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

az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület
kéthavonta megjelenő kiadványa
XXII. évfolyam 233. szám
2018. január-február

Tisztelt Olvasóink!
2018. januártól minden hónap 3. csütörtökén lesz Fővárosi Örmény Klub. A helyszín
megváltozik, ezentúl a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség 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. Mindenkit szeretettel várunk.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek változatlanul kéthavonta, mindig a páratlan hónapban jelenik meg. A lapzárta változatlanul a páratlan hónap első hétfője.

Minden vasárnap elhangzik…

„Egyszülött Fiú és Isten Igéje, hallhatatlan Lényeg, aki elfogadtad, hogy testet öltesz
a mindenkor szűz Szent Istenszülőtől, változás nélkül emberré válván, keresztre feszítettek, Krisztus Istenünk, haláloddal legyőzted a halált; aki egy vagy a Szentháromságból, az Atyával és Szentlélekkel együtt dicsérendő, üdvözíts minket.”*
Minden vasárnapi örmény liturgián elhangzik (s más keleti liturgiákban, így a görögkatolikusban is szerepel. Van tehát némi ökumenikus jellege is!). Valószínűleg az ókor
végi nagy hitviták idején került be! Lényegét tekintve egy rövid Krisztus életrajz, illetve hitvallás. Ebben az évben ezt fogjuk elemezni, némileg elmélkedésszerűen, liturgikus gondolatként, az elején azt a részt kiemelten megismételve, amelyről éppen bővebben elmélkedünk! A kórus vagy a pap énekli, ezért a hívek előtt kevésbé ismert, pedig
mély teológiai tartalma van!
dr. Sasvári László
* Szent Liturgia örmény katolikus szertartás szerint. Budapest 2006, 10. oldal
Lapunk az interneten: www.magyarormeny.hu honlapon is olvasható.
Elektronikus levélcímünk (e-mail): magyar.ormeny@t-online.hu
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Karácsonyi klubdélután díjakkal
Feldíszített karácsonyfa, meghitt muzsika, és az örmény hagyományokat felidéző
színházi produkció várta a Fővárosi Örmény Klub tagjait. Az ünnep alkalmából átadták a Szongott Kristóf-Díjat, az Ani Trdat-díjat és a Trdat Különdíjat is.
A cikkel boldog újesztendőt kíván az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a Fővárosi Örmény Önkormányzat képviselőtestülete minden örmény és magyarörmény testvérnek.
Nagyszámú közönség töltötte
meg a Pest Megyei Kormányhivatal termét. A műsor első
részében az Erdélyi Örmény
Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke, dr. Issekutz Sarolta köszöntötte az egybegyűlteket, emlékezve a 21 évvel ezelőtti alapításról, az azóta eltelt
karácsonyokról. Mint minden
évvégén, beszámolt az egyesület 2017 évi működéséről, majd
ünnepélyes keretek között átadta 19. alkalommal a 2017.
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évi Szongott KristófDíjat az idei díjazott
Szongoth Gábor úrnak,
az EÖGYKE elnökhelyettesének. (Lásd: 6.
oldaltól) Fogolyán Kristóf fuvolaművész szívet
gyönyörködtető játéka,
de különösen a díjazott
köszöntésére felhangzó
improvizációja igazán
ünnepélyessé tette évbúcsúztató estünket.
Az est második részében Esztergály Zsófia, a
Fővárosi Örmény Önkormányzat elnöke köszöntötte a megjelenteket, áldott, békés karácsonyt és boldog újévet
kívánva a jelenlévőknek. Beszédében hangsúlyozta az örmény közösség összetartásának
fontosságát, a közös
ünneplést, az identitás
megőrzését.
A közösséget Csúz
Lívia és Bor László vidám improvizációs játéka várta - a színművészek a nézőkkel együtt
azt az újévhez köthető

Erdélyi Örmény Gyökerek

Szongoth Gábor átveszi a Szongott-díjat

örmény népszokást elevenítették fel,
amely az anyaországban és az erdélyi örmények közt is megmaradt: a szerencsepénzes sütemény hagyományát. A süteményt, amelybe a pénzdarabot sütötték,
annyi darabra vágta föl a családfő, ahányan a szűk családban voltak. A legkisebb
gyerek az asztal alá bújva utasította a családfőt, kinek melyik darabot adja, és aki a
saját részében megtalálta a pénzt, az lett
az év szerencsegyermeke.
Az elnök ünnepi beszédében emlékeztetett arra is, hogy az ös�szefogás érdekében alapította a fővárosi testület az Ani Trdat-díjat, valamint a Trdat Különdíjat. Ezek átadására az
elnökasszony legméltóbb
alkalomnak Jézus születésének ünnepét tartja,
ezért választották az átadási ceremónia helyszínének a karácsonyi rendezvényt.  
Ismertette: az Ani Trdatdíj névadója Ani városának számos kimagasló Kali Kinga
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Fogolyán Kristóf fuvolaművész

épületét emelte és kortársa volt a XVII.
században Magyarországra, elsősorban
Erdély területére települő örményeknek.
A díjat annak ítéli oda az önkormányzat,
aki sokat tesz a magyarörmény nemzetiségért. Idén a díjat Kali Kinga antropológus, író, újságíró, fordító, kritikus, irodalom- és kultúraszervező vehette át, az örmény kultúra mentéséért végzett munkájáért. A méltatásban elhangzott: Kali Kinga rendszeresen szervez előadásokat, örmény irodalmi-antropológiai esteket,

...és az Ani Trdat-díj
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előadásokat tart örmény identitás és irodalom témában különböző magyarországi és erdélyi örmény kulturális szervezetek köreiben, valamint kutatásokat végez örmény karakterológia a magyar irodalomban témakörben. 1989 óta különböző irodalmi és társadalomtudományi, illetve közösségi lapokban, portálokon, valamint szépirodalmi antológiákban, közös prózakötetekben, antropológiai gyűjteményekben publikál, tagja a Szépírók Társaságának. Hosszú et- Jobbról Kali Kinga, Pagonyi Judit, Esztergály Zsófia elnök
nológiai szakmai tapasztalat- és Heim Pál
tal bír: interjúkat, filminterjúkat készített
A Trdat Különdíjat a Krisztus után 301az erdélyi örmény identitás tárgykörében ben uralkodott III. Trdat királyra emléGyergyószentmiklóson, Szamosújvárott, kezve alapította a fővárosi testület. A kiErzsébetvárosban, valamint a magyaror- rály vezetésével az örmények birodalma,
szági örmények - magyarörmények és ke- Armenia - a Földön elsőként - államvalleti örmények -  köreiben, az örmény kul- lássá tette a kereszténységet. Ezt a díjat,
turális identitást tetten érendő.  Ezt a szí- kifejezetten a közösségért végzett kimanes, az örmény kultúra és identitás-meg- gasló tevékenységért, 2017-ben Ajtony
őrzés előtt tisztelgő életutat díjazta a Fő- Gábornak, a Csíkkörzeti Magyar-Örmény
városi Örmény Önkormányzat.
Szentháromság Alapítvány vezetőjének

Ajtony Gábor (Csíkszereda) díjazott
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ítélte a Fővárosi Örmény Önkormányzat realitás mérlegnyelvét. Ő az a férfi, akitestülete.
ről irodalmárként, íróként, televíziósként
Ajtony Gábor korára való tekintettel, és filmesként kijelenthető, hogy karakter.
nem tudott részt venni a díjátadón.
Izgalmas és mély, érzelmes és határozott
Fejér István és Zakariás István sza- egyben, tiszta lelkű és olyan történelmi
vai szerint csaknem húsz év telt el, ami- múltat hordoz magával személye, amely
óta újra alakult a Csíkkörzeti Magyar- igazi csemege manapság.” Úgy fogalmaÖrmény Szentháromság Alapítvány, zott: „Drága Gabi bácsi, engedd meg a támelynek egyik kezdeményezője Ajtony volból, hogy a Fővárosi Örmény ÖnkorGábor volt. Az akkor összegyűlt kurató- mányzat nevében a legmagasabb kitünrium őt választotta meg az alapítvány és tetésünket átadjam Neked, aki jelleméa kuratórium elnökévé. Ő volt az a ve- ben is példát mutat közösségének - és itt
zető személyiség, aki a legmegfelelőbb a Kárpát-medencei és Erdélyi magyarörvolt ennek a tisztségnek a betöltésére. Ő ményekre mind gondolok.”  
az a személyiség, aki kitart az utolsókig
Az est végén a Budapest Főváros II. keaz elvei mellett, annak érdekében, hogy rületi Örmény Önkormányzat karácsotovábbra is megmaradjon a Csíkkörze- nyi könyvajándékát: Tutsek Anna Az én
ti Magyar-Örmény közösség magyarör- utam c. regényét adta át dr. Issekutz Sarolménynek, és nem alkuszik meg minden- ta elnök valamennyi megjelentnek, majd
féle külső hatásra.
Esztergály Zsófia elnökasszony fogadásEsztergály Zsófia elnökasszony mélta- ra hívta meg a résztvevőket. Az ünnepi est
tásában elmondta: „Ajtony Gabi bácsit kellemes beszélgetéssel zárult, egymásazon kevesek egyikének tartom, aki kivé- nak Boldog Újesztendőt kívánva.
teles jellem és igéző karakter. Olyan emPagonyi Judit és dr. Issekutz Sarolta
ber, akiből ma kevés
van. Szavahihető, nála
az adott szónak is súlya van, nemhogy az
írottnak. Nála nincsenek utólagos megoldások vagy laza ügykezelések. De nincsenek
hazugságok
és képmutatás sem.
Nem kerülnek előtérbe az érdekek az erkölccsel szemben, ha
mond valamit, biztosak lehetünk, hogy abban semmilyen túlzás vagy csúsztatás
nincsen, de az érzelmek sem billentik túl a A közönség élvezte a vidám improvizációs játékot
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Szongoth Gábor méltatása
Szongoth Gábor 1947 február 28.-án született Budapesten. Már az István Gimnáziumban töltött évei alatt kiderült természettudományi érdeklődése, több középiskolai matematikai és fizikai
versenyt nyert, így egyenes
út vezetett az ELTE Természettudományi Szakára, ahol
1971-ben geofizikus diplomát szerzett.  1971-től a Geofizikai Intézet tudományos
főmunkatársa különböző vezetői beosztásokban.   Munkája mellett megszerezte a
geo-közgazdász
diplomát
is. 1990-ben megalapította
a Geo-Log Környezetvédelmi és Geofizikai Kft-t, amelynek a mai napig ügyvezető
igazgatója. Számos hazai és külföldi földtani kutatásban, számos mélyfúrás-geofizikai módszer és műszer tervezésében és
megvalósításában vett részt. Hivatása mellett a másik szerelme a sport, a hoki, amelyet fiai és unokái is örököltek. 50 éves jégkorong pályafutása emlékére Zuglói Sport
Érdemérem kitüntetést kapott. 45 éve él
boldog házasságban feleségével, Anikóval. Két fiúk, Kristóf és Gergely, és négy
és fél unokájuk van.
Örmény identitása korán megmutatkozott – büszke volt családja szamosújvári
származására, Szongott Kristóf híres örménység-kutatóval való családi kapcsolatára. Kereste a kapcsolatot a hazai örménységgel, az örmény – erdélyi örmény
kultúrával, örmény katolikus hitélettel,
sőt az 1987-es örményországi földrengés örmény árvái ideiglenes befogadásával részt vett  az örmény nép túlélésének,
megújulásának segítésében. A nemzetiségi
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önkormányzatok 1994-es indulása óta
képviselte a hazai örménységet a XI. kerületben mint elnök, vagy elnökhelyettes,
a Zugló Örmény Önkormányzatban mint
képviselő,   a Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulásában elnökhelyettes, valamint az
OÖÖ-ban a kezdetektől képviselő, a magyarörmény frakció vezetője (2014-ig), egyik
ciklusban elnökhelyettes.
Szongoth Gábor az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület alapító tagja (1997. febr. 14.), elnökhelyettese, aki 1994 óta megtapasztalhatta
már a hazai örmény önkormányzatiság országos vezetése közösséget romboló magatartását, az erdélyi magyarörménység
önálló képviseletének szükségszerűségét,
de nem adja fel az összhang megteremtésén munkálkodását a hazai örménység tagjai között. ..
Szongoth Gábort – az immár 6 ciklust
áttekintve - úgy is jellemezhetnénk, mint
aki a háttérben mindig a kiegyensúlyozottságot képviselte, aki minden döntése során
bele tudta élni magát az ellenoldal helyzetébe, próbálta meghallgatni őket, kereste az ellenoldal stratégiai mozgatórugóit
és azokat mérlegelve hozta meg döntéseit, azokra is alapozta tanácsait. Az elnökhöz hasonlóan mindig is elkötelezett volt a
magyarörmények felé, megállapodást ő is
csak úgy tudott elképzelni, mint az elnök,
csak ő egy kicsit nyugodtabban, kompromisszum-képesebben tárgyalt. Minden
ciklusban megalkuvásmentesen próbálta
az Országos Örmény Önkormányzat és a

Erdélyi Örmény Gyökerek
közgyűlés működését törvényes mederbe
terelni, amelynek érdekében vállalta a hivatalokkal való harcot is, mert mint a gazdasági élet jelentős szereplője (több mint
20 éve cége gazdasági vezetője), nagyon
nem szereti a nem fair pénzügyeket. „Mint
saját cégem gazdasági vezetője, mindig
nyugodtan kívánom befejezni a napot”.
Sokat foglalkozik az Erdélyben maradt
közösséggel, épített és szellemi örökségünkkel (templomok, temetők, Szongott
Kristóf szellemi hagyatéka), legfőképpen
szívügye Szamosújvár:   a TÉKA  Alapítvány  és tanulói segítése,  amely kulturális intézmény a szórvány magyar oktatás zászlóshajója, a szórvány magyar iskola megálmodója és megszervezője. A
Szongoth család évenként látogatója és

2018. január-február
támogatója a szamosújvári örmény katolikus plébánia által szervezett -  a „világszerte” szétszóródott örmény közösséget
összefogó - Világosító szent Gergely-napi búcsúnak. 1994-től számtalan Szongott
Kristóf könyv reprint kiadása fűződik nevéhez, a Szamosújvári örmény katolikus
temető monográfiáját Balázs-Bécsi Attila
segítségével feltérképezte és kiadta a XI.
kerületi nemzetiségi önkormányzat támogatásával.
Szívügye az örmény katolikus identitás megőrzése, a budapesti   (Orlay u. 6.)
plébánia, templom és múzeum látogatottságának felélénkítése. Beindítja a hónap
utolsó vasárnapján a szentmiséket követő
Zeneagapé sorozatot, mely hozzájárulhat
a hitélet és a komolyzene élménye, mint a
közösséget összetartó lelki táplálékok,
a közösség gyarapodásához.
Mint magyarörmény képviselő, a
munkáján kívül anyagilag itthon is sokat áldozott az örmény közösség érdekében, amelynek nyilvánosságra hozatala elől elzárkózott.
Mint apa és nagypapa szem előtt
tartja az erdélyi örmény gyökerek
ápolásának továbbvitelét a családban,
különösen dicséretes, ahogyan Kristóf fiával együtt megküzdöttek az első
leányunoka Vetti nevének elfogadtatásáért.
E küzdelmét sokféleképpen lehetne
elemezni, de azt hiszem a legjobban a
következő néhány levélrészlet mutatja
be az embert, aki mindig törekedett a
törvényességre, és harcolt azért, hogy
azt mások is betartsák.
Ugyanezeket várjuk el Tőled, Gábor, az elkövetkezendő években is,
remélhetőleg harc nélkül.
dr. Issekutz Sarolta
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Szongoth Gábor méltatásának melléklete
Két levélrészlet, amelyeket Szongoth Gábor a Budapest Fővárosi Kormányhivatalnak
2013-ban küldött, s amelyeket az után írt, miután több oldalas panaszára (Tárgy: az Országos Örmény Önkormányzat működésének anomáliái ) a Kormányhivatal lényegében
semmilyen érdemi, elfogadható választ nem adott:
Tisztelt … Mária!
Köszönettel vettem közbenső tájékoztatását, abban a reményben, hogy végre érdemi
intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy gyökeres változások történjenek az Országos Örmény Önkormányzat működésében…
Meddig van a tűréshatár, meddig lehet így működni?
Ilyen szabálytalan működést egyetlen gazdálkodó szervezet sem engedhetne meg magának, pláne egy kizárólag állami támogatásból élő szervezet.
Kérem érdemi vizsgálatukat és érdemi választ.
Tisztelettel: Sz.G. képviselő
u.i. Leveleimet tájékoztatásul elküldöm az Állami Számvevőszéknek és a Kormányhivatal Nemzetiségi Főosztályának is.
Úgy érzem, ameddig törvényesen megválasztott képviselő vagyok, kötelességem mindent megtenni a törvényes működés, illetve a pénzügyi fegyelem érdekében.
Volt már országos botrány az Országos Örmény Önkormányzat működése miatt, éppen a jelenlegi alelnök elnöksége idején. Jó lenne ezt megakadályozni.
Tisztelt … Etelka!
A … iktatószámú levelükben megfogalmazott válaszaikat nem fogadom el.
Az ülések összehívásai szabálytalanok voltak, mert nem küldték el időben az előterjesztéseket.
Kérdéseimre nem válaszoltak érdemben, pl. írásban kértem, hogy a jegyzőkönyvben válaszoljanak arra a kérdésre…
Az Állami Számvevőszék valamilyen ok miatt nem kapta meg a beadványomat, ezért
kérem hivatalból továbbítsák Önök, hiszen ez kötelességük, ha tudomásukra jutott egy
ilyen súlyos szabálytalanság, és saját hatáskörükben nem intézkedhetnek.
Az SZMSZ 38. §-ból egy sor sem teljesül. Meddig tűrik ezt, vagy ez is az ÁSZ-hoz
tartozik?
Ismételten kérem, küldjenek a törvénytelen működés miatt a Hivatalból ellenőrt a legközelebbi ülésre (2013 márc. 8. péntek 16. 00 Palatinus u. 4.)
Tisztelettel: Sz. G. képviselő
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EÖGYKE 2017. évi beszámoló
Legfontosabb feladat volt az örmény,  magyarörmény közösség összefogása, kulturális és hitéleti identitása megerősítése és
megmutatása, érdekeinek képviselete itthon és külföldön, információs centrum
működtetése. Ennek érdekében 6 pályázatot adtunk be a működési költségek és a
projektek támogatására, ebből az EMMIhez 5 pályázatot. A Füzetek 2017 évi kiadásához a pályázatunkra 255 eFt (!) támogatást kaptunk, majd egy rendkívüli támogatási kérelmünk alapján a Füzetek 2017-2018. május 31-ig történő kiadásához 2 millió Ft támogatáshoz jutottunk,
amit hálásan megköszönünk. A többi pályázati kérelmünk nem kapott támogatást,
így az egyesület 2017 évi működését, kulturális programjait csak kölcsönből tudtuk
megvalósítani.
Köszönjük közösségünk tagjai részéről
az adományokat, különösen a 100 eFt és ezt
is meghaladó összegűeket. Köszönet mindazoknak, akik fontosnak tartották, hogy a
személyi jövedelemadójuk 1 %-át 167.710
Ft összegben az EÖGYKE részére ajánlja
fel. Köszönjük örmény kerületi és fővárosi
önkormányzatainknak, hogy az egyes projektek megvalósításához hozzájárultak.
Megjelentettük az Erdélyi Örmény
Gyökerek füzetek (XXI. évf.) kéthavilapot 1150 példányban, postán eljuttatva
itthon és Erdélyben, valamint a honlapon
megjelentetve. Megjelent a 2017 évi évkönyv is 100 példányban, melyek elküldésre kerülnek a közgyűjtemények számára.
A Füzetek kiadását a II. kerületi és a Ferencvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat egy-egy lapszám teljes költsége
viselésével támogatta, a Zuglói ÖÖ 200

eFt-tal, míg a Budavári, XII. kerületi, XV.
kerületi örmény önkormányzataink 50-50
eFt-ot adtak a füzetek kiadásához. Az erdélyi tudósító éves díját és a Füzetek erdélyi postaköltségét 300 eFt összegben a
Fővárosi Örmény Önkormányzat viselte.
A www.magyarormeny.hu honlapot
üzemeltettük, amelyen az EÖGY Füzetek 1997-től olvasható; a hazai magyarörmény kulturális és örmény katolikus hitéleti programjainkat - a kerületi örmény
önkormányzatainkét is - meghirdettük.
Megrendeztük kéthavonta a Fővárosi
Örmény Klubot (21. évf.), amelynek
műsorát váltakozva a kerületeink rendezték meg.
Kiadtuk az Erdélyi Örmény Múzeum
sorozat 24. kötetét: Lázár István: A vörös számum történelmi regényt, amelyet
kulturális műsorral mutattuk be.  
Kiállításokat rendeztünk az Örmény
Genocídium tiszteletére, Örmények Magyarországon (Reménység Sziget, Erdélyi Gyülekezet), II. ker. Marczibányi téren Húsz éves az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és örmény önkormányzatai, kulturális műsorral.
Egyházi búcsúkon vettünk részt Budapesten, hagyományt teremtettünk Tarka
nap címen a búcsúk köré szervezett gyermek- és felnőtt programokkal az örmény
kat. hitélet fellendítésére. A Fogolykiváltó Boldogasszony-napi búcsú családi rendezvénye – különösen a gyermekek közreműködésével – idén nagyon sikeres volt.
Erdélyben részt vettünk: Szamosújvár, Erzsébetváros, Csíkszépvíz búcsúin.
21. alkalommal megrendeztük júliusban az erdélyi Barangolás őseink földjén
(Máramaros, Bukovina, Radnai Havasok,
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Csicsói Hargita, Keresztúr és Székelyvarság) c. programunkat, elszakított szülőföldünk és közösségeink, családjaink meglátogatása céljából.
Megrendeztük az Aradi Vértanúk emlékműsorát Főhajtás címmel László Zita
és Hencz József zeneszerző, a szatmárnémeti művészek, valamint Dr. Kedves Gyula hadtörténész közreműködésével.
Megemlékeztünk konferenciák keretében: Czetz János tábornokról, a GulágGupvi üldözöttekről, keresztényüldözésről;
Részt vettünk egynapos kirándulásokon az örmények nyomában: Feldebrő,
Tarnaszentmária, stb.
Örmény szakkönyveket adományoztunk a megyei könyvtáraknak.
Támogattuk az Artashat Örmény Színház működését, új darab bemutatását.
Részt vettünk kiállítás megnyitókon:
Gyulai Líviusz, Karácsony Ernő, Pál János  (erdélyi örmény művészek)
Koszorúztunk: március 15.; április
24.; október 6. és október 23.; Czetz János
emléktábla koszorúzás közösen az argentin nagykövettel, a Magyar Hadtudományi Társaság képviselőivel és a Fővárosi
Örmény Önkormányzat elnökével; Czetz
János lovas szobrának avatása az Argentin Nagykövetségen; Dr. Lukács Béla
(1847-1901) volt közmunka- és közlekedésügyi, illetve kereskedelmi min. államtitkár, majd kereskedelemügyi miniszter
bronz mellszobrának megáldása az Orlay
u-i plébánián (felelős őrzésben a közterületi elhelyezésig).
Nehéz évünk volt, óriási adóssággal zárjuk
az évet, ha nem sikerül támogatást kapnunk.
Végül megemlítem: 2017. február 8-án
az Országos Örmény Önkormányzat keleti örmény csoportja (8 fő) az Erdélyi Örmény Frakció 7 tagja mandátumának megszűnését állapította meg azon indokkal,
10
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hogy egy éven keresztül nem vettünk részt
a közgyűléseken. Az indokolás igaz, csak
azt hallgatták el, hogy szándékosan megakadályoztak bennünket a képviselői jogaink érvényesítésében, kötelezettségeink
teljesítésében. A mandátumok megszűnését megállapító határozatok ellen bírósághoz fordultunk, majd az Alkotmánybírósághoz, amely eljárás folyamatban van.
Véletlenül éppen kirekesztésünk napján, február 8-án panaszt nyújtott be az
EÖGYKE kerületi- és fővárosi vezetése
Lázár János Miniszterelnökséget vezető
miniszterhez az OÖÖ vezetése és törvénytelen működése ellen, kérve segítségüket.
A hazai magyarörménység civil szervezetei az EMMI pályázataiból 2017ben minimális támogatást kaptak, míg az
OÖÖ elnök- és elnökhelyettesek örmény
civil szervezetei  kb. 23 millió Ft-hoz jutottak, így könnyen összejött ezen civil szervezetek beszámolóiban olvasható
többszázezer Ft nyereség.(Internet)
De bizakodunk 2018-ban, hogy a közpénzek felhasználását, az OÖÖ működését, mandátumunk visszaállítását az illetékesek törvényes mederbe segítik.
dr. Issekutz Sarolta elnök (2017. 12. 21.)

Dr. Lukács Béla
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Elkészült Lukács Béla (1847-1901)
volt közmunka- és közlekedésügyi államtitkár,
kereskedelemügyi miniszter bronz mellszobra
adományként a szobor bronzba öntésére, felállítására. Évekig tartott a
magánadományok gyűjtése, hogy a
600 eFt kiöntési költség összegyűljön. A mellszobor novemberben elkészült. A posztamensre való gyűjtés és a felállítás helyszíne biztosítása ezután lehetséges csak. Az
EÖGYKE kérelmezte a Szoboralapítványnál, hogy ideiglenes jelleggel - a felállítás végleges helyszíne biztosításáig - a mellszobor ingyenes tárolására az Örmény Katolikus Plébániát jelölje meg, ezzel
Rozsos Tamás László és Orgovánné Macskásy Judit
a szobor a látogatók számára meg2012-ben jelentkezett az Erdélyi Örmény tekinthetővé válik. December 3-án a 11
Gyökerek Kulturális Egyesületnél Ro- órás szentmise után került sor a mellszozsos Tamás László családfakutató, rendőr, bor elhelyezésére és megáldására a Pléhogy tulajdonában van Dr. Lukács Béla bánián a magyarörmény közösség rész(1847-1901) volt közmunka- és közleke- vételével. Ez a megoldás lehetőséget ad
désügyi államtitkár, kereskedelemügyi az egyre népszerűbb múzeum látogatói
miniszter gipsz mellszoba,
amelynek bronzba öntését tervezte el a Macskásy
család, mint hozzátartozó. E cél érdekében hozták létre a Lukács Béla
Kulturális és Szoboralapítványt, melynek elnöke
Orgovánné Macskásy Judit. Az Egyesület - több
kerületi: II. ker., Ferencvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzattal – és a
Fővárosi Örmény Önkormányzattal együttműködésben – 430 e Ft-ot utalt át Rozsos Tamás László és dr. Issekutz Sarolta leleplezik a szobrot
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számára is a szobor megtekintésére. Tudomásunk szerint ez az egyetlen szobor,
amely Lukács Bélát hazánkban megeleveníti. A szobortalapzat költségei megismerésével megindul a gyűjtés a szobor közterületen történő felállítására.
M
Lukács Béla (Zalatna, 1847. ápr. 27.
– Bp., 1901. jan. 7.): politikus, miniszter.
A bp.-i egyetemen jogot végzett. Néhány
évig az állami számvevőszéknél dolgozott,
majd a pénzügyminisztérium szolgálatába lépett. 1872-ben Deákpárti országgyűlési képviselő
lett. 1886-ban az újjászervezett MÁV elnök-igazgatója, 1884-től minisztériumi tanácsosi címmel
és jelleggel, 1887-től közmunka- és közlekedésügyi, ill. 1889-ben a kereskedelmi min. államtitkára. 1892. júl. 16-tól
1895. jan. 15-ig kereskedelemügyi miniszter a
Szapáry- és a Wekerlekormányban. Az 1900.
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évi párizsi világkiállítás magyar  osztályának kormánybiztosa, 1899. máj. 16- án választották a Szabadelvű Párt alelnökévé.
Öngyilkos lett. – F. m. A magyar keleti
vasút (Kolozsvár, 1870); Az 1848 – 49-iki
pénzügy (Pest, 1871); Ausztria és Magyarország pénzügyei és adórendszere (Bp.,
1876); Államháztartás és adózás Angolés Franciaországban (Bp., 1884; az MTA
nagyjutalmát kapta). – Irod. L. B. (Vasárnapi Újság, 1886. 3. sz.)

Minden vasárnap elhangzik…

„Egyszülött Fiú…”
Szent Pál írja egy helyen, hogy nekünk egy Istenünk van, az Atya, „Kitől mindenek lettek” és egy Urunk, Krisztus, „Ki által mindenek lettek”. Ha Istenre gondolunk, ahhoz
nekünk embereknek az Atya, a Teremtő jut eszünkbe. S miért teremtett? A Fiú kedvéért!
Részben Őbenne képzelte el az embert, részben Neki ajándékozta ezt az egész világot.
Feltehetnénk a kérdést: Hol a Szentlélek? – Nincs említve, de tudjuk, érezzük: a köztük
levő kölcsönös szeretetben, mely olyan erős, hogy megszemélyesült! (Mint ahogy életre kelt a költők ajkán az, amit megszemélyesítenek!) Az ókori örmény társadalom is patriarkális volt – és még Erdélyben is – ahol a családfőnek volt a legtöbb joga és utána a
legidősebb fiú, az elsőszülött következett. Simeon a templomban bemutatott kisded Jézusban meglátta az eljövendőt, a Megváltót.
dr. Sasvári László
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A cél, hogy az üldözött keresztények őseik
földjén, biztonságban, szabadon éljenek
Korábban az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség alelnökeként, majd a Gyere Haza Alapítvány alapítójaként lett ismert a honi közéletben, szeptember közepétől pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Helyettes
Államtitkárságát vezeti. Eddigi munkájáról és új feladatáról is beszélgettünk Azbej
Tristannal.
– Különös hangzású név, három földrészen átívelő életút – miközben felvállaltan kereszténydemokrata érzelmű,
magyar állami vezető. Mi ennek a talánynak a feloldása?
– Az Azbej család egy magyarországi
örmény család, amely több mint 350 éve
él a Kárpát-medencében, inkább értékeket
teremtve az itt élő közösségeknek, mint
felélve azokat. Kereskedő, birtokos, Ybldíjas építész, pop art művész felmenőkkel
büszkélkedhetek, de a családban tudtommal én vagyok az első mozgalmár lelkületű közszereplő. A keresztnevem francia
édesanyám választása, és bár ez az örökségem is identitásképző, de a gyerekkorom, az életem nagy része, a családom, a
lojalitásom, és – ha nem is a szó legszorosabb értelmében – az anyanyelvem is Magyarországhoz köt.
– Hogyan került kapcsolatba az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetséggel és a KDNP-vel?
– Mint sokakat a generációmban, engem is a 2002-es és 2006-os Kossuth téri
katarzisok aktivizáltak. Azt lehet mondani, hogy ezek előtt is „jó alapanyag”
voltam ahhoz, hogy egy napon kereszténydemokrata közszereplő legyek. A

Azbej Tristan helyettes államtitkár

világnézetem katolikus hitemen alapszik,
a közösségközpontúságom a cserkészmozgalomban, tettvágyam pedig az USAban töltött 4 egyetemi diákévem alatt erősödött meg. Sorsszerű volt, vagy inkább
a Gondviselés műve, hogy 2006-ban rátaláltam az IKSZ-re, hazafias, konzervatív elköteleződésű fiataloknak egy olyan
közösségére, amelyet nem is ifjúsági partnerszervezetként, hanem inkább ütőképes, politizáló baráti társaságként jellemezhetnék. Az IKSZ-nek idővel budapesti elnöke, majd országos alelnöke lettem,
majd elhagyva az ifjúsági korosztályt, a
KDNP-nek lettem tagja. Közben útjára indítottam a Gyere Haza mozgalmat, amely
2011 óta nyújt segítséget a külföldről hazatérő magyar fiataloknak.
– A közelmúltban Izraelben dolgozott. Mi volt a feladata tel-avivi nagykövetségünkön, és hogyan érezte magát
családjával a közel-keleti országban?
13
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Azbej Tristan két, magyar állampolgárságot
kapott szír atyával

– Az elmúlt éveket a korábbi kereszténydemokrata parlamenti képviselő,
Nagy Andor nagykövet úr vezette izraeli magyar külképviseleten töltöttem tudományos szakdiplomataként. Túlzásnak
tűnhet, de állítom, hogy Izrael a világ legérdekesebb országa, ahol rengeteget tanultam az ember és az emberiség természetéről, történelemről, vallásról, világpolitikáról, innovációról, saját magamról és a
családomról. Lenyűgöztek a szélsőségek
Tel-Aviv ultraliberális metropoliszától Jeruzsálemig, a világ spirituális központjáig.
A 2014-es gázai konfliktus alatti mindennapjaink egy háborús hátországban megtanították a béke értékét. Izgalmas volt a
keresztény–zsidó kultúrális találkozás is,
aminek a fő színtere számunkra a gyermekeink héber nyelvű óvódája volt.
– Mi az a kapcsolódási pont, amelyen keresztül az üldözött keresztények
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megsegítéséért felelős helyettes államtitkárság vezetésével bízták meg?
– Ez az ügy számomra egy mélyen átérzett, személyes ügy. Egyrészt az örökségem okán foglalkoztam az örménységgel, amely a világ első keresztény nemzete, és amely világvallások ütközési zónájában több mint egy évezrede szenved el üldöztetést, elnyomást, népirtásokat. Másrészt attól fogva, hogy testközelből tapasztalhattam meg a gyilkos konfliktusok brutális valóságát, a Közel-Kelet megismerése, megértése már nem csupán szakmai kötelesség volt, hanem tudásszomj, elemi érdeklődés. Harmadrészt pedig az élet megajándékozott azzal, hogy megismerkedhettem szentföldi keresztényekkel, megismertem a gondjaikat, az örömeiket, a példás,
hitvalló életüket, fontossá váltak számomra, a szívemen kezdtem viselni a sorsukat.
– Teljesen unikális ez a kormányzati
szerv. Melyek azok az irányok, amelyek
mentén nekifog majd a szakmai vezetéshez? Melyek azok a közeli és távlati célok, amelyeket el szeretne érni a helyettes államtitkárság irányításával?
– Valóban, az EMMI Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Helyettes Államtitkársága egy úttörő, a világon egyedülálló kezdeményezés. Hasonló küldetésű
civil és egyházi szervezetek léteznek; kormányzati egy sem. A helyettes államtitkárság első közel egy éve alatt hatalmas munkát végzett el: kialakította a működési kereteit, erős és kiterjedt egyházi kapcsolatrendszert épített ki, ötpárti konszenzust ért
el egy parlamenti határozat kapcsán, keleti egyházi vezetőket és agytrösztöket hozott
Magyarországra, felállt menekültügyi társszakhatóságként és elindította az első támogatási programjait. Észak-Irakban középiskola épül, és egy kórház gyógyszerellátását
fedezik magyar támogatásból. Robbantásos
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merényletek kopt áldozatai magyar kórházban kapnak ellátást, Libanonban templomrekonstrukciós projektet indítunk, a szír keresztény egyházak humanitárius felhasználásra is kaptak Magyarországtól több millió
eurót. Szeptemberben közel száz hite miatt
diszkriminációt szenvedő fiatal kezdi meg
tanulmányait Magyarországon egy ösztöndíjprogram keretében.
A célkitűzésem, hogy bővítsük azokat
a programokat, amelyek hozzájárulnak,
hogy az üldözött keresztények őseik földjén, biztonságban, szabadon és gyarapodva éljenek és gyakorolják vallásukat. Ez
nem kegygyakorlás, ez felelősségünk és



kötelességünk a legősibb keresztény testvéreink irányába.
Másik küldetésünk, hogy hangja legyünk azoknak, akiknek a kiáltását nem
akarják meghallani. A több millió hívőt
érintő üldöztetés tényét elhallgatják a világon, annak felemlegetése tabudöntésnek számít, a „bűnös kereszténységgel”
kapcsolatos hazug, „polkorrekt tétel” tagadásának. Azt szeretnénk, ha idővel elveszítenénk egyedi jellegünket, és egyre
több ország foglalkozna ezzel a jelenséggel úgy, mint a Magyar Kormány és a szolidáris magyar emberek.
(kdnp.hu 2017. december 26.)





Részlet a Szabadság 2017. november 23.-i lapból

A nyolcvanéves Murádin Jenőnek, születésnapjára

Nyolcvanadik születésnapját tölti be ma Murádin Jenő. Az Aranyosgyéres melletti Harasztoson született, 1937. november 23-án, ahol édesapja, Murádin Lukács tanító, édesanyja, Diószeghy Anna tisztviselő volt. Testvérbátyja, Murádin László, neves erdélyi nyelvész, a kolozsvári napilapunk nyelvművelési rovatának sok évtizedes, köztiszteletnek és megbecsülésnek örvendő szerzője.
(A cikket folytatjuk a következő lapszámban)

Meglepetés Könyvbemutató a 80 éves Muradin Jenőnek

Nem mindennapi összejövetel helyszíne volt december 9-én délután a Minerva-ház
Cs. Gyimesi Éva terme: a nemrég 80. életévét betöltő Murádin Jenő számára családja, barátai szerveztek meglepetés könyvbemutatót. Ennél csak maga a könyv volt
nagyobb meglepetés, hiszen az éppen az ünnepeltről szól: a neves művészettörténész
régi barátja, kollégája - Szűcs György, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató-helyettese - a közös „esteli” beszélgetéseket rögzítette benne, amelyekhez illusztrációként a család „cinkosságával” korabeli fényképeket használt fel.

B. Balázs Bence

A „konspiráció” résztvevőit és „áldozatát”
házigazdaként a régi barát, Tibori Szabó
Zoltán, a Minerva Művelődési Egyesület

elnöke köszöntötte, az igen családias hangulatú, viccelődésektől, baráti élcelődésektől és meglepetésektől sem mentes
rendezvény felvezetőjében kifejtve: a cél
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az, hogy baráti körben, a nyilvánosságtól
kicsit elzárva is megünnepeljük Murádin
Jenő 80. születésnapját. Ami ugyan már
elmúlt, „de mi úgy gondoljuk, hogy többet is érdemel annál, minthogy csak egy
napot ünnepeljük, mert Jenő olyan fontos tevékenységet vitt végre a mi közösségünk számára, amelyet ma már talán el
sem lehetne végezni” - magyarázta, hozzátéve: aligha akadna ember,
aki az életét ilyenfajta tevékenységre tenné rá, innen-onnan összecsipegetett információrészletekből összeállítva
a 19-20. századi erdélyi magyar képzőművészet történetét. Mindezt hetvenegynéhány
könyvben - ha azokat is számoljuk az általa írt 55 mellé,
amelyekben szerepel. „Három
méter polc Murádin Jenő, egy
hatalmas életmű bizonyítja,
mennyire komolyan vette ezt
a feladatot” - összegzett.
Szűcs György a könyv előzményeibe, ismeretségük kezdeteibe, közös munkáikba, a „soha be
nem fejezhető” baráti beszélgetéseikbe
avatta be a résztvevőket. Ez utóbbiak „három korty bor mellett” kezdődve szakmai levelezésben rögzültek-folytatódtak, belőlük nem hiányozhatott némi évődés vagy éppen a világ dolgainak ironikus
felfogása. Amint felidézte, Murádin Jenőt az akkor még feldolgozatlan nagybányai festő Jándi Dávid életművét feltáró
kutatásai közben ismerte meg 1993 táján.
„Akik kapcsolatba kerültek Murádin Jenővel, közvetlenül is megtapasztalhatták
azt a végtelen önzetlenséget, amellyel a
művészettörténész kollégákat állandóan segítette” - tette hozzá. Murádin Jenő
váltig hangsúlyozta a történeti háttér és
16
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a tárgyilagos életrajz fontosságát, és vérbeli kutatókra jellemző szívóssággal nyomozott ki olyan adatokat, amelyeket évtizedek óta senkinek sem sikerült kiderítenie - folytatta az ünnepelt jellemzését.
Szűcs György szerint a beszélgetéseikből
nem hiányzott a már nem élő művésszel,
ismerőseivel, barátaival való találkozások
felelevenítése, a tanulmányokban, köny-

vekben meg nem írt vagy a politikai helyzet miatt nem közölhető részletek megemlítése - ilyenkor csak azt bánta, hogy nem
minden társalgás alatt surrogott a magnó
vagy világított a digitális felvevő lámpája.
A folytatásban a „kedves csomagolásba betett merénylet” célzottja, Murádin
Jenő szólt az egybegyűltekhez. Elmondta:
valóban nem tudott a meglepetésről, így
nem is készült a felszólalásra, „de azért jut
el az ember 80 évig, hogy ne tudják zavarba hozni, és mégis el tudjon mondani valami olyasmit magáról, ami talán közérdekűnek tűnhet.” így aztán arról beszélt,
hogy ő tulajdonképpen történésznek készült, de Vátásanu professzor, aki kiváló előadó volt, és aki művészettörténeti
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vetítőképes előadásokat tartott az egyetemen, hatással volt rá. Hozzá került volna segédtanárnak, de közben elvitték katonának Zilahra, és mire visszajött, a helyet már elfoglalták, így maradt állás nélkül. Akkor kezdett világossá válni számára, hogy mivel kellene foglalkozni. „László V. Ferenccel, a zenetörténésszel voltunk
munkanélküliek, együtt jártunk fel a Korunkhoz, amelynek szerkesztősége előtt
volt egy kicsi szoba, kis ablakkal, ott volt
Deák Tamás, az Új Élet szerkesztője, és ő
mindig megkérdezte tőlünk: és nekünk mit
hoztatok? László Ferenccel beszélgetve, ő
azt mondta: elkötelezi magát, és rendet vág
Bartók-kutatásai mellett az erdélyi zenetörténetben, én pedig azt mondtam, hogy
akkor én bele fogok vágni a képzőművészet-történetbe, ami sokkal kevésbé volt
feldolgozva, mint az erdélyi zenetörténet.
Így kezdődött... Nagy segítséget kaptunk,
erkölcsileg is, Gál Ernőtől, a Korunk akkori főszerkesztőjétől, aki az alig élő folyóirat pénzalapjából kiszorított egy ösztöndíjat, hogy menjek el Nagybányára, üljek
ott két hétig, és járjam végig a műtermeket.
Mondtam, hogy a két háború közötti korszak teljesen ismeretlen, de abban rengeteg olyan probléma van, ami kényes, ugye
a ’60-as években voltunk. Azt kell megírni! - mondta -, úgy, ahogy tudod, a sorok között! És ebből aztán születtek azok a
Nagybánya-tanulmányok, amelyek az életem egy részét végig kísérték, s így jutottam oda, hogy aztán végig járjam a kolozsvári műtermeket, s eljussak a székelységbe, s kialakuljon a kép arról, hogy tulajdonképpen hogy is néz ki az erdélyi képzőművészet” - mesélte a tőle ismert, érdekfeszítő, közvetlen stílusban Murádin
Jenő, aki valósággal megérezte a közönség
fel nem tett kérdését. „Hogy melyik könyvemet szeretem igazán? Az egyik a Nagy
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István-monográfia, ami történelmileg is
helyhez kötött. Történészi alapképzésem
mindenütt meglátszik, néha nem a legjobb,
mert ugye a műből kell kiindulni, ez itt az
alapszabály, de mi olyan helyzetben vagyunk, hogy ha nem tárjuk fel a környezetet, azokat a történelmi körülményeket,
amelyek a magyar kultúrát meghatározták,
akkor nem tudjuk a magyarországi magyar
kultúrához hozzákapcsolni. A másik könyv
Kolozsvár képzőművészete, ez egy vaskos
kötet, kicsit Kolozsvár-centrikus, de egész
Erdélyre kiterjedő összegzés. Vagy A Barabás Miklós Céh története. És amivel nagyon sokat dolgoztam - bő 50 évem van
benne -, az a bibliográfia, az az erdélyi
könyvészet, amelyik 1867-től 1989-ig, e
két történelmi dátum közötti csaknem 150
év erdélyi művészetét foglalja össze. Ez
mindenkinek hasznára válik, mert ma elképzelhetetlen, hogy hozzám hasonlóan minden nap elmentem a könyvtárba - az,
aki most kezdi, eltöltsön mondjuk 20 évet
a könyvtárban. Nem kell már eltöltenie,
megtalálja, amit keres. Körülbelül 15 ezer
cím van benne, s azoknak a névmutatói.
Nagyon nagy segítségére van mindazoknak, akik ezzel a korszakkal foglalkozni
kívánnak. Nem éreztem soha tehernek ezt
a munkát. Azt szoktam mondani, hogy életem fele könyvtárban és levéltárban telt el,
a feleségem, azt mondja, hogy háromnegyede... ebben valószínűleg igaza van. Hát
így születtek ezek a könyvek. Ez volt az én
életem, és azt kell mondanom, megelégedéssel éltem végig ezeket az éveket, amit
elsősorban a családomnak, a feleségemnek
köszönhetek és olyan kedves barátoknak,
mint Szűcs György, Tibori Szabó Zoltán s
még jó néhányan, akik itt vannak a teremben” - zárta szavait az ünnepelt.
Szűcs György ekkor vette elő a meglepetéskönyvet. „Az elmúlt években, vagy
17
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inkább évtizedekben, időnként, amikor
Jenővel beszélgettünk, benyomtuk a magnót. Szerintem sokkal érdekesebbek voltak azok a beszélgetések, amikor nem
nyomtuk be, és nem három korty bort ittunk, hanem talán egy pár pohárral, de végül is szerencsére ezeket a személyes élményeket, a művészettörténész visszaemlékezéseit egy-egy témára, azok kidolgozására, és nem utolsósorban a személyes
pályaképet rögzíti ez a néhány beszélgetés is, amit sikerült összeszerkeszteni, kiadni. Murádin Kati áldásos »határcsempészetének« köszönhetően nagyon komoly korai archív fotók is találhatók benne, tehát ilyenformán a személyes pályakép, az Erdély-történeti pályakép és kutatói munkássága is tetten érhető. Szerzőtársam, Pál Antal Sándor, írt egy olyan



utószót, hogy azt az életkori dimenziót,
amit Jenő megélt az egyetemista korától
fogva, annak a korai eredőit feltárja. Nagy
Péter és az Exit Kiadó pedig összerakta ezt a beszélgetéssorozatot, és ilyenformán ezt Jenőnek, mint az első példányt,
át is adom” - nyújtotta át a szép kidolgozású könyvet Szűcs György a születésnaposnak.
A folytatásban felszólalt Murádin Jenő
néhány távolról érkezett pályatársa, egyben barátja, és a könyvet kiadó Exit képviseletében Nagy Péter is - talán ő fogalmazta meg a legérzékletesebben a sokakban megfogalmazódott gondolatot: „...felnéztem, és innen arrafelé is fel fogok nézni Murádin Jenőre, és köszönöm, hogy
megismerhettem!
(Szabadság, 2017. december 15.)





Boldog Dr. Bogdánffy Szilárd titkos püspök
65 éve halt mártírhalált

1911. február 21-én született a Torontál
vármegyei Feketetó (Crna Bara) kis faluban. Édesapja ebesfalvi Bogdánffy Ignác katolikus iskolai tanító volt, édesanyja Welebny Aranka.
A temesvári Piarista Gimnáziumban
érettségizett, utána a nagyváradi Papnevelő Intézetbe jelentkezett. Mager Antal
apostoli kormányzó a budapesti Pázmány
Péter Katolikus Tudományegyetemre
küldte. A teológia doktorátusig mindig
színjeles osztályzattal abszolvált. 1934.
június 29-én szentelte pappá Fiedler István szatmár-nagyváradi püspök az újonnan épített és azon a napon megáldott
Várad-Őssi Lisieux-i Szent Teréz templomban. Pappá szentelése után az első
18

ünnepélye szentmiséjét Temesváron mutatta be 1934. július 1-én. Mottójául szent
Lukács evangéliumának első fejezetéből,
a Szűzanya Magnificatjának kezdő mondatát választotta, nevezetesen a „Magasztalja az én lelkem az Urat”.
Teológiai és gimnáziumi tanárként
Nagyvárad magyar és román tannyelvű iskoláiban egyaránt tisztelve szeretett és nagyra becsült nevelő volt. Nevelői munkája mellett gondos lelkipásztori tevékenységet végzett és a város több
kórházában ellátta a kórházlelkészi tennivalókat. 1947-ben Isten Szolgája Dr.
Scheffler János szatmári püspök, váradi
apostoli kormányzó áthelyezte Szatmárra,
hogy tanácsosi jogkörrel felruházva az

Erdélyi Örmény Gyökerek
egyházkormányzatban segítségére legyen, mert a szatmári központi papság a püspöki
palotát ért bombatalálat következtében meghalt. 1949. február 14-én Bukarestben titokban szentelte püspökké Gerard
Patrik O’Hara nuncius.
Ugyanezen év április 5-én
letartóztatták és az ország különböző börtöneiben raboskodott (Jilava, Máramarossziget
– ólombánya, Capul Midia
Fekete-tenger melletti kivégzőtábor, Nagyenyed), mígnem 1953. október 1-én a
nagyenyedi börtönben vértanúhalált halt. A rabtemetőben
temették el, amely rész később
beépítésre került, így sírja ismeretlen. Közben 1953. április 24-én a nagyváradi törvényszék 12 évi kényszermunkára ítélte, árulásban való bűnrészességért. Az ügyész újabb
ítéletet kért ugyanattól a bíróságtól 1953. augusztusában, de
ezt visszavonták, mert a püspök közben elhalálozott.
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XVI. Benedek pápa 2010.
március 27-én hagyta jóvá
azt a dokumentumot, amelyben elismeri Isten Szolgája Dr.
Bogdánffy Szilárd Ignác titokban felszentelt püspök vértanúságát.
A boldoggá avatást Nagyváradon 2010. október 30án Angelo Amato érsek, a
Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának prefektusa végezte.
A szentmisét Dr. Erdő Péter
bíboros, prímás, esztergombudapesti érsek pontifikálta. A volt kommunista diktatúra romániai vértanúi közül Bogdánffy Szilárd az első,
akit az egyház a boldogok sorába emelt.
dr. Issekutz Sarolta,
aki hivatalos meghívással
részt vehetett a bodoggá avatási ünnepségen.
(Isten Szolgája Bogdánffy
Szilárd vértanú püspök boldoggá avatására kiadott
Adoremus különszám felhasználásával)

2017. december 1-jén
megnyílt a Classic Szalon
(Cikk a 44. oldalon)

19

2018. január-február

Erdélyi Örmény Gyökerek

Szuromi Kristóf

Örmény tanulmányok Magyarországon –
interjú Kovács Bálinttal

Kovács Bálint történész, armenológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 2016ban alakult örmény tanszékének vezetője és a Lipcsei Egyetemhez kapcsolódó
Leibniz Intézet (Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa –
GWZO) tudományos munkatársa. Kutatási területe Erdély és az erdélyi örmények
17–19. századi története.
Újkor.hu: Miért épp a történészi pályát választotta?
Kovács Bálint: Történészi pályafutásom
Veszprémből indult. A Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnáziumban tanultam, és már ekkor érdekeltek a történeti irányú vizsgálódások. Az Érseki Levél-

tárba jártam kutatni délutánonként, aminek az apropóját aztán az is megerősítette, hogy az érettségi évében beneveztem a
Pázmány Péter tanulmányi versenyre egy
önálló pályaművel. Aki ezen a versenyen
első vagy második helyezést ért el, automatikusan felvételt nyert az egyetemre.
Ezt én nagy lehetőségnek tartottam, és ez
volt az első olyan munkám, amiben levéltári forrásokat és irodalmat is használtam.
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Igencsak kalandosnak mondható,
ahogyan először kapcsolatba került az
erdélyi örmények történetével. Elmesélné, miként történt ez? Hogyan alakult ez át az örmények iránti mély érdeklődéssé?
Harmadéves egyetemista voltam, amikor kaptam egy erdélyi, kolozsvári ösztöndíjat, és az
akkori szemináriumi vezető tanárom, Őze Sándor azt
mondta, hogy a két hónapos
CEEPUS-ösztöndíj alatt nézzek utána az erzsébetvárosi örményeknek. Ekkor még
sem Erzsébetváros, sem az örmények nem tűntek közelinek számomra. Erdélybe kiérve elmentem Szamosújvárra,
ahol udvariasan visszautasítottak, majd egy egész napos
stoppolás után megérkeztem Erzsébetvárosba. A helyi katolikus pap nagy szeretettel fogadott, amikor megtudta, hogy a
történelem iránt érdeklődöm, tőle megtudtam, hogy nem csak levéltáruk, hanem
egy könyvtáruk is van az örmény katolikus templomban, de azt egy idős hölgy
(Maris néni) őrzi, aki nem szívesen enged
be oda senkit. Amikor elmentem meglátogatni, ő mégis azt mondta, „na, jól van,
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szép fiam, ha már ilyen sokat utaztál, megnézheted a
könyvtárat”.
A könyvtár a sekrestye fölött van, egy 18. századi vasajtó és egy nagy lakat őrzi,
amelyet a néni unokaöccse
nyitott ki számomra. Már a
lépcsőn éreztem, hogy itt az
elmúlt húsz évben biztosan
nem járt senki, az első emeleten pedig csodálatos látvány tárult elém: hat intarziás szekrényből álló könyv- A PPKE történelem szakos diákjainak tanulmányi kirándulása a
tár ólomablakokkal, és tele Kaukázusba 2013 őszén. A háttérben az Ararát vonulatai.
régebbnél régebbi könyvekkel, a fiókok- katalógusát, mert erről itthon nem tud senban pedig levéltári anyagot találtam. Szá- ki. Számomra ez egy misszió volt. Nem
momra ez a nap olyan volt, mintha kincset azért, mert örmény, hanem sokkal intaláltam volna – talán ez a nap változtatta kább, mert kárpát-medencei. Úgy gondolmeg életemet. A könyvtárról nem tudták, tam, ha egy katalógust készítünk hozzá,
milyen anyag van benne, hiszen katalógus azzal a könyvtárat mentjük meg (ismernem még nem készült hozzá, itthon pedig ve, hogy a kulturális ingóságok az elmúlt
azzal sem voltak tisztában, hogy létezik.
évtizedekben hogyan tűntek el a magyar
Hazatértemkor Őze tanár úrnak je- kezekből Romániában). Elkezdtem kijárleztem, mit találtam, amire ő azt mond- ni Erzsébetvárosba, először diáktársaimta, menjek vissza és készítsem el a mal, hogy elkészítsük ezt a katalógust,
ezt követően több ösztöndíjat is elnyertem: lehetőségem
nyílt Németországban tanulni Erasmus-ösztöndíjjal, illetve Rómában kutatni. Egyetemistaként részt vehettem a
heidelbergi egyetemhez kötődő Siebenbürgen Institut által
szervezett doktorandusz kollokviumon, ahol az intézet vezetője elmondta, hogy a tanulmányomat megjelentetik
egy német szakfolyóiratban
(Zeitschrift für Siebenürgische
A PPKE Történettudományi Intézetének kirándulása a Kau- Landeskunde), ami nekem
kázusba 2016 tavaszán Megemlékezés az örmény genocídium hatalmas dolognak számíemlékművénél Jerevánban.
tott, hiszen negyed-ötödéves
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konfliktus-potenciállal rendelkező régióhoz. Az ELTE Társadalomtudományi Karán, Kopper
Ákos tanszékvezető
úr meghívására immár negyedik féléve
oktatom a Kaukázus
– egy geopolitikai régió Európa és Ázsia
határán című tantárgyat, amely nyugateurópai egyetemeken
bár léteik, Magyarországon teljesen egyeAz örmény egyházfő, minden örmények ecsmiadzini katholikosza is fodülállónak számít.
gadta a Pázmányos diákok csoportját
Hogyan
került
egyetemistaként ajánlották ezt föl nekem. kapcsolatba a GWZO-val, melynek Ön
Ezután a horizont egyre csak tágult: elő- jelenleg is munkatársa?
ször az erzsébetvárosi örményekkel fogA GWZO-val 2007-ben kerültem kaplalkoztam, majd az örmény unió történe- csolatba, amikor egy féléves KAAD – a
tével, utána általában véve az erdélyi ör- német katolikus – ösztöndíj segítségével
ménységgel, 2008 óta pedig a közép-kelet Halléban tanultam. Halléba azért mentem
európai, illetve a kelet-európai örmény- ki, mert bár itthon elkezdtem a doktori
séggel egyre tágabb kontextusban.
képzést, úgy gondoltam, ha történészként
Így kerültem kapcsolatba Örményországgal
is: először nyelvet tanulni utaztam ki, majd tudományos kutatómunkára és a szakmai kapcsolatok építése céljából, illetve oktatói munkára. A Kaukázus világát mind emberként,
mind történészként megismerve pedig egyre közelebb kerültem a posztszovjet világhoz, a kis
méretéhez képest igen
fontos nemzetközi kapcsolódási pontokkal és A PPKE diákjai Noravank kolostoránál
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az örményekkel foglalkozom, akkor ah- polarizált forrásadottságokkal rendelkező
hoz speciális ismeretek is kellenek: nyelv- téma, ugyanakkor vannak korábbi kutatáismeret, illetve az armenológiának, mint si eredmények, mert a 19. században az
tudománynak az ismerete. Ez pedig Ma- erdélyi örményekkel, illetve tágabb értegyarországon, intézményi keretben nem lemben a kelet-európai örményekkel a povolt elérhető. Halléban szerették volna, ha zitivizmus hatására sokan kezdtek el fogtovább maradok az egyetemen, vagy eset- lalkozni és mind magyar, mind örmény
leg ott doktorálok, de az ösztöndíjat nem nyelven megjelentek monográfiák (nyilsikerült meghosszabbítani. Épp a lejárta ván az akkori tudományos gondolkodást
előtt találkoztam Stefan Troebsttel, aki a tükrözően). Vannak ma is kollégák, akik a
lipcsei intézet (GWZO) igazgatóhelyette- történelem ezen szeletével foglalkoznak,
se, s épp egy projektet tervezett Örmények tehát a lehetőség adott a tudományos disKelet-Közép Európában címmel. A be- kurzusra.
szélgetés után egy hónappal kaptam tőle egy e-mailt, miszerint a
projektet jóváhagyta a minisztérium, és így nekem egy tudományos munkatársi állást biztosít az
intézetben. Így kerültem Lipcsébe, és azóta is ennek az intézetnek vagyok a munkatársa.
Kutatási témáját tekintve milyen nehézségekkel néz szembe
a leggyakrabban?
Nyilván a nyelvismeret az
egyik, hiszen magyarként, magyar anyanyelvűként kell ör- Az örmény tanszék felavatása 2016 október 21-én. Balról
mény forrásokkal, örmény iro- jobbra: Prof. Fodor György dékán, Dr. Vahe Tachjian, Dr.
dalommal dolgoznom. Igyekez- Kovács Bálint, Dr. Elke Hartmann a tanszék munkatársai,
tem mindent megtenni annak ér- Prof. Ruben Mirzakhanyan jereváni rektor
dekében, hogy az örmény nyelvet elsaMely módszereket, milyen elméleti
játítsam, ugyanakkor magának a mai ör- hátteret alkalmazott leginkább kutatámény nyelvnek is két dialektusa van, a sai során? Mennyire kiaknázottak ezek
keleti- és a nyugatiörmény, a történe- Magyarországon?
ti szövegek esetében pedig ez keveredik
A lipcsei intézetben gyűjtött tapasztaa grabarral, vagyis óörmény nyelvvel, il- lataim sokat segítettek a téma módszerletve más változatokkal. A másik nehézsé- tani megközelítésében. Magát a doktoget a források széttagoltsága jelenti: nem ri disszertációmat a kulturális transzelég Szamosújváron, Kolozsvárott vagy fer paradigmájának segítségével írtam
Erzsébetvárosban kutatni, mert Rómában, meg és ez, illetve a hálózatelmélet segítLembergben, Czernowitzban is találha- ségével dolgoztam fel az egyes szemétók olyan források, amelyek magát a kon- lyek közötti kora-újkori kapcsolatokat.
textust világítják meg. Ez egy rendkívül Az alapvető tézisem az volt, – amelyhez
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a két elméletet kiválóan illeszteni tudtam – hogy az örmény misszionáriusok,
illetve az örmény katolikus papok mintegy hálózatszerűen kötötték össze a különböző kelet- és közép-európai diaszpórákat, ebben a hálózatban pedig a különféle teológiai tudás, a népi vallásossági elemek, az irodalmi és teológiai tudás nyomtatott termékei kiválóan tudtak áramolni, mozogni az egyik diaszpórából a másikba, tehát megvalósulhatott a kulturális transzfer. Én azt gondolom, hogy ez a két elmélet ebből következően nemcsak kiegészíti, hanem sokban össze is köti egymást. Egy ideje a
kulturális emlékezet különböző aspektusai is érdekesek lettek számomra, különösen a lieux de memoire kategóriája
vagy az invented tradition, így például
az erdélyi örmények származási toposzával, illetve narratívájához kötődően volt
lehetőségem ezekkel behatóbban is dolgozni.
Szerencsére pozitív elmozdulás van e
téren Magyarországon, és egyre több kutató ismeri fel azt, hogy a nemzetközi tudományos diskurzusba való bekapcsolódáshoz nem elég a puszta levéltári adatok feldolgozása – azokat be kell illeszteni egy olyan paradigmába, amelyet külföldön is értenek. A kulturális emlékezettel egyre többen foglalkoznak itthon (igaz
sok esetben a lényegét nem ragadják meg,
sokszor csak címszóként jelenik meg a fogalom), a kulturális transzfer alkalmazására szintén vannak hazai példák, míg a
hálózatelmélet még kevésbé alkalmazott
módszer – bízunk benne, hogy a jövőben itt is pozitív elmozdulás lesz várható.
A diákok érdeklődése legalábbis ebben az
irányban bizalomra ad okot.
2016 őszén alakult meg az Örmény
Tanulmányok tanszéke a Pázmány
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Péter Katolikus Egyetemen. Mi ennek
a jelentősége, illetve tanszékvezetőként
milyen távlati elképzelései vannak?
Magyarországon az armenológia már korábban is ismert tudományág volt, hiszen a
19. századtól már vannak nemzetközi szinten is elismert iskolák, illetve szakemberek, professzorok ezen a területen. Az ELTE-n szintén foglalkoztak armenológiával.
Itt megemlíteném Patrubány Lukácsot, aki
örmény nyelvet tanított még a második világháború előtt, a háború utáni időszakból Schütz Ödönt, aki ennek a nemzetközileg is elismert professzora lett. Ugyanakkor örmény tanszék egyik időszakban sem
létezett, ezért azt gondolom, hogy nemcsak Örményországból nézve, de nagyon
bízom benne, hogy Magyarországról és a
nemzetközi tudományos műhelyekből tekintve is korszakalkotó jelentőségű ennek
megalakulása. Részben megalapoznám
ezt a kijelentésemet azzal, hogy Magyarországon az örmények a 13 nemzetiség
egyikét alkotják, s valamennyi másiknak
vagy tanszéke vagy intézete van, az örménynek azonban mindezidáig nem volt.
Hogy ezt a katolikus egyetem fölvállalja,
azt gondolom, nagyon fontos, már abból a
szempontból is, hogy a világ első keresztény népéről van szó, akiket az első világháborúban genocídium sújtott. Meggyőződésem, ha ma az üldözött keresztényekről
beszélünk, akkor ebből nem hagyhatjuk ki
a 20. század első népirtását elszenvedő örménységet.
A tanszék hosszú távú célját illetően nem egy klasszikus, filológiai jellegű
armenológiai tanszékben gondolkodunk,
hanem sokkal inkább globális keretben
képzeljük el az itteni munkát. A klasszikus
óörmény szövegek vizsgálata helyett sokkal inkább szeretnénk a modern örmény
történelmet globális perspektívából (és
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nem nemzeti keretekben) vizsgálni, történeti, társadalomtörténeti, társadalomtudományi és művészeti szempontból. Ebben
benne lenne az identitásnak, mint olyannak a vizsgálata, különböző kultúraantropológiai vizsgálatok, a történeti aspektust pedig főleg az utóbbi pár száz évre helyezném. Természetesen a budapesti képzési hely és számomra a lipcsei tapasztalat szinte egyértelműsítik, hogy sajátos kutatási irányt kell a közép- és kelet-európai
örménységnek is kapnia. Egy angol nyelvű
„Global Armenian studies MA” programot
szeretnénk elindítani, és nagyon bízom
benne, hogy az akkreditációt erre az egyetem meg is fogja kapni. Az oktatás nyelve egyébként már most is az angol, a tanszék két kollégája, Elke Hartmann és Vahe
Tachjian, valamint megbízott előadóink
angol nyelven tartják óráikat. Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy külföldi diákjaink is legyenek, így akár Örményországból, akár a diaszpórából. Utóbbi célt támogatva az EU egyik legnagyobb alapítványa a lisszaboni székhelyű Gulbenkian
alapítvány 2017 szeptemberétől öt ösztöndíjat adományozott külföldieknek, hogy
nálunk tanulhassanak az örmény tanulmányok programban. A hallgatók egyébként
a tanszék munkájába is aktívan bekapcsolódnak, így megemlíteném a L’Harmattan
Kiadó által az örmény népirtás történetéről kiadott első magyar nyelvű, tudományos igényességgel publikált kötetet,
amelynek a szerkesztésében a hallgatóink
is részt vettek.
Eddig már két alkalommal is vitt
egyetemi hallgatókat Örményországba
tanulmányútra. Hogyan értékeli ezeket
az utakat, illetve milyen volt a visszajelzés a hallgatók részéről?
Úgy érzem, nagyon fontos az,
hogy a tanárok a diákokkal közös
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tanulmányútra menjenek. Ekkor már sokszor kollégákról is beszél az ember, nemcsak a doktoranduszok, de gyakran az MAsok esetében is. Az örmény utak mindkét
esetben jól sikerültek. Voltak olyanok, akik
utána többször is visszatértek Örményországba, illetve az örmény tanulmányok
programban résztvevő magyar diákok első
sorban azok közül kerültek ki, akik előtte
ezeken az utakon részt vettek. Egy olyan
„egzotikus” területről van szó, amely sokban kötődik hozzánk: egy keresztény nép-

Az örmény kultúra Európában való kutatásáért, oktatásáért és terjesztéséért Kovács Bálint
Jerevánban az Örmény Kulturális Minisztérium magas szintű elismerésében részesült 2017.
május 20-án.

ről van szó, olyan területről, amely a Szovjetunió része volt, tehát hasonló normák
érvényesülnek, mint nálunk. A muszlimkeresztény határzóna, ami Hegyi-Karabah
kapcsán ma is látszik, hogy olyan társadalmi, illetve történeti hatásokat hozott létre,
amelyek valamennyi alkalommal nagyon
érdekesek voltak a diákok számára. Ezért
tartanám fontosnak a jövőben, hogy ha
nem is évente, de akár két-háromévente hasonló tanulmányutakra kerüljön sor.
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2018. január-február

Erdélyi Örmény Gyökerek

Oktatóként mi az, amit leginkább át
akar adni a hallgatóknak?
Az általam oktatott legfontosabb tárgynak a Történelemelmélet című előadást
tartom, szeretném ugyanis, hogy a hallgatók profitálhassanak abból, amit egy
németországi intézetben én magam is elsajátítottam. Igyekszem az ott alkalmazott paradigmákat, elméleti megközelítéseket itthon átadni, ami sokszor nehézkes a tanulás szempontjából (nem a klas�szikus történeti tényanyag elsajátításáról
szól), de bízom benne, hogy a diákok ennek hosszabb távon hasznát fogják venni.
Ugyanígy szeretném, ha a hallgatók nyitottá válnának a világra, különösen Közép- és Kelet-Európa vonatkozásában, a
történelem ugyanis nemcsak a nemzeti
múltunk ismerete. Célom, hogy kilépjünk
abból a magyarországi trendből, hogy az
egyes kutatók személye pusztán az ös�szekötő kapocs a kurrens európai történettudományos trendekkel és közeggel.
Szeretném, ha a hallgatók nemzetközi

Gyarmati Béla



beágyazottsággal rendelkező szellemi
műhelybe léphetnének, és ismereteiket,
kutatásaikat Michigantől Jerevánig tudnák nemzetközileg beágyazni.
Jelenleg milyen kutatási témán dolgozik? Mik a tervek a közeljövőre?
Szeretnék az örményekhez hű maradni,
ugyanakkor kicsit távolabbi vizekre evezni az erdélyi, illetve a közép-európai örmény témától. Egy örményországi kollégámmal, valamint Ronald Suny-val, a
michigani egyetem professzorával tervezünk egy hosszabb távú kutatási projektet, amely Szovjet-Örményország történeti kánonjával foglalkozna. Most ennek
a megalapozása folyik, de természetesen
a tanszékvezetői, illetve a német intézeti
munkakörnek is eleget téve tervezünk egy
kiállítást az örmény Biblia 350 éves évfordulója alkalmából, illetve az örmény tanszékhez kötődő önálló könyvsorozatban
is gondolkozunk, amely a magyar olvasóközönséget célozná meg armenológiai vonatkozású szakmai publikációkkal.





Ősök nyomában – három emlékezetes pillanat

Október közepén erdélyi örmény
származású ükanyám – Lukács
Róza – két másik, nem kevésbé
lelkes leszármazottjával és két további kellemes útitárssal kifejezetten az erdélyi örmény elődeink
nyomát felkeresendő pár napos
villámutazást tettünk Erélyben.
Utunk kellemes időben zajlott, az
egyetlen nehézség angol rendszámos autónk jobbkormányos mivolta volt. Magánjellegű események nem tartoznának a Füzetek
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olvasóira, de talán az általunk megélt három érdekes pillanattal kivételt tehetünk.
1. Gyergyószentmiklós volt az első
célpontunk, ahol Lukács-őseink legelőször hagytak számos jelet maguk után – nem
csak az örmény katolikus templomban, hanem
a római katolikusban is. A
gyergyószentmiklósi örmény katolikus templom
kulcsa ügyében jó előre
egyeztettünk a plébános
úrral, akit azonban érkezésünk előtt másfelé szólított munkaköre, így nem
tudott a rendelkezésünkre
állni. Amint ott szerencsétlenkedtünk a cinterem bezárt ajtaja előtt, felfigyeltem egy komótosan ballagó emberre. „Ezt az arcot
már láttam valahol a füzetekben! Szólítsuk csak
meg!” Mintha az Ég küldte volna, Zárug Aladár úr
volt, a templom gondnoka,
aki ugyan az érkezésünkről semmit nem tudott, de
épp jött valamit elrendezni a templomban. Beengedett és első osztályú idegenvezetést tartott számunkra. Ezúton is köszönet érte! Másnap hajnalban még sötétben, meglehetős ködben indultunk el
Gyergyószentmiklósról.
Mivel a Zárug úrról kapkodva felvett fénykép életlenre sikerült, ezért helyette a templomnak az autó ablakából búcsúzáskor látott, egészen különös hangulatú
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képével emlékezünk ottani élményünkre.
2. Erzsébetvárosra – erzsébetvárosi Lukácsaink egyik történelmi lakóhelyére – párás kora reggelen érkeztünk, és bár szerencsésen megtaláltuk a gondnokot és bejutottunk abba
a templomba, aminek létrejöttében (megintcsak!)
több Lukácsunk is közreműködött, de a templomban kezdetben barátságtalan sötét volt. Beszélgetésünk közben vezetőnk, Calinescu úr épp azt
mondta: „Szép, hogy meglátogatják az őseik nyomát”, amikor egyszer csak
kisütött odakint a Nap, és
egy sugara az ablakon beragyogva egyenesen a szószékre esett. Mintha valaki
– onnan fentről – nyomatékosítani akarta volna az elhangzottakat!
3. Nagyszeben volt az
a város, ahol Róza ükanyám özvegye, Józef
Woyciechowski élete vége
felé a gyermekeivel élt.
A gyászjelentésben megadott Franciskanergasse
ma is könnyen azonosítható, de az egykori lakhely, a 20. sz. ház nem,
mivel ma az utcában csak
19 házszám létezik. (Nyilvánvaló, hogy néhány
egykori kis ház lebontása árán több telek egyesítésével nagyobbak épültek, ezzel lecsökkent a házak száma.) A vigasztalásunkra ragyogóan
sütő koradélutáni napfényben betértünk az
27
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ugyanazon utcában álló, nemrég szépen
felújított ferences-templomba: ha már a
lakóházat nem találtuk, legalább szippantsunk annak a templomnak a levegőjéből,
ahova a Woyciechowskiak jártak! Nézelődésünk hamarosan csodálkozásba fordult, amikor felismertük a jobboldali oltárképet. Nagyszebenben, bár élt a városban több gazdag örmény, de nem volt jelentős örmény közösség, örménykatolikus templom meg végképp nem volt. És
a jobboldali oltárképen mégis mit látunk?
A templom ismertetője szerint: „Világosító Sz. Gergely pogány királyi párt keresztel”! (A magyarörmények tudják, hogy III.
Trdat király legendás megkeresztelésével



kezdődött az örménység keresztény hitre
térítése.) Mintha a gyergyószentmiklósi
római katolikus templom északi mellékoltárának 1765-ben Lukács János által adományozott szentgergelyes oltárképét látnánk viszont! Nem tudjuk, hogy vajon a
Woyciechowskiak – anyai oldalról színörmények! – a kép miatt költöztek-e 1880
után a szomszédba, de az örmény témájú
kép, ebben a környezetben, mélyen megérintett bennünket!
Mi a tanulság mindebből: ha őseink nyomát nyitott szemmel és szívvel kutatjuk,
számtalan apró jel erősítheti meg, hogy jó
úton járunk!





Egyházi hírlevél 8.

2018. évi plébániai célok és programok
Kedves Támogató Híveink és akik azok
lesznek!
Mindenkinek Boldog Újévet kívánunk
és hozzá minden jót, ami ehhez kell. 2018.
év legyen a lelki és anyagi gyarapodás éve
is. Sokasodjon az aktívvá váló örmények
és a „tiszteletbeli” örmények száma, akikben él az örménység iránti vonzódás és
érdeklõdés szikrája.
Köszönet és hála mindazoknak, akik
2017-ben – és már korábban is - jelenlétükkel és forintjaikkal is támogatták az
örmény plébánia mindennapi mûködését,
fenntartását és továbbra is segítõink maradnak a megújulási munkában.
A hitélet és egyben az örmény egyházi kultúra központja a templom – az ország egyetlen örmény katolikus plébániája – amely veretes örmény liturgiájával
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kapcsolódik a római katolikus anyaszentegyház nagy keresztény közösségéhez. Ma különösen hangsúlyos, hogy ehhez a közösséghez tartozásunkat a szentmisék rendszeres látogatásával és könyörgõ
közös imáinkkal is kifejezésre juttassuk.
A vasárnapi szentmisék liturgiája örmény,
nyelve magyar. A jeles örmény ünnepeken
az ünnepélyes énekes szentmisét a vendég
örmény atya örmény nyelven mutatja be,
kórus és sok ministráns közremûködésével.
Budapesti plébániánk 96 éves. A magunk
és a plébánia hitéletét közösen kell õrizzük,
és fiatalabb utódainknak átadjuk. A „stafétabot” fokozatos átadására való megnyerés 2018. év legfõbb célja és programja.
Kultúra
Az Orlay utcai plébánia háromszintes
székházában többféle kulturális programot kínálunk.
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Hogy a programokat a meglevõ és új
eszközökkel sokak számára vonzóbbá és
ismertebbé tegyük, a 6000 éves örmény
kultúra több lehetõségét megismerésre
ajánljuk.
a./ A 200 nm-es muzeális gyûjtemény
2015. évtõl nyilvánosan, tárlatvezetéssel március 15-tõl- december 15-ig látogatható, kedd, csütörtök, szombat és
vasárnap 14-tõl 18,30 óráig. A tárgy és
könyvgyûjtemény egyházi és civil kulturális értékeket mutat be. A gyûjtemény
népszerûsítését írott sajtón és elektronikusan publikáljuk. A belépés díjtalan, támogatást elfogadunk.
b./ Zenés összejövetelek „Zeneagape”
fantázia megnevezéssel a hónap utolsó vasárnapján, a 11órai szentmise után
erre érdemesült zenész fellépõkkel, a közösségi térben. A kb. egy órás közösségi
összejövetelek beszélgetéssel és szerény
vendéglátással
c./ Profi, egy órás koncertek, havonta
a hónap közepén, pénteken, 17 órakor, a
Zeneakadémia legkülönbözõbb hangszeres mûvész növendékeinek szervezésében és tolmácsolásában. A „Classic
Szalon” elnevezésû koncertek a fõúri és
királyi szalonok muzsikálásának hangulatát hozzák vissza a 21. századba. A belépés díjtalan, támogatást szívesen veszünk.

Ezeket az összejöveteleket havonta, elektronikusan honlapokon publokáljuk. Július
és augusztusban nyári szünet.
d./ Sokirányú ismeretre és tudományra kiterjedõ (multidisciplináris) közösségi összejövetelek, „Szabadegyetem” elnevezéssel, kb. havonta, elõzetesen meghirdetett napon és témában, a téma avatott elõadójának meghívásával, minden
érdeklõdõ részére.
A belépés díjtalan, támogatást szívesen elfogadunk. A meghívást elektronikus
úton publikáljuk. Július és augusztusban
nyári szünet.
Várjuk, hogy e-mail-ben, vagy levélben
küldjenek ötleteket, amelyek segítenek a
közösségi életbe bekapcsolódást vonzóvá
tenni és a látogatók számának növekedését elõsegíteni. A támogató adományokat
továbbra is az OTP 11707024-20005210
sz. számlájára szíveskedjenek utalni.
Nagy Istvánné és a kurátorok
A Lelkészség Hitéleti Mûködését
Támogató Alapítvány
A Budapesti Örmény Katolikus Személyi Plébánia címe: 1114. Budapest, Orlay
u. 6.
Telefon: 06 70 408 2240, e-mail:
ormenykatolikus@gmail.com
Kérésre az új támogatóknak csekket tudunk küldeni.

Meghívó

Ez év január 14-én 10 órakor,
a Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódó, ünnepélyes örmény nyelvű szentmisét
Kirakos Vartan atya az isztanbuli örmény katolikus plébános mutatja be,
az Imperatrix énekegyüttes és a ministránsok közreműködésével.

Helyszín: Örmény Katolikus Plébánia, Budapest, XI. ker. Orlay u. 6.
A szentmise után a közösségi térben, Vartan atya előadást tart az örmény liturgiáról.
A testvéreket és minden érdeklődőt nagy szeretettel hívunk és várunk,
Január 28-án vidéki távollét miatt NEM lesz szentmise.
Fülöp Ákos plébániai kormányzó
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Programajánló

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.),
amelyre meghívott előadó Seremetyeff-Papp János restaurátor, művészettörténész.
Előadásának címe: A Mária-tisztelet kialakulása és örmény vonatkozásai.
2018. február 15-én a Zuglói Örmény Önkormányzat rendezésében Szongoth Gábor tart
vetítettképes előadást: Szongott Kristóf Szongoth szemmel,
a 110 éve elhunyt Szongott Kristóf középiskolai tanár, armenológus felbecsülhetetlen
értékű munkásságáról, értékmentéséről.

Meghívó Film Klubba

Szeretettel várunk mindenkit 2018. február 3-án 14.00 órától a Fővárosi Örmény
Filmklub első vetítésére. A rendezvényen Szergej Paradzsanov: Elfelejtett ősök árnyai
(92’) című alkotását tekinthetik meg a résztvevők Kali Kinga író, antropológus előadásával fűszerezve. A részvétel ingyenes.
Ismertető:
„Freskók az emberiség történetéből” – így írja le filmjét
Paradzsanov. Az 1964-es lírai hangvételű filmet, zenés szerelmi drámát akár a népies szürrealizmus címkével is illethetnénk: a
hucul Rómeó és Júlia történetből betekintést nyerünk a titokzatos
hegyvidéki népéletbe, a zord-fenséges Kárpátokban élő huculok
népszokásaiba, dalkincsébe.
E film által vált Paradzsanov nemzetközileg ismertté.
Helyszín: 1054 Akadémia utca 1. Színházterem
Az esemény után várunk mindenkit az alábbi eseményre is.
MEGHÍVÓ a fővárosi Örmény Farsangra

Szeretettel várunk mindenkit 2018. február 3-án, 16.30-21.00 óra
között, szokásos évi farsangi rendezvényünkre. A vacsorával egybekötött esemény ingyenes, de előzetesen (február 2-ig) regisztrálni szükséges a 06/1-332-1791 üzenetrögzítőn, valamint a szervezes@
fovarosiormeny.hu címen; létszámot, nevet és elérhetőséget hagyva.
A farsangi esemény jelmezes, ezért arra kérünk mindenkit, hogy minimum álarcot
viselve jelenjen meg. A rendezvényen díjazzuk a legötletesebb jelmezeket. Ezen kívül
örmény sütiversenyt is hirdetünk, amelyre a fenti elérhetőségeken lehet jelentkezni.
A díjazottak komoly hozzájárulást nyerhetnek az önkormányzat által szervezett
utazásokhoz.
Helyszín: 1054 Akadémia utca 1. Színházterem
30

Erdélyi Örmény Gyökerek

2018. január-február

A XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
7 napos grúziai és örményországi utat hirdet, 2018. május 25 - június 2. között.
Érdeklődni lehet: ormeny12@freemail.hu, 30/222-74-37 telefonon.
A XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
szentföldi utat hirdet,
2018. szeptember 3. - szeptember 11.között.
Jelentkezés: ormeny12@freemail.hu; 30/222-74-37 telefonon.

Örmény est a Vigadóban
A kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület szervezésében mintegy félszáz érdeklődő jelenlétében kedd délután az Európai Önkéntes Szolgálat örmény önkéntese, Haykuhi
Harutyunyan – aki március 29-éig tartózkodik a céhes városban – tartott újabb vetített képes nemzeti estet a Vigadóban Örményország – Noé útja a te utad címmel.
Az első örmény nemzeti estet 2012. április 12-én Gayane Asatryan-Szekrény tartotta, aki Ozsdolára ment férjhez, és ma már
egészen jól beszél magyarul. Idén januárban
zajlott a második örmény nemzeti est Jenya
Ohanyan önkéntes közreműködésével.
Az angol nyelvű előadást Derzsi Katalin, a projekt mentora tolmácsolta. A jelenlevők megismerkedhettek Örményország történetével, gazdag kultúrájával és

hagyományaival, az örmény konyhával,
és lehetőségük nyílt egy örmény táncot
is megtanulni. Ráduly Attila, a Zöld Nap
Egyesület elnöke bejelentette: folytatódik
a sikeres rendezvénysorozat, jövő év elején
spanyol és lengyel nemzeti estet tartanak.
Iochom István
Forrás: Háromszék Kézdiszék 2017.
december 14., Fotó: Tóth

Nemzetiségi Karácsony a XV. kerületben
December 2-án az Újpalotai Közösségi Házban az Örmény Nemzetiségi Önkormányzatot  a „Tigrán” együttes nívós zenei műsora képviselte. Örmény, magyarörmény és erdélyi népzenei feldolgozásokat, valamint az adventi ünnepkörből, Jézus születését váró zenei összeállítást adták elő a nagyszámú közönség örömére.
Dr. Szuper Géza és Vikol Kálmán minden fellépése igényes zenei feldolgozásokból áll. Méltó
módon képviselték jelentős zenei kultúránkat a
Nemzetiségi Karácsonyon.
Dr.CsG
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Dávid Csaba

Digitális identitás
A rémesen hangzó címért minden olvasó
elnézését kérem, de kényszerűen adódott:
a digitális technika (s így a digitális alapú
gondolkodás) vélhetően senki előtt sem
ismeretlen, számítógépeink révén sem.
Ez a gondolkodási technika minden kérdést elemi, atomi alapkérdésekre bont le.
Minden lépés csak a megadott 0 vagy 1,
tehát „igen” vagy „nem” válasz után kezdődhet.
Mi köze ennek a másik címbeli szóhoz,
az identitáshoz?
A latin eredetű kifejezés az „idem”
(ugyanaz, ugyancsak) jelentésű szóból
származik, legújabbkori használatban az
„identifikálni” annyit tesz, mint azonosítani, az identitás pedig immár mindenütt
a világon közkeletű szó: önazonosságot,
azonosságtudatot jelent.
„Ha örmény vagy, beszélj örményül!
Ha nem úgy beszélsz, nem vagy az!”
Ennek a digitális tévedésnek, persze,
van ellenpárja: „Nyelvében él a nemzet”.
Ez utóbbi ugyan nem hazugság, de egyoldalú megközelítés, hiszen igen-nem válaszra kényszerít.
Hogy miért? Mert egy bonyolult, soksok összetevőből álló kérdést összességében igyekszik egyetlen „igen” vagy
„nem” válaszra egyszerűsíteni.
Az előbb említett „ha ilyen vagy, így
beszélj!” éppen ezért embertelen, demokrácia-ellenes, aljas. Erkölcstelen.
Egy országosan terjesztett lapban végre azt olvasom, hogy: „...vannak »magyar
örmények« és »örmény magyarok«. Az
egyik csak vallásában-hagyományaiban
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az, de már évszázada asszimilálódott.”
(Vasárnapi Hírek, 2002. október 6. A cikk
(gm-vgp) szignójú szerzői a kisebbségi
ombudsman-tól kapták a tájékoztatást.)
Örvendjünk.
Végre
eljutott
az
ombudsmanig a hír, hogy a magyarországi örménység egyrészt egy többszáz
éve itt élő, elmagyarosodott csoportból
áll (vagyunk vagy tíz-tizenöt ezren), valamint egy néhány évtizede itt élő, kisebb
csoportból, amely őrzi alighogy otthagyott hazája nyelvét.
(Ha nyelvtudásról beszélnek például a
horvátok? Hiszen szomszédos ország vagyunk. Vette észre valaki, hogy Örményország jónéhány ezer kilométerre van ide,
s nem a határ másik oldalán?)
Örvendjünk. Végre tudatosulhat minden választópolgárban, hogy az 1993as kisebbségi törvény szerint a Magyar
Köztársaságban az a nemzeti kisebbség, amelyik legalább 100 éve itt honos. Aki tehát ma itt örmény kisebbségi,
bár ötven, vagy tíz éve él Magyarországon, az nekünk köszönhetően kisebbség,
mert örmény őseink a XVII. század végén telepedtek meg a Magyar Királyságban: nélkülem ő csak bevándorló lehetne, akár például a nála sokkal nagyobb
számban itt élő kínaiak.
De... örvendjünk? Csak örvendhetnénk,
mert a választópolgárokban csak tudatosulhatna (feltételes módban) a kérdés, ám
nem tudatosul (kijelentő módban).
És mindez lehetne kizárólag némely
nemzeti kisebbség (köztük az örmény)
gondja, csakhogy az egész magyarság

Erdélyi Örmény Gyökerek
érdekeit és a Magyar Alkotmány alapvető értékeit sérti.
Amíg azt a hazug csúsztatást kezelik
(kezeljük mi, mindannyian, az örmény
körök és a kisebbségi atyaúristenek) központi kérdésként, miszerint itt A.A. „csapata” és dr. I.S. „csapata” áll szemben egymással, addig ez a kérdés nem a magyarországi örmény kisebbségről szól. Addig
mindez csak arról a primitív módon implikált játékról szól, hogy „az az örmény, aki
örményül tud!” - mint azt A. A. országos
elnök a lusta államaparátusnak és a lusta
médiának, valamint a lusta közvéleménynek mindig, mindenféle színű kormányzás alatt elmeséli.
Ez az előkészítése a digitális rendszerű
hazugságnak: a bonyolult, sokágú kérdést
olcsó „fekete-fehér” játékként föltenni.
Menjünk tovább: ha ez csak bizonyos
kisebbségek (akár több kisebbség) dolga volna, addig még - némi megbocsátható lustasággal - legyinthetne a magyarság, mondván, hogy a kisebbségek hagyják a társadalmat békén apró, partikuláris
vitáikkal.
De, ismétlem, a magyarság alapvető értékeinek és a Magyar Köztársaság Alkotmánya szellemének megkérdőjelezéséről
van szó. Nincs szükségünk itt jogszabályok emlegetésére. Egyetlen fogalomra
van szükségünk, a címben is említett „identitásra”, a nemzeti és kulturális önazonosság fogalmára, ennek is legkevésbé digitális változatára. A neve: többes identitás.
Ez a fogalom nem olyan légből kapott,
nem filozófusok és jogászok által elvarázsolt kifejezés, mint az esetleg elsőre látszik. Mostanában mintha kezdene feledésbe menni.
De mi az a többes identitás?
Példaként: ha én családapa vagyok, és
vállalom, hogy feleségem és gyermekeim
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vannak, törődöm velük, gondoskodom róluk - akkor ez azt jelenti, hogy vállaltam
önmagam, tehát azt az identitást, hogy
családapa vagyok.
Egyúttal azonban - például - kertészmérnök is vagyok, egy csoportnyi ember munkáját irányítom és büszkén vállalom, hogy
munkám eredményeként felépült egy kis
(vagy nagy) park. Ez is identitásom része,
hogy nem tudok sétálni egy idegen parkban anélkül, hogy ne vizsgáljam (és esetleg bíráljam) a parképítők munkáját, vagy
ne ismerném fel a kertész tervező szándékát és annak megvalósulását.
Hát akkor én most családapa vagyok,
vagy kertészmérnök? Válasszak „igen”„nem” alapon?
Ráadásul - ugyancsak például - futni is
szoktam, egy sportegyesület futószakosztályának a tagja vagyok, és ha valamelyik
tévé-csatornán látom a berlini maraton befutóját, feldobog a szívem. Futó vagyok,
ismerem a sportvilágnak ezt a részét, örömem telik benne, részt szoktam venni a
rendezvényeiken, mégha nem is tartozom
az élvonalba. Tehát ez is identitásom része.
Ugye, ne írjam le... de leírom: talán feltehető a kérdés, miszerint válasszak már:
családapa vagyok-e, kertészmérnök vagyok-e, sportoló vagyok-e? A válasz egyértelmű: egyszerre mindenik vagyok.
A hosszúra nyúlt példálózást bocsássa
meg nekem, tisztelt olvasó: így kívántam
ábrázolni a „többes identitás” egyszerű és
nagyon emberi fogalmát. Ha ugyanis mindennapi funkciók helyett nemzeti-kulturális kötődésekkel példálózom, hosszabban
kell fogalmaznom, lévén bonyolultabb, finomabb s ezért könnyebben félreérthető a
példa.
De ezt az alapvető fogalmat a nemzetiségi hovatartozás, a nyelvtudás (vagy
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nemtudás), az önazonosság kérdésében
mostanság, majd‘ egy évtizede sokan kezdik aláfűrészelni, rágni, omlasztani.
Mondhatnám kis iróniával: ma még
nem tudom, lehetek-e én örmény származású, miután nem tudom az örmény nyelvet?
Személy szerint - és fennen hangoztatott, bár alkotmányellenes elvek szerint eljátszhatnám a lengyel kisebbségit, mert
irodalmi szinten írom és beszélem azt a
nyelvet. Ebben megfelelnék az országos
örmény elnöknek. Az „azonosság” érzése valahogyan mégis a gyímesi, szépvizi,
kézdivásárhelyi és erzsébetvárosi származási szálakban jelenik meg.
Kérdezhetném iróniával, hogy a ma,
össztársadalmi pénzekre oly „harcos”
örményül beszélő örmények unokája,
aki holnap születik meg, és esetleg nem
fog megtanulni örményül, vajon örmény
lesz-e? Lehet-e? (A kérdést úgy értem: vajon, bizonyos akkori kisebbségi atyaúristenek „megengedik-e”, hogy örménynek
is érezze magát?)
És itt vissza kell térnem a „digitális” fogalomra.
„Ki vagy? Magyar-e, vagy örmény?”
Aki jelenleg azt válaszolja, hogy „mindkettő”, attól a jelenlegi közfelfogás sugallata szerint azonnal nyelvvizsga-bizonyítványt kellene kérnünk. (Persze, ha már
így, akkor magyar nyelvvizsga-bizonyítványt is érdemes volna kérnünk!)
Csakhogy: ez a magyarság szellemisége és a hatályos Magyar Alkotmány elleni támadás!
A magyarság erkölcsi és jogi befogadókészsége tette lehetővé az erdélyi magyar
örményeknek, hogy... hogy erdélyi magyar örménnyé váljanak.
Ez az erkölcsi-jogi megközelítés tette
szellemileg gazdaggá a magyarságot és
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odaadó magyarokká mindazokat - mindazokat! -, akik egy évezred során megtalálták a helyüket: magyarok lehettek s
ugyanakkor és egyszerre szerbek, zsidók,
horvátok, svábok, románok... hadd ne soroljam; akit kihagytam, bocsássa meg. De
hangsúlyozom: magyarok voltak, miközben... (lásd az előbbi felsorolást) ugyanakkor és egyszerre!
Ez a határainkon túl élő, magyar, vagy
fél-, sőt, negyed-magyar testvéreinkre is
vonatkozik. Vajon, lehet-e magyar az a
szlovák állampolgár, aki szepességi magyar családból is származik, de alig tud
néhány szót magyarul? (Azaz: kitagadja-e őt valamikor a magyarságból egy
magyar országos elnök? Vagy a szlovákságból egy hasonlóan országos és hasonlóan szlovák elnök?) Szabad-e nem tudnia a héber nyelvet annak a bácskai, magyar anyanyelvű, félig sváb embernek,
aki egyébként zsidó is? (Azaz: kitagadja-e
őt nyelvismeret hiánya miatt a zsidóság úgymond - avatott képviselője?)
De - hogy a közösségünkhöz legközelebbi példát hozzam - tessék megnézni a Kolozsvárott, Gyergyóban,
Szamosújváron, vagy Sepsiszentgyörgyön élő, működő magyarörmény közösségeket (de tessék megkérdezni minderről
a kolozsvári Sebesi Karen Attilát - akinek
a „Karen” nem díszítő előneve, hanem az
egyik keresztneve, mert ő Karen is és Attila is! egyszerre! - vagy tessék elolvasni az
ő számos megnyilatkozását lapunk 2001es és 2002-es számaiban), miként éli meg
a román állampolgár erdélyi magyarörmény azt, ha három jelzője közül bármelyiket megkérdőjelezik! Bármelyiket!
Illyés Gyula a magyarságról szóló írásaiban és megnyilatkozásaiban sokszor hangsúlyozta: magyar az, aki annak vallja magát. Talán érdemes a XX. század második
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felében élő, egyik legnagyobb, felelős magyar gondolkodó szavain eltöprengeni, ráadásul nem digitális kiterjesztésben.
Kisebbségi törvényünk - a Magyar Köztársaság Alkotmányával, főként pedig évezredesen gyümölcsöző magyar hagyományaink szellemével egyezően - kimondja,
hogy mindenki olyan nemzetiségű, amely
nemzetiséghez tartozónak vallja magát.
Erkölcsileg fogalmazzuk így: olyan
nemzetiségű, amelyik nemzetiséget vállalja. Távolról sem „igen”-„nem” alapon.
A nemzeti-érzelmi hovatartozás nem digitális kérdés. Többrétű: saját tisztességünk,
és a mások iránti tisztesség vállalásának
kérdése.
Persze, vannak, akik választásról választásra nemzetiséget „váltanak”.
És akkor? Hiszen olyanok is vannak,
akik lopnak, holott meg van írva a Tízparancsolatban: Ne lopj!
De ha lopnak - attól még a Törvény érvényes. Az erkölcsi törvény is.



Föltettem a kérdést: vajon egy húsz éve
bevándorolt örmény és egy színmagyar
személy házasságából származó emberke
tud-e majd örmény is lenni, ha Magyarországon élve nem tanulja meg az örmény
nyelvet? A személyes válaszom: remélem, hogy igen. Remélem, hogy az a kicsi gyermek tíz, vagy ötven év múlva nyugodtan mondhatja, ékes magyar nyelven:
- Nem tudok örményül, de örmény származásúnak érzem magam, és büszke vagyok rá. És magyar anyanyelven ápolni és
terjeszteni fogja egyik szülőjétől örökölt
örmény kultúráját, és a másiktól örökölt
magyar kultúráját.
És akkor tiszta szívvel, hangosan hivatkozhat az örmény származású Kiss Ernő
aradi vértanúra, aki csak magyarul, latinul
és németül tudott, örményül nem. Persze,
ha még akkor létezik a magyarság befogadó, intelligens, finom kultúrája, amely
nem digitális.
(Megjelent: EÖGY füzetek 2002 nov.)





Dr. Száva Tibor-Sándor

„Még mindig jelentkeznek családok!”

A sok éves családkutatások után is még
mindig kerülnek elő olyan székelyföldi kifelejtett családok,  akik származásilag a magyarörmény közösséghez tartoztak, tartoznak, de eddig nem került sor arra, hogy ezt
nyilvánosságra hozzák, bemutatkozzanak,
és megismertessék az alig ismert székelyföldi településen élt családjaik történetét.
Ez azzal magyarázható, hogy a család
felmenője már több mint 200 éve Szépvízről a háromszéki tájakon telepedett le,
és így megszakadtak kapcsolataik a valamikori örmény közösséggel. Pedig ez

a család a szépvízi Mánya család egyik
meghatározó ága volt, és az ő felmenőjük kereskedőként érkezett a Kovászna
környéki településre, de az elmúlt két évszázad alatt az utódok teljesen beleolvadtak az ottani székelységbe. Itt személyem
érintettsége abban adódik, hogy az egyik
dédanyám is Mánya nevü volt, valamint a
fiútestvére Kézdivásárhelyen élt és ott halálozott el.
Az idén szeptember első napjaiban bécsi lakásomon felkeresett egy hölgy és bemutatkozott, hogy ő Mánya Magdolna,
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aki a Kézdivásárhely közeli Ozsdola helységben született 1954-ben.
A címemet a szépvízi plébános úrtól
kapta meg, és az ő biztatására keresett
fel azzal a céllal, hogy tisztázza a családja eredetét, mint utolsó  Mánya jogán az
Ozsdolán született családokból.
Így kezdtük el az ozsdolai Mányacsaládot érintő kutatómunkát és már az
elején kiderült, hogy az idők folyamán
ezen a távoli háromszéki tájon egy egész
Mánya csoportosulás élt az akkor odatelepült felmenő jóvoltából. Röviden így lehetne összefoglalni vázlatosan ennek a
családnak a történetét:
A csíkszépvízi Mánya János /17821836/ 1809-ben nősült Csíkszépvízen,
neje Persián (Urmánczy) Erzsébet /1789?/, majd mint fakereskedő Kovásznán
kezdte el működését. Házasságából 4
gyermek született, akikről egy kis kutatással és a levéltári adatok segítségével a
következő eredmény született:
- János /1810 - ?/, Katalin /1815- ?/
(Pap Györgyné), Anna /1818-1843/ (Pászka Andrásné), Teréz /1822- ?/ (1844-től a
volt sógora Pászka András neje lett). Feltételezhető, hogy még születhetett egy fiú
is Kosztántin /1813-?/ néven, de aki később a Mánya családnevet Kosztándira
cserélte fel !?  
Az utóbbi János /1810- ?/ is kovásznai
kereskedő volt, de miután 1840-ben megnősült a közeli Ozsdolán építette fel családi
életét. Jánosnak 1840 és 1854 között 3 felesége is volt; Lengyel Ilona, Lengyel Éva
/1819-1853/ és  Lengyel Ágnes. A házasságaiból összesen 6 gyermekéről tudunk:
- András /1841-1893/, János /18451845/, János /1846- ?/, Anna /1849- ?/
(Bíró Lajosné), Ágnes /1852 -?/ Fleischer
Friderikusné), Róza /1855 -?/ (akinek 3
férje is volt: Bögözi Imre /1854-1886/,
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Márton Mihály /1858-?/ és Nagy András
/1864-?/). Ezután sorba követjük az itt felsoroltak családjait:
- Mánya András /1841-1893/, aki 1874ben nősült, neje Bögözi Magda /1853-?/,
és itt 2 fiú született:
Mánya Imre /1878-1933/ (férfiszabó,
aki 1906-ban nősült Budapesten, neje
Perpicz Matild /1884-?/ és itt születtek
Magda és Jenő), valamint a második fiú:
Mánya István /1887-1954/, aki 1924ben nősült Ozsdolán, neje Jakabos Róza
/1892-1962/. Itt születtek: Mihály /19221944/ (II. világháború), András /19281970/ (aki 1952-ben nősült Ozsdolán, neje
Barabás Teréz /1921- ?/ és itt született Mária /1953-2017/), István /1926-1989/ (aki
1953-ban nősült, neje Csíki Ilona /1930- /
és itt született Mánya Magdolna /1954- /
Kónya Benedekné /1950- /).
- Mánya János /1846- ?/, aki 1873ban nősült először, neje Molnár Erzsébet
/1851-1883/, itt születtek:
Apollónia /1874-?/, István /1876-1883/
és Sándor /1879-1957/. Második házassága 1884-ben Bándi Erzsébettel /1859-?/
történt és itt születtek: András /1888-?/ aki
ozsdolai főtörzs-őrmester volt, de 1918ban Debrecenbe távozott és itt megnősült,
neje Terjék Ilona /?-?/ volt, ahol 2 lány született: Éva /1922-?/ és Mária /1925-?/. A
Debrecenbe távozott Andrásnak volt egy
fiatalabb testvére József /1896-1917/, aki
1915. ápr. 1-én vonult be a brassói 2. Cs.
és kir. gy.e.-hez (Infst.,IR.Nr.2, Komp.5)
és a fronton számos ütközet után 1916
őszétől a Keleti-Kárpátokba vezényelték,
majd 1917. aug. 16-31 közötti harcokban
nem messze a galiciai határtól Topourucz
és Grozniczy között életét vesztette.
(A fenti családtörténeti írás mellett,
az alábbiakban látható a szerkesztett
ozsdolai Mánya-családfa is!)
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A háromszéki Ozsdolára telepedett Mánya-család
/Ágop Mánugián/ Mánug Jakab  ∞  N.N. (neje nem ismert)
(1624-1697)
(A felmenő Vaslui-ban (Vasló) született és itt is nősült /neje ismeretlen/, először Besztercére, majd az 1670-es évek elején Szépvízre települt, 5 gyermeke volt, ebből az
ozsdolaiak felmenője:



	     (Váslovszki) Mánug Gergely  ∞  (Száva) Isáák Márkid
     /1666-1735/                     /1681-1751/ (szépvízi)
Szépvízi állatkereskedő volt, 1699-ben nősült, 7 gyermeke volt, ebből az ozsdolaiak
felmenője:



Váslovszki János  ∞  Stechnó Kajetána
             /1706-1782/             /1717-1794/ (szépvízi)
Szépvízi állatkereskedő volt, 1736-ban nősült, 7 gyermeke volt, ebből az ozsdolaiak
felmenője:



                 Mánya Tódor  ∞  Csercsel Anna /Kristófé/
	   /1751-1821/          /1761-1836/ (gyergyói)
Szépvízi kereskedő volt, 1782-ben nősült, 9 gyermeke volt, ebből az ozsdolaiak felmenője:



Mánya János  ∞  Persián Erzsébet /Urmánczy/
            /1782-1836/        /1789- ?/ (szépvízi)
(A fenti Mánya János 1809-ben nősült Szépvízen, majd Kovásznán folytatott kereskedői tevékenységet. Rokonságba állt a csíktaplocai Mánya Dáviddal /1825-1892/, a bécsi dr. Száva Tibor üknagyapjával). A fenti „szépvízi“ Mánya Jánosnak 4 gyermeke ismert, de talán volt egy Kosztántin /1813-?/ is) :

		









Mánya János ∞ Lengyel Éva  Katalin ∞ Pap György  Anna ∞ Pászka A.  Teréz ∞ Pászka A.

            /1810- ?/  /1819 - 1853/       /1815-?/ (ház. 1838)  /1818-1843/ (ház.1839)   /1822-?/ (ház.1844)

Mánya János kovásznai kereskedő 3-szor nősült 1840-1854 között, innen 5 gyermek
szül. Ozsdolán:



1. Mánya András (anyja Lengyel Ilona), felesége Bögözi Magda
2. Mánya Anna
3. Mánya János, (anyja Molnár Erzsébet)
4. Mánya Ágnes
5. Mánya Róza, f (anyja Lengyel Ágnes)
(Megj: Nincs kizárva egy olyan névcsere se, ahol az 1813-ban született Mánya Kosztántin utódai, az apa keresztnevét Kosztándira változtatva családnévnek írták be és ez később így állandósult)
További információ a szerzőtől kérhető.
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Volt egyszer egy Szentháromság
vagy Nits-féle patika (1. rész)

Nits János: „Ha cukorból lennék elolvadnék!”
Szamosújvár Főterén, a Sétatér bejáratától néhány lépésre, a 12. szám alatti műemlék ház földszinti részében van egy gyógyszertár, amelyet a régi szamosújváriak a
Nits-féle patika néven ismernek. A patika (ma Pharma Net néven működik) története a XVIII. század végéig nyúlik vis�sza. Létrejötte az Erdélyi Királyi Kormányszék Szamosújvár Tanácsához intézett,1786. január 27-én keltezett átiratával kezdődik, amelyben arra szólítja fel
a város vezetőségét, hogy, ha egy gyógyszertár felállításának „szüksége csakugyan
fennforogna, gyógyszerészről kellően gondoskodjanak és a kormányszéknek ilyeténképpen jelentést tegyenek”. A felszólításnak eleget téve a Városi Tanács id.
Jakabffy Kristóf elnöklete alatt 1788. március 26-án megtartott ülésén a következő
egyhangú határozatot hozta:...”minthogy
Karátsonyi Gratian (magyarosítva Karácsony) úr plébánia templomunknak önként
egyszersmindenkorra 100 aranyat ígért ő
egyedül és kizárólag állíthasson és nyithasson gyógyszertárt”. A patika, a főtéri
örmény katolikus székesegyház neve után
a Szentháromság név alatt nyer működési
engedélyt. Karátsonyi egyébként nem volt
gyógyszerész - a tanács esküdt főorátora
volt - ezért a gyógyszertár vezetését képzett patikusra bízta.
Karátsonyiéktól a Placsintárokhoz,
majd Nitshez kerül a patika
Karácsonyi Gratian halála után a reáljogú gyógyszertár tulajdonjogát özvegye, Lorántffi Katalin örökli. Nem
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sokkal később, a Karátsonyi leány, Veronika Placsintár Dávid gazdag kereskedővel kötött házassága révén, a patika a
Placsintárok kezébe kerül. A Placsintár
gyerekek közül ketten is, Gratian, és Dániel is gyógyszerészképesítést szereznek.
A gyógyszertárat kezdetben Placsintár
Gratian irányítja. Később fiát, Dávidot is
bevonja ebbe a tevékenységbe. Placsintár
Gratian, egyéb elfoglaltságai miatt nem
tudja teljes mértékben ellátni a patika vezetését, ezért 1842-ben gyógyszerész segédet alkalmaz, bizonyos Hrobonyi Pál
személyében. A kivételesen szorgalmas patikus 50 éven keresztül dolgozik
Placsintáréknak. Placsintár Dávid (18261901) 1872-ben
történt
polgármesteri megválasztása után a
gyógyszertár vezetése gyakorlatilag az ő kezébe kerül. A XX.
század
kezdete a szamosújvári
gyógyszertár törPlacsintár Dávid
ténetében is új fe(1826–1901)
jezetet nyit. 1900tól kezdődően a patika történetét Nits János gyógyszerész neve fémjelzi, aki kezdetben, mint gondnok, később, mint bérlő, majd 1918-tól, mint tulajdonos irányítja a Szentháromságot. 1943-ban bekövetkezett halála után a gyógyszertár haszonélvezeti joga a feleségére, majd az ő,
1948-ban bekövetkezett halála után az öt
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gyermekére száll. Az örökösök, akik közül Júlia és Gyula szintén gyógyszerészek, nem sokáig élvezhetik ezt a jogukat,
1949-ben a gyógyszertárat államosítják.
A Szentháromság gyógyszertár XX.
századi története szorosan egybefonódik
a Nits család történetével, amelyet a patika és a város történetével foglalkozó krónikások „ősi örmény katolikus” családként tartanak nyílván. Ez a megállapítás,
legalábbis a család férfi felmenőit tekintve, nem annyira egyértelmű, és nem teljesen fedi a valóságot.
Családi gyökerek a távoli Mateócban
A Nits családfa férfiágú gyökereit kutatva utunk a távoli, a Trianon előtti Magyarország Szepes vármegyéjébe, annak
is a Mateóc (szlovákul Matejovce, németül Matzdorf) nevű településéhez vezet. Ez, a Poprád folyó bal partján, Késmárktól nem messze elhelyezkedő, oklevélben először 1251-ben említett település nevét valószínű az alapító és birtokos
Máté után kapta. Első lakói a III. Béla király uralkodása idején betelepített szász
telepesek voltak, akiket a Szepesség német Zips elnevezése után cipszereknek hívtak. A történelmi Magyarország eme északi vármegyéje nemzetiségi, vallási szempontból igencsak változatos képet mutat. A már említett cipszereken kívül laktak, és laknak itt még ma
is (igaz, számait tekintve mára már nagyon megváltozott arányban) magyarok,
tótok(szlovákok) gorálok(lengyelek) rutének és zsidók. A vármegye gazdasági,
művelődési és társadalmi fejlődésének
legmeghatározóbb nemzetiségi csoportja kétségen kívül a szepességi szászok
voltak. „A czipszerek értelmes, szorgalmas és mindenképpen hasznavehető népként, csakhamar felvirágoztatta azokat a
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telepeket, melyeket alapított és az uralkodó kegyét kiérdemelve, kiváltságos helyzetre tett szert” - írja róluk dr. Bruckner
Győző (1877-1962) jogász, egyetemi magántanár A Szepesség népe c. munkájában. A vármegye fejlődését negatívan
érintette a tartomány 1412-ben, Luxemburgi Zsigmond uralkodása idején, Lengyelországnak történt elzálogosítása. Az
1772-ig tartó lengyel gazdasági fennhatóságot, bár gazdasági szempontból igencsak megérezték a megyében élő cipszerek is, a XVI. században a lutheri evangélikus vallásra történt átállásnak köszönhetően némileg sikerült megőrizni nemzeti öntudatukat és ellenállni az erőteljes
elszlávosítási folyamatnak.
Ilyen gazdasági, társadalmi körülmények között éltek a ma Poprádhoz tartozó Mateócban, az anyakönyvekben Nitch
vagy Nitsch név alatt szereplő  Nits ősök
is. A Nitsch név igen elterjedt névnek számit a német nyelvterületen, ennél fogva arra nézve, hogy mikor és mely vidékről telepedtek Szepesbe az első Nitschek
nincsenek megbízható adataink. A szlovákiai egyházak anyakönyveinek digitalizált változatai alapján azonban minden
kétséget kizáróan megállapítható, hogy a
szamosújvári Nits János egyenes ági dédapja a mateoci cipszer származású Johann
Georg Nitsch volt. Az anyakönyvi bejegyzések tanúsága szerint J. G. Nitsch kétszer
házasodott, mindkét házasságából két-két
gyerek született. A Susanna Alexinnel kötött első házasságából 1799. augusztus elsején született Johann Nitsch, Nits János
leendő nagyapja. Johann Nitsch a szintén mateóci születésű Chatarina Klein
(sz. 1807.10.06.) nevű lányt vette feleségül, akitől bizonyíthatóan kilenc, a családi szájhagyomány szerint tizenegy gyereke született.
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Munkát és megélhetést
kerestek Erdélyben
A történelmi Magyarország északi megyéire jellemző bányaipar XIX. század elejétől kezdődő fokozatos leépülése a munkahelyek számának drasztikus csökkenéséhez vezetett. Az ezzel párhuzamos, de különösen a század második felében tapasztalható demográfiai robbanás megélhetési válsághoz vezetett. Ennek következtében a munkát kereső fiatalok közül sokan
a kontinens fejlettebb országaiban, vagy a
kor egyik leggyorsabban iparosodó országában, a tengerentúli Egyesült Államok-

A családi ház és a Szentháromság gyógyszertár

ban próbáltak munkát keresni, de   voltak olyanok is, akik csak az ország határain belül , közelebbi, vagy távolabbi vidékein letelepedve igyekeztek maguknak és családjuknak megélhetést biztosítani. Ezt tették a Nitsch testvérek közül négyen, János (1824-?), Márton (1828-1884), Dániel (1839-1914), és Jakab (1844-?), akik
Erdély felé vették útjukat. Az akkor még
létező Kraszna vármegye - 1876-ban
Közép Szolnok vármegyével egyesülve
Szilágy vármegye részévé vált - névadó
helységében, Krasznán telepedtek le valószínű a XIX: század derekán. Ez idő tájt
Krasznán, az 1848/49-es szabadságharcot
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követő népességcsökkenés után, újból a
fellendülés jegyei mutatkoztak.
A mészáros Nitsch Dániel az örmény
származású, de római katolikus vallású gazdag mészáros mester és kereskedő, id. Beteg Márton 21 éves lányát, Juliannát veszi feleségül. Ezzel, az 1869.
szeptember 16-án megkötött házassággal kezdődik a Nitschek tulajdonképpeni „előrményesedése”. A házasságból
két fiúgyermek születik, János (1870) és
Ödön (1872), akiket anyjuk vallásának
megfelelően, római katolikus szertartás
szerint keresztelnek meg.
Kraszna-Kolozsvár-Szamosújvár
Nits János 1870. szeptember 3-án született Krasznán, az akkor még létező
azonos nevű járás székhelyén. (Csak
érdekességként hadd említsük itt meg,
hogy Albach Géza, Kolozsvár későbbi
polgármestere közhivatali pályafutásának kezdetén itt tevékenykedett, mint
jegyző, majd, mint szolgabíró.) Gyermekkora egybeesik a főszolgabírói hivatallal rendelkező járásszékhely egyre erőteljesebb gazdasági fellendülésével. Krasznán ebben az időszakban két
malom is üzemel, de van szesz- és konyakgyára, és itt működik a Kraszna és Vidéke
Takarékpénztár is. Az erős kézműipar mellett a lakosság egy része a krasznai nép ősi
és kedvelt foglalkozását a szőlőművelést is
űzi. A gazdasági fellendülés magával hozza a város egyre fokozottabb polgáriasodását is, melynek jeleként a városban kaszinó, olvasóegylet és önkéntes tűzoltóegylet
alakul és működik.
Pályakezdés
a Hunyadi Mátyás patikában
Nits János iskolai tanulmányait szülővárosában kezdi, majd Zilahon az ősi
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átköltözik az újonnan felépült Széki palota földszinti sarokhelyiségeibe. Itt kezdi tulajdonképpen Nits János a gyógyszerészi pályafutását, ahol nemsokára a patika gondnoki tisztségét is betölti.

Nits-féle reklámboríték

Református Kollégiumban folytatja. Sikeres érettségi vizsga után a család jó anyagi helyzetének köszönhetően – apja ekkor, mint földbirtokos van számon tartva
– úgy határoz, hogy tanulmányait Kolozsváron folytatja. Mivel gyógyszerész szeretne lenni, 1888-ban beiratkozik a Ferenc
József Tudományegyetemre. Ekkor külön
gyógyszerészeti kar még nem volt, ezért a
gyógyszerészképzés a Természettudományi és az Orvosi karon történt 2 éves időtartammal, amelyet gyógyszerészgyakorlati tanfolyam követett. Az egyetemi évek
alatt olyan neves tanárok előadásait hallgatta, mint Fabinyi Rudolf és a „gyógyszerészek atyjának” tartott Nyíredy Géza,
illetve a gyógyszerészképzésbe bekapcsolódó Hintz György és Issekutz Hugó
gyógyszerészekét. A kötelező szigorlatok-vegytanból, növénytanból és természettudomány történetből-letételét bizonyító oklevelet az 1890/91-es tanév végén
szerzi meg. Az 1891. április 6-án kiállított
635-ös számú egyetemi oklevelét Abt Antal és Davida Leó dékánok illetve Lechner
Károly igazgató aláírásai hitelesítik.
A gyakorlati tanfolyam elvégzése, illetve az ezt követő szakvizsga sikeres letétele után Kolozsváron marad, és Széki Miklós Hunyadi Mátyás nevű gyógyszertárában helyezkedik el. A kezdetben a Széchenyi téren lévő jó hírű patika 1893-tól

Minden gyógyszerésznek van egy álma
Minden gyógyszerésznek, így Nits Jánosnak is az volt az álma, hogy saját gyógyszertárát vezethesse. Majdnem tíz év után
sajnos rá kellett jöjjön, hogy Kolozsváron
erre nem sok esélye van. Az 1900-as évek
végén egy új gyógyszertár létrehozásának
engedélyeztetését egy 1876-ban megalkotott törvény összesen 134 paragrafusa írta
elő. Abban az időben, kisebb- nagyobb eltérésekkel, általában 5000 lakósként engedélyeztek egy új patika megnyitását.
A Kincses városban a XIX. század végén összesen 8 patika működött. Ezeknek
tulajdonosai Bíró József, Bogsch Lajos,
Csetz Dénes, Dávid József, Hintz György,
Széky Miklós, Tanács József és Wolf János
voltak. Természetesen a már működő patikák tulajdonosainak nem volt érdekükben
egy újabb gyógyszertár létrejötte, ezért
minden tekintélyüket és befolyásukat latba
vetették ennek megakadályozására. Mindezt persze tudta Nits János is, ezért elhatározta, hogy Szamosújváron próbál szerencsét. Szamosújvárra való költözésének van
azonban még egy másik oka is: az örmény
városban lakott ugyanis eljövendő felesége, Bányai Szeréna, akihez már ekkor szoros érzelmi szálak fűzték.
A kezdetek
A második évezred hajnalán, Szamosújváron egy gyógyszertár létezett, a
Placsintár Dávid polgármester tulajdonát képező reáljogú Szentháromság. Itt jelentkezik Nits János és kéri alkalmazását
a gyógyszertárba. Placsintár kapva kap a
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Kolozsvárról, kitűnő ajánlólevéllel jött fiatal gyógyszerészen, és azonnal megteszi a
patika intézőjének. Placsintár Dávid 1901ben bekövetkezett halála után a gyógyszertár az örökösök kezébe kerül, akiknek bizalmát Nits János a továbbiakban is élvezi.
Egy évtizeden keresztül irányítja és intézi a patika ügyeit a legnagyobb szorgalommal és legjobb tudása szerint. Persze régi
álmáról, hogy egyszer saját gyógyszertára legyen, továbbra sem mond le, de ennek
megvalósítása a Szamos-parti örmény városban sem megy olyan könnyen.
Új gyógyszertár még száz év után sem
Egy második patika megnyitása, melyet már 1818-tól kezdődően többen is

Nits János a gyógyszertárban, előtérben a barokk stílusú officinai asztal
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kérvényeztek, eredménytelenül, bár igény
lett volna rá, még 100 év után sem jöhetett szóba. Annyit azonban sikerült
Nitsnek elérnie, hogy 1910-ben bérleti
szerződést kössön az elhunyt tulajdonos
Kolozsváron élő örököseivel (dr. Turtsa
Jánosné Placsintár Gizella és Gajzágó
Manóné Placsintár Sarolta) a gyógyszertár ilyen módon történő további működtetésére. Mint bérlő,a patika irányításában,
a beszerzés és az árusítás megszervezésében most már sokkal nagyobb mozgástérrel rendelkezett, amit amennyire csak lehetett ki is használt, de még mindig nem
az volt amiről álmodott. Ahhoz, hogy a
gyógyszertár teljes jogú tulajdonosának
mondhassa magát még újabb nyolc évnek kellett eltelnie. 1918-ban sikerül végül is megszereznie a patika feletti tulajdonjogot, az után, hogy a patika haszonélvezeti jogával rendelkező, az első világháború végén Magyarországra menekülő
Placsintár lányoknak nyoma veszett. Három évre rá sikerül megvennie, a Dániel
Tódor (eredeti örmény nevén Chengánosz
Thoroszi), Szamosújvár egykori főbírája
által 1746-47 között épített egyemeletes
házat is, melynek földszinti helységeiben
a patika működött.  
Két világháború között
Az első világháborút követő időszak gazdasági nehézségei , az impériumváltás bizonytalanságai a patika működésében is
éreztették kedvezőtlen hatásukat. A megváltozott körülmények, a pénztelenség és
az árubeszerzési nehézségek visszavetették ugyan a patika forgalmát, de az új tulajdonos hozzáértésének, német felmenőitől örökölt szívósságának és fáradhatatlan
munkájának köszönhetően sikerült rövid
időn belül úrrá lenni a helyzeten és túlélni a nehézségeket. Nits János nemcsak
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Nits János 1922

kiváló gyógyszerész, de jó kereskedői érzékkel megáldott ember volt, ami nem
csoda, hisz anyja révén félig örmény volt.
A patika újból virágzásnak indult, és ezen
még az sem változtatott, hogy időközben
a városban megnyílt egy második patika,
majd egy drogéria is. Vevőivel tisztességesen, üzlettársaival mindig korrektül viselkedett. Alkalmazottaihoz, segédeihez
jóindulattal, megértően viszonyult. Nem
volt titkolózó típusú patikus, szaktudását
szívesen megosztotta gyakorló gyógyszerészeivel. Az évek során több gyógyszerész-generáció is megfordult a patikában,
közülük nem egy vált később elismert
szakemberré. Patikája sohasem szenvedett orvosság-hiányban. Az árut általában
mindig nagyobb tételekben igyekezett beszerezni belföldről, külföldről egyaránt.
1941-ben, a Magyarországi Gyógyszerész Egylet képviselői erdélyi körútjuk során felkeresik a Szentháromság

2018. január-február
gyógyszertárat is. A látogatás során szerzett tapasztalataikról beszámolva, a
Gyógyszerészi Szemle szaklapban többek
között  Nits János gyógyszerész tradíciószeretetét méltatják, megállapítva, hogy
a patika berendezése muzeális értékű. (A
XVIII. századbeli, barokk stílusú, nyolclábú officinai asztal ma Kolozsváron, egykori Hintz féle patikában lévő gyógyszerésztörténeti múzeum egyik legértékesebb
darabja).
Nits János gyógyszertára, bár Kolozsvártól kissé távol esik, ellátottsága és műszaki felszereltsége szempontjából egyáltalán nem egy „vidéki” patika benyomását kelti, és ő maga sem válik „vidéki” patikussá. Sohasem szakad el Kolozsvártól, volt tanáraival, gyógyszerész kollégáival folyamatosan tartja a kapcsolatot. Ha
csak lehetősége nyílik részt vesz a különböző szakmai rendezvényeken, gyógyszerész összejöveteleken. Folyamatosan képezi magát, szaklapokat járat, amelyeket
nem csak olvas, de közöl is bennük. Szakírói tevékenysége sem elhanyagolható.
Már egyetemista korában közöl a szaksajtóban, az akkor megjelenő Gyógyszerészi
Hetilap hasábjain az egyetemi önképzésről, valamint a nyugdíjintézetek fontosságáról értekezik.  A rendszerváltás után
a Kolozsváron, az évek során különböző
nevek alatt megjelenő, gyógyszerészeti
szaklapokban jelennek meg figyelemfelkeltő írásai. A változó idők során folyamatosan részt vesz a különböző szakmai
szervezetek tevékenységében. 1929-től az
Erdélyi és Bánáti Gyógyszerészek Korpótlékos Nyugdíjintézetének döntőbírósági testületének tagja, majd az újabb impériumváltást követően, 1941-től a Magyar
Gyógyszerész Egyesület Kolozs megyei
választmányának tagja.
folytatjuk
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Bemutatkozott a „Classic Szalon”

A Zeneakadémia hallgatói 20I7   decem- Hindemith nagybőgőre írt szonátájáber 1-én remek muzsikával töltötték meg nak I-II. tételét, Magyar Valentin nagyaz Orlay utcai Örmény Plébánia közössé- szerű zongora-kíséretével mesterien adta
elő, majd Liszt Ferenc
gi termeit.
„Manók táncát” hallgatNéhány kísérleti ,,örömzeva Magyar Valentin kenélés” után nyilvánosan látozei alatt megelevenedgatható koncertsorozat indult
tek a zeneszerzői mael az útjára. Ez a remek zenei
nócskák. Befejezésként
sorozat, amely ,,Classic SzaCayuelas-Krasznai Dálon” fantázia-nevet kapott,
niel az Albeniz Triane
az év folyamán, minden hóés Ravel ,,Alborada del
nap közepén, pénteken, 17-18
graciozo” című zongoóráig a zenekedvelőket vis�rára írt szerzeményeit
szaviszi a főúri és királyi udhitelesen megformálva
varok zenének hódoló, mába
hallgathatta a jelenlevő
képzelt világába.
közönség.
Mohai Anna, J. S. EszA jóhangulatú koncert
dúr hegedűre írt cselló szvitminden előadója nagy
jét szólaltatta meg mély áttapsot kapott.
éléssel és bravúros vonóve- Zakariás Antal Dirán
Készülünk a januári következő ,,Classic
zetéssel. Magyar Valentin Liszt Ferenc
„La Campanelláját” hallgatva a zongo- Szalon” koncertre, hogy ismét élvezhesrára varázsolt harangok világába repítet- sük az előadók játékát.
Z.A.D.
te a jelenlévőket. Ezután Devich Benedek

Devich Benedek, nagybőgő és Magyar Valentin, zongora
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Mohai Anna, cselló
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Czakó Gábor

Mcheta-Feldebrő, avagy a kaukázusi kapcsolat

Kétségtelen adatok igazolják, hogy őse- leégett. A templomépítések Szent István
ink – közéjük értve a magyarul beszélő közismert rendelete nyomán váltak orszáavarokat is, talán éppen Theophülaktosz gossá.
Vidéken tíz falu emelt egy templomot.
Szimokattész álavarjait – ismerték a kereszténységet, sőt, sokan hitükként val- A templom a falvak közti határvonal talották. (T. Sz.: Világtörténelem, ford. Ola- lálkozásánál állt, körülötte osztották föl
jos Teréz) Erről a Szarvasi tűtartó, vagy a temetőt kellő számú részre. Az arányos
és közös temetőhasználat máig
a Nagymácsédi kereszt is tanústanulmányozható a Vas megyei
kodik. Legkorábbi templomunk
Zsennye és Gyanógeregye
– közvetett adatok szerint – még
közt félúton álló Szent CecíGéza nagyfejedelem idején
lia, ottani szóval Szent Cicelle,
(970-997) épülhetett, aki Esztertemplom kertjében.
gomban „fogadta Szent Adalbert
Az első templomok leginprágai püspököt, itt keresztelkább kör alakúak voltak, s lékedett meg, és innen irányította
nyegében az oltárt, a miséző
európai tekintélyű politikáját.”
papot és segítőit, meg a temp(Prokop Mária nyomán, Magyar
lom kegyurát fogadták be. A
Szemle, Új folyam XXIV. 9-10.
többiek, a jónép Isten ege alatt
szám.) Számos más forrás szeálldogált, térdepelt. Egészen
rint Géza 974-ben a keresztséget
és az István nevet Sant Gallen-i A kiszombori körtemp- biztos, hogy legalább négy kerektemplomunk a X-XI. száSzent Brunó kezéből vette föl.
lom metszetrajza.
zadban épült, és építőik – tágan
fogalmazva – kaukázusi példákat követtek. Az idők folyamán a hívek szaporodtak, s a régi mellé egy új, nagyobb templomot emeltek. A kiszombori körtemplom
kívülről köralakú, belül karélyos. Mégpedig hat karélyos. Igen hasonlatos hozzá a Karcsán (Zemplén vm.) Gerényiben
(Ung vm.), valamint Kolozsmonostoron
(Kolozs v.m.) épült templom. Némelyik
kutatóban
fölmerült, hogy egyazon mesA Gerényi belül hatkarélyos kerektemplom ma
ter munkái. Vagy egy kőműves csoporté.
szentélyként szolgál.
*
A püspöki székhelyeken komolyabb
A honfoglalókkal érkezett kabar-kazár
épületeket emeltek. Ilyen lehetett az első népcsoport, melyből föltehetően a palópécsi székesegyház is, ami 1064-ben, Sa- cok származtak, az Ipoly és a Sajó közt
lamon királyunk harmadik koronázásakor foglalt szállást magának. Gyaníthatóan
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a magyarok ún. kaukázusi ágából valók. Erejükre és tekintélyükre jellemző,
hogy vezetőjük, Aba Sámuel, Szent István veje lehetett és harmadik királyunk.
Feldebrőn készíttetett nemzetségének
templomot, s önmagának temetkezései
helyet. Szintén kaukázusi minta után, de
ő eleve nagyobb templomot rakatott. Talán nem örmény, hanem inkább grúz példát követve.
A kaukázusi magyar kapcsolatról lentebb lesz szó.
Kétségtelen, hogy Örményország a világ első Krisztus-követő állama, amely
301-ben vette föl a kereszténységet, IV.
Tiridatész (298 k.-324 k.) idején. Grúzia
nem sokkal maradt el: III. Mirian (284361) 334-ben keresztény hitre tért, majd
337-ben államvallássá tette Grúziában.
Az ország már a Krisztus előtti időktől kezdve többször szakadt hercegségekre és részkirályságokra, majd egyesült, és
újra bomlott. Az ókorban Mcheta is önálló államnak számított, majd a kereszténység fölvétele után megalkotta azt a templom-mintát, ami hamarosan a mély hatást
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A Mcheta-i Szent Kereszt templom a mai állapotában.

Feldebrői templom alaprajza, XI. sz. eleje. A
sötét körvonal jelezte fal és épület Aba Sámuel korában készült.

gyakorolt az egész térségre, sőt, mint
látni fogjuk, hazánkba is eljutott.
Szent István veje, Aba Sámuel,
a harmadik magyar király építtette
még trónralépése előtt. Itt temették el
1044-ben.
A templom szemlátomást a kaukázusi templomépítészet szabályait és
eszményeit követte a nyugat-európai
helyett. A négyzetes torony falait áttörte egy egyenlőszárú, végeinél kerekített kereszt. A templom közepén
álló tornyot így oszlopok tartották. A
Mcheta, koraközépkori grúz főváros Szent Kereszt bővítés során az eredeti épület jó rétemplomának alaprajza (585-605). A VI. században szét, köztük az oszlopokat és a torépült istenháza a kaukázusi templomépítészet ősmin- nyot lebontották, s egy hosszanti tégtája.
lalap alakú főhajót alakítottak ki.
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Az eredeti, Aba
Sámuel király
által építtetett
templom modellje

Az eredeti, Aba Sámuel király által építtetett templom modellje, ami a restaurálás
során végzett föltárás alapján készült. A
mai templomban látható. A tárgy sutasága
ellenére is nyilvánvaló a két épület szerkezeti azonossága. Persze nem ez a modell volt a Mcheta-i Szent Kereszt templom előképe, hanem fordítva.
*
Miért követett kaukázusi mintákat is a
korai magyar templomépítészet? Megint a
császári történetíróhoz, Bíborbanszületett
Konstantinhoz és adatközlőihez, Bulcsú és Tormás hercegekhez kell fordulnunk. „A besenyők pedig, akiket korábban
kangarnak neveztek (ugyanis ez a kangar
név náluk a nemes származás és vitézség
értelmében volt használatos), ezek hát a kazárok ellen háborút indítván és legyőzetvén, kénytelenek voltak saját földjüket elhagyni és a türkökére letelepedni. Amikor a
türkök és az akkor kangarnak nevezett besenyők közt háború ütött ki, a türkök hadserege vereséget szenvedett és két részre szakadt. Az egyik rész kelet felé, Perzsia vidéken telepedett le, s ezeket a türkök régi
nevén mostanáig szabartoi aszfaloinak hívják, a másik rész pedig vajdájukkal és vezérükkel, Levedivel nyugatra ment lakni, az
Etelküzü nevezetű helyekre, amely helyeken mostanában a besenyők népe lakik.”

Tehát őseink egy szerencsétlen csata után kettészakadtak. Perzsia vidéke
Észak-Kaukázust jelenti, annak is a folyók öntözte, legeltetésre alkalmas lankásabb területét. Tovább nem mehettek,
mert a perzsák erősen őrizték a várakkal,
falakkal védett Derbenti Kaput és környékét. A hegység bércei, szakadékai közt
csak kisebb csoportok kelhettek át. Egész
hadak máhákkal, állatokkal semmiképp.
A XIV. sz. végéig a Kuma folyó térségében valóban létezett Kumagyaria –
arab ejtés szerint – Madzsar fővárossal.
Kumagyaria és a Duna menti Magyarország közti kapcsolatot Bendefy László derítette föl részint a Vatikán Levéltárában,
továbbá a helyszínen. (A magyarság kaukázusi őshazája, Gyertyán országa, Bp.
1942, 1999.) Kapott is érte az orrára…
Konstantin azt is megörökítette, hogy a
kazár alattvalók közül egy vagy több kazár, v. kabard csoport Árpád népéhez csatlakozott. (L. Kazár, Kazárd, Kozármisleny,
Kozárvár stb. helyneveinket és a kazár népviseletet. Hozzáértés híján a kazár és a palóc viselet eltéréseinek és hasonlóságainak
elemzésébe nem bocsátkozom.) Hogy ők
pontosan kik voltak, nem tudjuk. Az biztos, hogy a XI. sz. elején élükön Aba Sámuel állt, Szt. István veje, harmadik királyunk (1041-1044). Az Abák birtokai a mai
Nógrád megyétől a keleti határig nyúltak,
és magukba foglalták a mai kazár és palóc vidékeket. A család tagjai házasságok,
birtokcserék révén sokfelé elkerültek. Jeles emlékük a Pécsett 1984-ben föltárt rovásírásos középkori címerpajzsuk. Kézzel
fogható bizonyítéka ez a rovás országos ismeretének és használatának. Sokat mond
az is, hogy templomban maradt ránk.
*
Középkori
magyarjaink
bírhattak kazáriai, földrajzilag kaukázusi
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kapcsolatokkal, jelesül a XIV. sz. végéig
fönnállt Kuma menti Magyarországgal,
sőt, a Kaukázus gerincén túli Örményországgal és Grúziával is. Különösen föltehető ez az Abákról, a kazár-kabar törzs
vezetőiről, akik számára természetes lehetett, hogy „hazai”, kaukázusi mestereket hozattak nemzetségi templomuk építéséhez. Talán éppen ezeknek az iparosoknak és ivadékaiknak, tanítványaiknak művészetét őrzi a Feldebrői templom eredeti része, meg a kerektemplomok szépsége.
*
Sajnos, nem sokat tudunk e keleti szálak szövésének-bomlásának részleteiről,
hiszen a hivatalos magyarságtudomány
létük föltételezését is finnugor-ellenes
eretnekségnek minősíti. Ennélfogva a magánkutatások hitelességét mindmáig eleve
elutasítja, még a kézzel fogható, olvasható
vatikáni okiratokat is, vagy népzene-kutatóink fölvételek ezreivel igazolt jelentéseit – Agócs Gergely, Juhász Zoltán, Sipos
János és mások – akik többszörösen bizonyították, hogy az Észak-Kaukázusban
s annak előterében élő, ma török ajkú népek bizony magyar népdalokat énekelnek
és muzsikálnak. (Czakó-Juhász: Beljebb
a magyar észjárásba, CzSimon bt. Bp.
2010, kottákkal és hanglemezzel) Külön
tanulmányt érdemelne, hogy beszélt nyelvüket miért cserélték le, s milyen nyomós
ok miatt tartottak ki mégis zenei anyanyelvük mellett?
A Zichy-expedíció során Szentkatolnai
Bálint Gábor megtanulta a kabard nyelvet és elkészítette Lexicon cabardicohungarico-latinum c. kabard-magyar-latin
szótárát és Kabard nyelvtanát (Kolozsvár
1894, ill. 1900), mivel sok rokon vonást talált a kabard és a magyar között. Követői
egyelőre nincsenek. Juhász Zoltán kutatása
– nagy mennyiségű dallam számítógépes
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összevetése mindkét kultúrából – kiderítette, hogy a kabard népzene a magyar legközelebbi rokonai közé tartozik.
A legfrissebb: még fél esztendeje sincs,
hogy M. Lezsák Gabriella régész vezette
kis csoport bejárta a kaukázusi – a harmadik Magyarország fővárosa – Madzsar város romjait, s kiderítette, hogy három ilyen
nevű hely akad a Kuma folyó völgyében.
Ráadásul a kis expedíció az észak-kaukázusi térség múzeumaiban (!) számos
honfoglaláskori tárgyat tanulmányozhatott! Még csak ki sem kellett ásni őket!
*
Tán e rövid ismertetésből is kiderül,
hogy X-XI. századi eleink kapcsolatban
álltak – Szabados György szavával – a
harmadik Magyarországgal, a kaukázusival. (Magyar államalapítások a IX-XI.
században, Szegedi Középkorász Műhely
2011.) Erősen valószínű, hogy a feldebrői
templom, meg bizonyára a hatkarélyos
körtemplomaink építőmesterei is a kaukázusi keresztények közül jöttek. Semmi
okunk föltételezni, hogy nem ottani magyarok voltak.
Ideje lenne félretenni bizonyos dogmákat és tárgyilagosan megvizsgálni a honfoglalás előtti-utáni időkbe nyúló kaukázusi magyar kapcsolatokat.
Is.

Cayuelas-Krasznai Dániel (Cikk a 44. oldalon)
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Kettős életet élt a híres magyar színész
Agárdy Gábor kiállításának
megnyitója december 5-én
lesz 18.00 órakor a Kőrösi
Galériában, amely a Kőbányai Kőrösi Csoma Sándor
Művelődési Központ kiállítóhelye. Köszöntőt mond,
Weeber Tibor Kőbánya alpolgármestere,
megnyitja
Feledy Balázs művészeti író,
művészettörténész - írja a terasz.hu.
Az Agárdy-ikonok időről időre ma is
közönség elé kerülnek, hogy valljanak a
művészről, s üzenjenek, ugyanis ezek a liturgikus alkotások nem díszítőelemként
kapnak helyet a templomokban vagy az
otthonokban.
Az ikonfestők égi üzenetek szolgálói,
s mindenkori céljuk, hogy az ikon szemlélője transzcendens kapcsolatba kerüljön az ábrázolt szenttel - olvasható az Új

Ember írásában, amely az alábbi címen jelent meg: Az örömszínész ikonjai – Agárdy
Gábor két élete.
A magyarországi örmények ma is nagy
büszkeségüknek tekintik a Kossuth- és
kétszeres Jászai Mari-díjas színészt, akinek eredeti neve Arklián Gábor vagy
Gabriel Arkalijan volt. A szegedi születésű, jelentős életművet maga mögött hagyó
művész ugyanis örmény család leszármazottja volt. Nagyapja az örmények lemészárlásának áldozata lett, de édesapja szerencsés módon megmenekült a szörnyűségek elől. Agárdy Gábor korán Thália kegyeltje lett, hiszen nyolcévesen lépett először színpadra, tizenöt évesen pedig „táncos boy és kardalos” volt a szegedi színházban. 1942-ben már a Miskolci Nemzeti Színházban játszott, 1952-től a Fővárosi
Operettszínház tagja, majd a Petőfi deszkáin remekelt, 1964 és 1985 között pedig
a Nemzeti Színház vezető művésze – több
mint félszáz jelentős szereppel.
Bulgáriában forgatták az Egri csillagok
című filmet, amikor egy nagy jégeső bezavarta a stábot egy szófiai templomba.
Agárdy elkezdte nézegetni az ikonokat,
s azok nyomban elvarázsolták. Már ott
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elhatározta: ha hazaérnek, mielőbb kipróbálja az ikonfestést.
„Egyszer azt kérdezte tőlem egy püspök, mit gondolsz, miért esett éppen akkor a jég? Hát azért, hogy bemenj a templomba! Valóban a Teremtő akarata volt ez;
kaptam egy jelet: foglalkoznom kell az
ikonokkal” – mesélte a művész.
Elmondta azt is, először hobbinak indult, de egyre inkább beletanult a technikába, és az ikon elválaszthatatlan lett tőle.
Úgy véli, ha csak egy dologgal, a színjátszással kellett volna foglalkoznia, azt lehet, hogy már megunta volna. S mivel
autodidaktaként fogott hozzá az ikonkészítéshez, sorra felkereste a jelentősebb
„ikontermő” helyeket, s a cirill betűs írást
éppúgy megtanulta, mint az aranyozást, a
veretkészítést, az ötvösmunkát. Aranyozni például Szász Endre festőművésztől tanult, aki ama Egri csillagoknak a látványterveit készítette, s aki a kaposfüredi kiállításon is megjelent.
A színész egy idő után már könnyedén
bánt a nehezen beszerezhető trombitarézzel, a speciális alumíniumlemezekkel, a



könnyűfémekkel, a fóliákkal. A pannonhalmi apátság alapításának ezredik évfordulójára egy százhetvenöt centiméteres szárnyas oltárt alkotott. A triptichonon Szent István, Szent Gellért és Európa
fővédőszentje, Szent Benedek alakja jelenik meg. Ikonja található Oroszországban, a Danyilov-kolostorban, de a Vatikánban is őriznek tőle egy táblaképet első
királyunkról. Ezzel az alkotásával II. János Pál pápát ajándékozta meg.
S hogy volt-e kedvenc szentje Agárdy
Gábornak? Mivel Miklósnak hívták az
édesapját, így Szent Miklós volt számára a legkedvesebb, jóllehet a legtöbbször
Jézus arca jelenik meg az ikonokon, s az
évek múlásával mindegyik Krisztus-kép
árnyaltabb lett. Mást fejez ki a korábban
festettek szeme, mint a fiatalabbaké. A
művész egy időben fontosnak tartotta az
antikolást, hogy olyan hatásuk legyen a
műveknek, mintha évszázadokkal ezelőtt
születtek volna, de később letett e szándékáról.
(inforadio.hu/kultúra/2017/12/03)
Forrás: terasz.hu





Mikulásváró az Orlay utcában
2016-ban hagyományt teremtettünk az
Örmény Katolikus Lelkészségen a gyermekek számára megrendezett Mikulás ünnepséggel. December 4-én is szép
számban jelentek meg az erdélyi örmény családok gyermekekkel, unokákkal, hogy együtt várjuk Mikulás bácsi
megérkeztét. A Kispárna Együttes remek

Aghtamar, Szent Kereszt Templom a Van tó
Aghtamar szigetén található (Törökországban.) Az
örmény templom 915-920 között épült a vaspurakani
Arzruni Gagik király idejében. Tervezte: Manuel
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zenés műsorával felhőtlen
szórakozást
nyújtott kicsiknek és
nagyoknak. A Mikulás
bácsi puttonyából különféle édességeket ,
mandarint osztott szét
a gyermekeknek, különösen aki még valami produkciót is be tudott mutatni. Majd dr.
Issekutz Sarolta egy
igazi örmény templom
makettje színes kartonját ajándékozta a gyermekeknek – felkérve a szülőket, nagyszülőket –, hogy annak kivágásával-ragasztásával született csodálatos templomot helyezzék a karácsonyfa alá, hogy egy kis örmény kultúra is jelen legyen az ünnepben.
A rendezvényt a Budavári Örmény
Nemzetiségi Önkormányzat rendezte, támogatta az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület és a Budapest Főváros II. kerületi Örmény Önkormányzat.
M
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Bartos Lóránt

Az Árpád-szobor hazatért (2017.október 17.)

A mai nemzedék egy része képeslapokról ismeri, és történelemkönyvekből tudja, hogy nem is olyan régen, 120 esztendővel ezelőtt Brassóban egy monumentális szobrot állítottak, ami akkoriban Árpád-szobor néven épült be a köztudatba.
A Jankovich Gyula szobrász által alkotott műemlék egy része a
Történelmi Vitézi Rendnek és a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.nek köszönhetően 2017. okt.
15-én vasárnap hazatérhetett.
Az avatóünnepséget október
15-én tartották a brassói evangélikus lutheránus templom udvarán, ahol újraállították a millenniumi ünnepségek alkalmával a
Cenken elhelyezett, sok szenvedést és vándorlást megért szobor
fejét. Az ünnepségen részt vett a Történelmi Vitézi Rend (TVR) székelyföldi állományának több mint száz tagja, a brassói evangélikus egyházközösség nagyszámú híve,
jelen voltak az Erdélyi Kárpát-Egyesület, a
Keresztény Demokrata Mozgalom, az Erdővidéki Székely Tanács és a Kaláka Kör
képviselői. Az istentiszteleten a jelenlévőket Zelenák József püspökhelyettes, a
brassói egyházmegye esperese köszöntötte, igét hirdetett Ft. Adorjáni Dezső Zoltán
püspök, szolgált Koszta István és Koszta
Enikő evangélikus lelkészek.
A templom udvarán helyet kapó emlékjelt - egy szép faragású faborítást és az
alatta elhelyezett szobor fejét - Ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspök és v. Lázár Elemér, a TVR főkapitány-helyettese leplezte le, majd Szente László ny. építész, az
Erdélyi Kelemen Lajos Közművelődési
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Egyesület ismertette az szoborfej kiszabadításának a történetét.
Mint kiderült, a maradványra Orosz József nyugalmazott vegyészmérnök, az Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE) alelnöke talált rá 2002-ben a történelmi múze-

um pincéjében, ahol közel kilenc évtizedig őrizték. Szerencsére a múzeum vezetősége beleegyezett abba, hogy a maradványt egy biztonságos helyen kiállíthassák. A rendezvényen több ünnepi beszéd
is elhangzott, v. Lázár Elemér, a TVR erdélyi főkapitánya az emlékjel állításához
nyújtott segítséget köszönte meg mindenki számára, míg v. Ambrus Ágnes, a TVR
kézdiszéki állományának kapitánya úgy
vélte: szervezetük ezzel az emlékhely-kialakítással az építés mellett is hitet tett.
„Az építés mellett, a rombolás ellen, mert
a kultúra eredményeinek a megsemmisítését a könyvégetéseket és szoborrombolásokat azoknak a megsemmisítését, amiket az ember jobb és bal kezével, valamint szellemével létrehozott - bármikor
történtek
(Megjelent Erdélyi szemmel 2017/52)
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„Élő emlékezet” – Örmény származású családok
Marosvásárhelyen – 9. rész
Tolokán család

TOLOKÁN MÁRTON (*1854 – ✝1919)
- kereskedő
Felesége:
SZÁMTARTÓ
REBEKA
(*1861 – ✝1929), kereskedő, Szatmárnémeti környékéről Marosvásárhelyre költözése kb. 1885-re tehető.
Gyermekeik:
(1) Márton (*Radnót, 1884 – ✝Marosvásárhely, 1938) - méterárú kereskedő,
vásárhelyi üzlete a Rózsák tere 50. szám
alatt volt
Felesége: PUNGUC MÁRIA (*1896 ✝1971)
Házasságkötés: 1912
Gyermekük:
(1.a) Márton (*Mezőbánd, 1914 –
✝Marosvásárhely, 1990)
Felesége: GROS HELÉNA TERÉZIA
Családi ház a Kis Ernő utca 8., később
Kemény Zsigmond (Rodnei) 78. szám
alatt volt.
Gyermekük:
(1.a.1) Emőke
Eleinte az apa, id. (2) Tolokán Márton
boltjában dolgozik, később társtulajdonos
lesz a Petri és Tolokán féle „HELIKON”
könyvesboltban (Rózsák tere 43. szám).
Petri Károly, más papír és könyvesbolt tulajdonoshoz hasonlóan, boltjában könyvtárat is működtetett és az erdélyi magyar
írók műveinek terjesztésére különösen
nagy hangsúlyt fektetett.
1922-ben elsőként jelenteti meg Kis Pál:
Marosvásárhely története című monográfiát.

Tolokán Márton családi házát (Hargita utca 8. szám) az 1948-as államosításkor elveszik, a családot kényszerlakhelyre
költöztetik előbb a Rózsák tere 56. majd,
a Corvin Mátyás tér 11. sz. alá. Ítélethozatal nélkül két év (1952-1954) kényszermunkára viszik a Békás-szoros építéséhez. Szabadulása után a helyi Építkezési vállalat (TCM), majd a Faipari vállalat (IFET) alkalmazottja. Az állandó zaklatás elől menekülve előbb a petrozsényi
bányáknál, végül Régenben a Hangszergyárban dolgozik nyugdíjazásáig, kétkezi munkásként.
(2) Mária (*1889 – ✝1970
(3) Katalin (*1903 - ✝1979)
(4) Antal
(5) Jenő
(6) Kristóf
A századforduló első évtizedeiben a rokonok közül többen Vásárhelyre költöznek.
Id. TOLOKÁN DEZSŐ (*1906 – ✝Marosvásárhely, 1972) - kereskedő
Felesége: PUNGUCZ ANNA (*1913 –
✝Marosvásárhely, 1988)
Gyermekeik:
(1) Dezső (*Marosvásárhely, 1938 ✝Marosvásárhely, 1985)
Gyermekük:
(1.a) Csaba
(2) MÁRIA
Férje: CSONT SÁNDOR mérnök
Gyermekük:
(2.a) Annamária
(2.b) Judit Magyarországon élnek
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(3) MÁRTON (*1945 – ✝Marosvásárhely, 2001) - történelem tanár, leszármazottak 2001 után Magyarországra költöznek
Adatközlő: Bokor (Tolokán) Emőke
Tolokán Márton és
felesége Tolokán
Mártonné
szül.
Számtartó Rebeka

Pungucz Mária és férje Tolokán Márton
Tolokán Márton és felesége szül. Gross
Heléna Terézia
HELIKON könyvesbolt
reklám és a Főtéri könyvesbolt

DOBRIBÁN CSALÁD
DOBRIBÁN ZAKARIÁS
(*Gyergyószentmiklós, 1884 – ✝Marosvásárhely, 1958) - kereskedő
Felesége:
KOPACZ
JANKA
(*Gyergyóditró, 1893 – ✝Marosvásárhely,
1973) (Lásd a Kopacz család ismertetőt.)
Házasságkötésük után előbb földbirtokot
vásárolnak Gogánváralján, majd a két világháború között Vásárhelyre költöznek.
Lakóházuk a gyermekmenhely – napjainkban TBC kórházzal szembeni telken állt.
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A II. Világháború után az ingatlant kénytelenek elidegeníteni, a befolyt összeget
a gogánváraljai földterületeik köteles adó
törlesztésére fordítják. Az 1948-49 államosítással kulák listára kerülnek, javaiktól
megfosztva visszatelepednek Marosvásárhelyre, a helyi Rókatelepen dolgozó édesapa jövedelméből bérelt lakásban élnek.
Gyermekeik:
(1) Gerő (*Gyergyóditró, 1913 – ✝Marosvásárhely, 1978)

Erdélyi Örmény Gyökerek
Első felesége: HORVÁTH M.
Gyermekeik:
(1.a) Béla (*Marosvásárhely 1939 –
✝Maroshéviz, 1975)
(1.b) Mária (*1941 – ✝Maroshéviz,
1991),
(1.c) Erzsébet (*1941 - ✝Maroshéviz),
Második felesége: ESZTEGÁR ELLA
(*1922 – ✝Marosvásárhely, 2001)
Gyermekük:
(1.d) Judit (*Marosvásárhely, 1949) Békés megyében él
(2) Béla (*Gyergyóditró, 1920 – ✝Marosvásárhely, 1982)
Felesége: POKORNYI MÁRIA M.
(*1930 – ✝Marosvásárhely, 2013)
Gyermekük:
(2.a) Zsuzsanna (*Marosvásárhely,
1959)

2018. január-február
(3) Géza (*Gyergyóditró, 1922 – ✝Marosvásárhely, 1994) - gazdálkodó
Gogánváralján.
Felesége:
ESZTEGÁR
IRÉN
(*Marosludas, 1920 – ✝Marosvásárhely,
2012)
1940 körül költöznek Vásárhelyre, a tulajdonától megfosztott család szűkös megélhetését a sofőr, majd vasipari munkás apa
és munkásnő anya jövedelme biztosítja.
Gyermekeik:
(3.a) Annamária (*Marosvásárhely,
1949), unoka L. Dániel (*Marosvásárhely, 1989)
(3.b.) Irénke Gabriella (*Marosvásárhely, 1952) - Marosvásárhelyen élnek.
Adatközlő:
Dobribán Annamária, Dobribán Irénke

Dobribán Zakariásné szül. Kopacz Janka és Dobribán Zakariás

Dobribán Gézáné szül. Esztegár Irén
és Dobribán Géza
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Esztegár család
ESZTEGÁR KAJETÁN (*Szamosújvár,
1836 – ✝Marosbogát, 1923)
Gyermeke:
(1) GERŐ (*Szamosújvár, 1868 – ✝Marosvásárhely, 1946) - jegyző Gezse községben
Felesége: MANDULA IRÉN (*Marosvásárhely, 1899 – ✝Marosvásárhely, 1980)
1940-től éltek Marosvásárhelyen.
Gyermekeik:
(a)Ibolya (*1918 – ✝2003 Marosvásárhely)
Férje: SIMÓ GÉZA (1918 – ✝2005)
Gyermekeik:
(a.1.) István (*1953)
(a.2.) Géza (*1955) - Ausztriában élnek

(b)Irén (*Marosludas, 1920 – ✝Marosvásárhely, 2012)
Férje: DOBRIBÁN GÉZA (*1922 –
✝1994)
Gyermekeik:
(b.1.) Annamária (*Marosvásárhely,
1949)
(b.2.) Irénke Gabriella (*Marosvásárhely, 1952) - Marosvásárhelyen élnek
(c)Ella (*1922 – ✝Marosvásárhely,
2001)
Férje: DOBRIBÁN GERŐ (*1913 –
✝Marosvásárhely, 1978)
Gyermekük:
(c1.) Judit (*Marosvásárhely, 1949) Magyarországon él.
Adatközlő:
Dobribán Annamária, Dobribán Irénke
Gabriella

Esztegár Irén, Esztegár Ibolya,
Esztegár Ella

Esztegár Gerő és Esztegár Gerőné
szül. Mandula Irén
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Daczó Katalin

Magyarörmény számbavétel

Hatszázharmincnyolc
magyarörmény
honvéd adatait sorakoztatja fel legújabb
kötetében a Bécsben élő dr. Száva TiborSándor. A könyvet, amelyhez az ausztriai
levéltári kutatás adatai mellett az egyes
családokban szájhagyományként élő adatokat is felhasználta, aug. 21-én mutatták be Csíkszeredában, a Hargita Megyei
Kulturális Központ pincetermében.
Ajtay, Ajvász, Ágopcsa, Begidsán...
Zakariás, Zárug, Zérigh – összesen 638
frontharcos neve, személyi adata és háborús szereplése olvasható a szerző kataszterében. Csaknem mind örmény nevet viselő
magyar katona, az erdélyi magyarörmeny
családok teljes keresztmetszete, de a névsor még mindig nem teljes, véli a szerző,
aki többéves levéltári kutatásainak eredményét tárta most a nagyközönség elé.
Dr. Száva Tibor-Sándor 2005-ben már kiadott egy hasonló című könyvecskét, viszont 2014 tavaszától kutathatóvá váltak
az I. világháborús dokumentumok a bécsi katonai levéltárban, így adattárát sikerült kibővítenie. A kutató munkája viszont
most sem volt egyszerű, ugyanis a katonai
levéltárban található I. világháborús dokumentumok 21 ezer levéltári dobozt tesznek
ki, igaz egy részük immár digitalizálva is a

kutathatók rendelkezésére áll.„Ennek ellenére vannak, akik most is kimaradtak a kötetből – írja utószavában dr. Száva TiborSándor. – Ennek okait azzal lehet magyarázni, hogy sok esetben az elhunytak illetve eltüntek névsora megsemmisült a harcok idején, de a harctérről postázott veszteségi feljegyzések egy része is megsemmisülhetett a zürzavaros időkben.”
Az „Erdélyi magyarörmények az I, világháborúban“ című kötet bevezetőjében
a szerző röviden ismertette a háború fontosabb mozzanatait és következményeit,

bemutatta azokat az ezredeket amelyekben erdélyiek is harcoltak. Külön fejezetben foglalkozik a Székely Hadosztály
harcaival és azon belül is Csíky János
százados tevékenységével. Ugyanakkor
dr. Száva Tibor-Sándor hangsúlyozza,
hogy az I. világháborúban számtalan örmény származású magyar vett részt, de
őket sem akkor, sem később senki nem
minősítette a magyaroktól eltérő nációnak. „Ők magyarok voltak – írja a Bécsben élő szerző –, és a harcokban is becsülettel vállalták a magyar sorsközösséget
s tüntették ki magukat a frontharcosok
soraiban.” Róluk szól ez a kötet.
(Hargita Népe)

Humor… Humor… Humor…

(Szeretettel és humorral kell élni az életet!
A szeretet a megértéshez, a humor az elviseléshez kell.)

Karácsonyfa
Vettem egy fenyőfát karácsonyra, de olyan
nagy volt, hogy nem fért be az autómba,
ezért le kellett vágnom a tetejét. De semmi gond, úgyis régi vágyam volt a kabrió.

Őszinteség
Honnan van ez a gyönyörű nyakláncod,
drágám?
A kocsid hátsó ülésén találtam, édesem.

(Az Erdélyi Szemmel – Erdélyi Magyarok Ausztriai Egyesülete – 2017/51-52 számából kölcsönkérve)
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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.
Huszonegy 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

Mikulás-ünnepség (Cikk az 51. oldalon)
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Szomorújelentés
Fájdalommal tudatjuk, hogy Márkus László okl. gépészmérnök 2017. november
5-én életének 82. évében elhunyt.
Búcsúztatása és sírboltba helyezése 2017. december 11-én megtörtént a Farkasréti
temetőben. Ezután a temető melletti Mindenszentek Plébánia templomban
a lelki üdvéért szentmisét tartottak.
Gyászolják: felesége, rokonai, barátai, ismerősei, akik ismerték és szerették.
Mély fájdalommal, megtört szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a drága jó férj, testvér, sógor, nagybácsi, rokon, szomszéd és jó barát
Lukácsffy Pál
életének 71., házasságának 45. évében, 2017. december 11-én
hosszas de türelemmel viselt betegség után, csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait, 2017. december 14-én, 15 órakor helyezték örök
nyugalomra a gyergyószentmiklósi örmény katolikus temető ravatalozójából. Ezt megelőzően 14 órakor gyászmisén búcsúztatták el az örmény katolikus templomban.
Virrasztás 2017. december 13-án az örmény katolikus templomban volt 17 órától.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy
a szeretett testvér, édesanya, nagymama Dr. Nagy Emma Dr. Tiborcz Csabáné
aranydiplomás, ny. radiológus főorvos
a magyar egészségügyben 40 évi lankadatlan, mindenkor megbízható szolgálatot
maga mögött tudva nagy lelkierővel, hittel viselt fájdalmas betegségben, az életének
81. születésnapja utáni napon, 2017. december 24-én szenvedéseitől
megszabadítva visszaadta lelkét Teremtőjének.
Szeretett halottunktól 2018. január 5-én, 11 óra 45 perckor veszünk végső búcsút a
református egyházi gyászszertartás szerint a kecskeméti Köztemető ravatalozójában
„A lélek él – találkozunk!”
Gyászolják:
fia Tiborcz Attila és Dr. Putyilin Zsanett, unokája Tiborcz Vanda,  testvére: Nagy
Ádám és felesége, fiai
néhai Ákos testvérének özvegye Pulai Sára, leánya és családja              
a Tiborcz család: sógornői Reile Gézáné Tiborcz Wanda és családja,
Dr. Nagy Edgárné Tiborcz Ágnes
Unokatestvérei és családja: Hadnagy István (Nagybánya), Nagy Zsófia (Kolozsvár), Nagy
István (Kisújszállás), néhai Dr. Mészáros Zoltán özvegye Dr. Visnyovszki Éva (Bp.),
Máthé László (Bp.), Szerdahelyi Zoltán (Pécs), Dr. Héjj Gábor (Bp.), Gross András (Bp.)
mindazon kollégák, ismerősök, barátok, akik ismerték és szerették, a szerette szülővárosában a mindennapi életben kapcsolatban voltak vele és családjával.
Emléküket kegyelettel megőrízzük!
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A karácsonyi klubdélután derűjével kíván
Boldog Újesztendőt, egészséget, békességet és bőséget 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:
és a Fővárosi 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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„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék...”
(Vörösmarty Mihály)

az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület
kéthavonta megjelenő kiadványa
XXII. évfolyam 234. szám
2018. március-április

Tisztelt Olvasóink!
2018. januártól minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor lesz Fővárosi Örmény Klub. A
helyszín megváltozik, ezentúl a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség 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. Mindenkit szeretettel várunk.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek változatlanul kéthavonta, mindig a páratlan hónapban jelenik meg. A lapzárta változatlanul a páratlan hónap első hétfője.

Minden vasárnap elhangzik…

„Egyszülött Fiú és Isten Igéje, hallhatatlan Lényeg, aki elfogadtad, hogy testet öltesz
a mindenkor szűz Szent Istenszülőtől, változás nélkül emberré válván, keresztre feszítettek, Krisztus Istenünk, haláloddal legyőzted a halált; aki egy vagy a Szentháromságból, az Atyával és Szentlélekkel együtt dicsérendő, üdvözíts minket.”*
Az ige, mint megnevezés, a nyelvtanban a cselekvést kifejező szót jelenti, mely a cselekvő személyek egymáshoz viszonyított helyzete és száma szerint ragozható. Görög filozófiai megfelelője a Logosz, mely szellemi valóságot jelöl. Szent János evangéliumának
elején szerepel ez a szó, s magát Istent jelenti és Jézus Krisztussal azonosítható. Isten nem
nyugalmas valóság, hanem tevékenykedő élő személy. Az örmény apostoli egyház központja: Ecsmiadzin. A helynév jelentése értelmileg: ahol az Egyszülött leszállott! (Világosító Szent Gergely látomására utal.) Maga az elnevezés azt sugallja, hogy Jézus Krisztusnak ama tulajdonsága, hogy ő Isten egyszülött Fia és Igéje, mint szellemi-lelki valóság az
örmények számára igen fontos volt.				        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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Vidám farsanggal űztünk telet,
és várjuk a tavaszt
Vakmerően kreatív jelmezek és maszkok, kulináris barangolás, nemzetiségi színi bemutató. Sem a humort, sem a komolyságot nem nélkülözte a Fővárosi Örmény Önkormányzat idei farsangi bálja. Az esemény díszvendége Giancarlo Planta filmrendező, producer, meghívott vendégországa pedig Marokkó volt. A bál fővédnökségét
Tarlós István, Budapest főpolgármestere vállalta el.
Esztergály Zsófia, a Fővárosi Örmény Önkormányzat elnöke, miután köszöntötte a
megjelenteket, a bál indításaként bejelentette az Össznemzetiségi Társulat Levesben című darabját. A társulat a 13 törté-

Össznemzetiségi Társulat

nelmi nemzetiség színészeiből áll, és egy
olyan összefogás eredménye, amely a Fővárosi Örmény Önkormányzat szerint példaértékű. A színészek igazi kuriózumként tárták
a közönség elé első, közös produkciójukat, a
Mom’s the World című
színmű ihlette kitűnő darabot. A színjáték
2

nem nélkülözte a humort, cselekménnyel
teli, aktuális és elgondolkodtató volt. Az örmény közösség a társulat március 22-i bemutatójából láthatott ízelítőt, amelyet a
Nemzeti Színház Kaszás Attila termében
adnak elő, és amelyet a Fővárosi Örmény Önkormányzat támogat.
A nagy sikert aratott előadás után Esztergály Zsófia
Giancarlo Planta olasz producer, filmrendező- forgatókönyvíróval, a farsangi bál idei díszvendégével beszélgetett. A művész elmondta, hogy a magyarörmény közösség és kultúra számára az újdonság erejével hatott. Úgy fogalmazott: Egy
olyan varázslatos világ tárult fel
előtte, amely ihletet és ösztönzést nyújt minden művésznek.
Giancarlo Planta ezért köszönetét fejezte ki a meghívásért és az
élményért, amelyet az este során
nyújtott számára az esemény.
Mint ismert, Giancarlo Planta
rendszeres munkatársa Ennio
Morriconénak, a nemzetközi hírű filmzeneszerzőnek, így
számtalan sztárral dolgozik
együtt, mások mellett Franco
Neróval is. Egyik közös munkájuk az Angelus Hiroshimae
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című film volt, amelyet hazánkban 2010-ben mutattak
be a Puskin Moziban. A filmet
Aquilában forgatták a pusztító földrengés előtt, amely így
kordokumentumként is kimagasló jelentőségű. Planta
filmje valódi kihívás: némafilm - amelyhez kiváló kíséretet nyújt Ennio Morricone zenéje –, a szokásostól merőben
eltérő látvány pedig kétségek
közt hagyja a nézőt. Nero pályája talán legkedvesebb szerepének tartja a filmbeli vadász figuráját.
Ezután Esztergály Zsófia
az eseményre meghívott ország, Marokkó képviseletében érkezett Rabat-MagyarMarokkói Hagyományőrző
Egyesület tagjaival beszélgetett. Az egyesület autentikus,
ínycsiklandó ételeket mutatott
be, valamint a két ország közötti kulturális és kereskedelmi együttműködésekről tájékoztatták a jelenlévőket.
Közben a vendégek elé került az ízletes vacsora, amely, mint eddig minden évben, felért egy kulináris kalandozással: a
résztvevők az arab konyha keleties ízeit

2018. március-április
kóstolhatták meg: bastelát, olívabogyót és datolyát, amelyek minden fő
hozzávalója Marokkóból érkezett az
asztalokra. A Kaukázust és a nemzetközi konyhát pedig kutap ihletésű lazacnyárs, örmény saláta, örmény gyümölcsös csirke és erdélyi örmény spenótos pogácsa képviselte. Az italok között a kifejezetten erre az alkalomra Erdélyben palackozott székely-örmény ribizlibor
aratta a legnagyobb sikert, de a ven-

dégek kóstolhattak száraz fehér- és vörösbort, valamint Csíki sört is. A vacsorát sütemény- és jelmezverseny követte, majd
fergeteges zene és tánc zárta az eseményt.
(Megjelent a Fővárosi Örmény
Önkormányzat honlapján)
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Magyar Himnusz
Kr. u. 410-ből

Kr. u. 410-460 körül keletkezett, hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva. A Kijevi Nemzeti Múzeumban őrzik. A rovásírásos szöveg megfejtésére magyar rovásírás szakértő-nyelvészt kértek fel! Előlünk mégis mindenáron eltitkolták, amíg lehetett. Hála Istennek ez is kiderült! Gyönyörű! Nemhiába mondták a görögök,
hogy a szkíták-hunok-magyarok tudnak a legszebben imádkozni ISTENÜKHÖZ!
(A felvezető írója ismeretlen.)
URUNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED,
TÖRVÉNY AKARATOD.

(a) TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT, (é)S
LEFEJTED RÓLUNK a
GONOSZ(nak) JÁRMÁT.

MINDEN NAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINK, MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.
(Internetről)

Czakó Gábor





Huj, huj, hajrá!

A magyar tudományos élet parókáját fölborzolta egy fiatal biológus-genetikus berobbanása. Neparáczki Endre, a Biológia
Doktori Iskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai
Kar Genetikai Tanszékének 29 éves munkatársa szerzett az idén tavasszal Phd fokozatot, amit magyarul „nagydoktorinak”
szokás nevezni. Összegző tanulmánya olvasható az egyetem honlapján:
http://doktori.bibl.u-szeged.
hu/3794/1/Neparaczki_PhD.pdf
Miről van szó? A honfoglaló magyarok
kilétéről.
Már régebben – Semino és mtsai, SCINECE magazin 2000. november 10 – kiderült, hogy a Kínából származó N-Tat Y
4



kromoszóma haplocsoport jellegzetes a
finnugor népekben (továbbá Rootsi és
mtsai., 2007; Shi és mtsai., 2013), ám belőlünk, magyarokból hiányoznak. Tehát
már jó ideje s ráadásul háromszorosan
igazolódott, hogy elkülönülünk a finnektől, ugoroktól és szamojédoktól.
*
Neparáczki és mtsai csoport vizsgálata a túloldalról közelítette meg a kérdést.
Jó, a N-Tat Y kromoszóma hiányzik mifelénk, de egyéb tekintetben mi a helyzet?
Mi az, ami van?
A kutatás során a honfoglalók nyughelyéül szolgáló Karosi temetők összes halottját, és néhány más, Kelet-Magyarországon lelt és biztosan honfoglalótól
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származó csontokat vizsgáltak. Összesen
89-et, ami soknak számít a szakmában és
a lehetőségekhez képest egyaránt. Többszöröse a Semino és mtsai vizsgálat magyar mintaadóinak.
*
A kiadott tanulmányban olvassuk:
„Adataink összességében ellentmondanak
a honfoglalók lehetséges finnugor származásának, és sokkal inkább összeegyeztethetők azok hun (Xiongnu=ázsiai hun)
származásával.”
Lássuk a részleteket!
„…mtDNS genom elemzésével megállapítottuk – írják Neparáczki és mtsai –,
hogy a honfoglalók lehetséges őseinek
41,5 %-a xiongnu (ázsiai hun), 42,7 %-a
skandináv-germán, 6,7 %-a kaukázusi
(Közel-Keleti) , 2,2 %-a szláv és 6,7 %-a
egyéb európai származású lehetett. Adatainkat egyéb genetikai, antropológiai történeti adatok is alátámasztják.”  Tehát finnugor ember egyáltalán nem akadt a társaságban!
És magyar?
Előbb egy kis magyarázat: a „skandináv-germán” csoport a több néven ismert vikingeket, varégokat, ruszokat jelenti, akik a mi honfoglalásunkat közvetlenül megelőzve szervezték meg a Kijevi
és Novgorodi Fejedelemségeket. Most adjuk vissza a szót a fiatal tudósnak.
„Eredményeink támogatják a középkori krónikáink hitelét, melyek azt állítják,
hogy a „honfoglalás” a magyarok második bejövetele, és a honfoglalók itt már
magyar nyelvű népességet találtak.” Megérkeztünk László Gyula „kettős honfoglalás” elméletéhez. Györffy György (1917–
2000) történész a főáramú tudományosság követőjeként így vélekedett: „a kettős vagy többszörös honfoglalás elméletét történeti és nyelvészeti forrásanyag
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ugyanúgy nem támasztja alá, mint ahogy
nem egyeztethető a néppé válás folyamatának legújabban megismert törvényszerűségeivel.”
Györffy professzor úr bizonyára tudta,
hogy a Hunfalvy Pál óta uralkodó nyelvészeti és hozzá igazított történeti elképzeléseket soha nem igazolta „forrásanyag,”
legföljebb „törvényszerűségek.”
*
Nagy régészünk, László Gyula észrevételét tanítványa, Vékony Gábor régész, turkológus, történész is megerősítette, amikor avarkori föliratokat – Környei
íjlemez (VII. sz.), Szarvasi tűtartó (VIII.
sz.) stb. – magyar nyelven olvasott el. Tehát Vékony óta végre létezik írott „forrásanyag”, ám nem a magyarok finnugorságát, hanem az avarok magyar voltát igazolják. A székelyekét pedig saját hagyományuk és megmaradásuk, ittlétük ténye teszi napnál világosabbá. A hunok
magyarságára emlékszik a magyar néphagyomány. A kalandos sorsú Tárih-i
Üngürüsz – egy Székesfehérvárott zsákmányolt krónikánk török fordítása – a hunokat is magyarnak tartja, sőt, két hun,
majd három Attila utáni hun-magyar bejövetelről ír…
*
Neparáczki Endre és munkatársai oda
jutottak, hogy: „A finnugor-honfoglaló genetikai kapcsolat hiánya arra utal,
hogy a magyar nyelv finnugor rétegeit nem lehet a honfoglalókhoz kötni,” eddig egyetérthetünk, a mondat másik fele
azonban vitatható lenne: „ellenben a magyar nyelvben meglévő masszív török
nyelvi réteget nagy valószínűséggel hun
eredetűnek tekinthetjük.” Valóban meglehet, mert régóta közszájon forog olyan
szóbeszéd, miszerint a hunok török nyelvűek valának, ámde ennek bizonyítékai
5

2018. március-április
eddig nem kerültek elő. Vagyis ugyanúgy nincsenek igazolt hun nyelvemlékek,
ahogyan finnugorok sincsenek. Semmilyenek. E helyzet végtelenül tág teret nyit
az alkotó képzeletnek. Jöhet a sok, színes
„kikövetkeztetés”, lehet tudománynak öltöztetni ideológiákat. Ezt természetesen
nem Neparáczki Endréről írom, hiszen
ő végig megmarad a tárnyilagosság keskeny ösvényén.
Csupán a magyar kérdésre keresem a
választ. Neparáczki és mtsai fölsorolják,
hogy milyen népek, hány százalékban
képviseltették magukat a honfoglaláskori
sírokban. A fölsorolásból nemcsak a finnugorok hiányoznak, hanem a magyarok,
a magyarul beszélők is. De miután mi itt
vagyunk, eleinknek föltétlenül ott kellett
lenniük! Nincs más megoldás, mint kimondani, amit a genetikai munkacsoport
csak óvakodva tehetett meg: a magyarok
hunok voltak, ők szerepelnek a listán 41,5
%-ban megtalált xiongnunak mondott
ázsiai hunként!
*
A magyar-hun azonosságról közvetett bizonyítékok akadnak, elsősorban a
már említett néphagyományban: Hunor
és Magor leányrablása, Attila temetése,
Csaba királyfi stb. Ezek nem lebecsülendők: másfél ezer éven át emlékezni valamire, komoly teljesítmény a néplélektől.
A legrégibb történet a három közül Hunor
és Magoré – ennek elváltozott töredéke a
manysikhoz is eljutott.
Másik bizonyíték az ételkészítési
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szokások hasonlósága. Magyar és hun elsősorban főzte táplálékát, miként arról a
hun bronz- és a magyar cserépüstök tömegével tanúskodnak.
Tanúskodnának, ha a hun-avar-magyar
rokonságkutatás megkapta volna az illő
támogatás helyett legalább az engedélyt.
De semmi baj! Az igazság nem szorul
engedélyre és betiltani sem lehet. Végre megindult valami, mégpedig az, amit
hosszú ideje hiányoltunk: az elfogulatlan,
tárgyilagos, vélemények és ideológiák helyett tényekre támaszkodó kutatás.
Folytassuk Neparáczki Endre szavaival: „Eredményeink fontos, eddig nyitott
kérdéseket válaszolnak meg, és ezzel számos szakterületen újabb kutatási irányokat nyitnak. A magyarok eredetének kérdése továbbra sem tekinthető lezártnak,
hiszen genetikai adataink és a régészeti
adatok alapján valószínű, hogy a hun eredetű népesség már a honfoglalás korban
is kisebbségben lehetett a Kárpát-medencében. A magyarok eredetének tisztázása
további genetikai, régészeti, történészi, és
nyelvészeti vizsgálatokat igényel.”
Annyit már most biztosan tudunk, hogy
se az avarok, se a hunok nem tanulhattak
nyelvet a finnugoroktól, hiszen sosem éltek a közelükben. Ha netán meg is fogyatkoztak a IX. sz. végére, maradékuk minden bizonnyal erősítette a magyar nyelvű
közösséget.
Mit tehet ehhez egy magyar szurkoló?
Hajrá! Sőt, huj, huj hajrá!
(Életünk, 2017. 06. 18.)
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Vége a finnugrászoknak és a finnugor elméletnek!
Most már tudományosan is bizonyított!
Sikeresen azonosították az Árpád-háziak DNS-ét. A kutatók azt is kimutatták, hogy
a Turul-dinasztia eurázsiai eredetű!

Haiman Éva
Azonosította az Árpád-ház férfi tagjaira jellemző DNS-t III. Béla király csontmaradványaiból az Országos Onkológiai
Intézet vezette nemzetközi kutatócsoport.
Kásler Miklós professzor, az intézet vezetője elsőként a Magyar Időknek mondta
el: vizsgálataik alapján az Árpád-ház tagjai egészen biztosan eurázsiai, nem pedig
finnugor eredetűek.
A közelmúltban jelent meg az Archae
ological and Anthropological Sciences
című tudományos folyóiratban a III. Béla
király csontjainak és más, a székesfehérvári királyi bazilikából származó emberi
maradványok DNS-vizsgálatáról szóló tudományos közlemény.
A munka 2013-ban kezdődött, amikor
Erdő Péter bíboros hozzájárulásának és
a magyar kormány pénzügyi támogatásának köszönhetően megkezdődhetett a jelenleg a Mátyás-templomban található
emberi maradványok vizsgálata.
Az elsődleges cél – mint azt a kutatást
irányító Országos Onkológiai Intézet vezetője, Kásler Miklós elmondta – az Árpád-ház tagjaira jellemző DNS-szakasz
meghatározása volt.
Kásler professzor 2014 márciusában
vett mintát a korábban már meglehetősen
nagy szakmai egyetértéssel III. Bélaként
meghatározott férficsontváz, illetve a székesfehérvári kriptában eredetileg a balján
nyugvó felesége, Châtillon Anna csontmaradványaiból.

Az elsődleges cél annak a DNS-szakasznak a meghatározása volt, amely az Árpádház tagjaira volt jellemző. A királyné DNSének vizsgálata pedig azért volt fontos, mert
így a többi maradvány esetében meg lehet
állapítani, hogy az illető felmenője vagy leszármazottja volt-e III. Bélának.
– A munka nemzetközi összefogással
folyt, és az archeogenetika világszerte elismert szakértői is részt vettek benne a
göttingeni egyetemről, így az eredmények
megkérdőjelezhetetlenek – hangsúlyozta
Kásler Miklós.
Ez pedig azért lényeges, mert a kutatócsoport sikeresen definiálta III. Béla király apai ági (Y-kromoszomális) profilját,
amely hivatkozásként szolgálhat az Árpáddinasztia további maradványainak és vitatott élő leszármazottainak azonosításához.
Így például – magyarázta a professzor –
az Egresen most feltárt sírból kiemelt maradványról meg lehet állapítani, hogy az
Árpád-házhoz tartozik-e.
Amennyiben igen, akkor abban is biztosak lehetünk, hogy a csontok csak II. András maradványai lehetnek, mert több Árpád-házit ott nem temettek el.
De megerősítést vagy cáfolatot nyerhetne az a feltevés is, amely szerint I. Béla
fiának, I. Géza királynak a sírjára lelhettek-e rá váci régészek több mint két évvel ezelőtt.
A szakértők a királyi pár maradványain
kívül még kilenc, szintén a székesfehérvári bazilikából származó csontvázat vizsgáltak meg, de csak kettőről állapították
7
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meg, hogy biztosan Árpád-házi: az egyik
III. Béláé, a másik egy olyan férfié, aki az
eredeti temetkezési helyen III. Béla közelében feküdt.
A DNS-vizsgálatok alapján bizonyos,
hogy az illető nem leszármazottja, hanem
felmenője volt III. Bélának, nagy valószínűséggel az apja, II. Géza vagy a nagyapja, Vak Béla. Az utóbbi azonosítását megkönnyítette volna, ha megvan a koponya
is, ennek azonban nyoma veszett.
Kásler professzor elmondta azt is: vizsgálataik alapján a két királyi maradvány
az R1a haplocsoportba tartozik, ami azt
jelenti, hogy az Árpád-ház tagjai egészen biztosan eurázsiai, nem pedig finnugor eredetűek (a haploid az a génszakasz, amelyik egy családon belül a férfiak ágán változás nélkül minden időben
ugyanaz, egy adott haplocsoport tagjai tehát vissza tudják vezetni DNS-üket egy
közös őshöz).
Ezt az eredetet erősítik meg III. Béla
testi jegyei is. A morfológiai megfelelések

Majer Tamás



is megerősítették ugyanis, hogy III. Béla
190 centiméternél is magasabb, erős testalkatú férfi volt, csontjai is robusztusak. A
leírások alapján a család több férfi tagja is
hasonló alkatú volt, ami szintén megerősíti a Turul-dinasztia eurázsiai eredetét.
– Ha lesz rá forrás, és részletesebben
meg tudjuk vizsgálni a DNS-eket, akkor
apai ágon vissza tudunk menni az Árpádok eredetéhez, megtudhatjuk, pontosan
milyen népcsoportokból tevődtek ös�sze az Árpád-ház tagjai, és akkor arra is
választ kaphatunk, hol játszottak esetleg
még szerepet a történelem során – mondta a professzor.
Hozzátette: az értékelés természetesen a
történészek és a régészek feladata, de nekik kötelességük ezekkel az adatokkal is
foglalkozni.
– Ha a genetikai profil napjainkban alkalmas az apaság megállapítására, akkor a
módszer precizitását ebben a vonatkozásban sem érdemes megkérdőjelezni – fogalmazott.





A Szent Korona egyik története:
örmények és hunok készítették?

Csomor Lajos szerint a Kaukázusban, hunok és magyarok között, az örmény egyház
fennhatósága alatt készült a Szent Korona.
Az 1978-ban Amerikából hazatért Szent
Koronát 1983-ban vizsgálhatta meg először független kutatócsoport. Csomor Lajos aranyműves vezette a csapatot. Két és
fél éves felkészülés után jelentkeztek be a
vizsgálatra.
– Hetente, kéthetente összegyűltünk,
1982 nyaráig csináltuk ezt a felkészülést
8

– nyilatkozta lapunknak.
Mindent számba véve és megvizsgálva
maradt 67 kérdésük, amelyekre, úgy gondolták, választ csak akkor kaphatnak, ha a
kezükbe adják a koronát.
– Megtudtam, hogy a korona átadásának egyik feltételéül azt szabták az amerikaiak, hogy a magyar vezetésnek engedélyeznie kell a korona tudományos vizsgálatait – idézte föl az aranyműves.
Csomor Lajos 1982-ben kérvényezte a
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vizsgálat lehetőségét, amelyre végül 1983
márciusában kerülhetett sor. Megjegyzendő, olyan feltételt szabtak a kutatóknak,
hogy ők semmiképpen sem cáfolhatják
meg az addigi tudományos álláspontot –
akármit is találnak.
– Az aranyműves vizsgálat kiértékelésnek az lett az eredménye, hogy a korona
szerkezetileg egységes – tette meg első
megállapítását Csomor.
A negyven éve hazatért Szent Koronát elsőként vizsgálhatta meg 1983-ban Csomor Lajos aranyműves és kutató csapata (Fotó: Pesti Tamás)

Az 1945-ben az Egyesült Államokba került koronázási jelvényeket Cyrus Vance külügyminiszter adta vissza a magyar népnek.

A koronának három fő része van: a keresztpánt, a párta és az abroncs. Csomor
Lajos csapatának vizsgálata szerint a korona hátsó felén lévő három földi uralkodót
ábrázoló kép nem volt rajta eredetileg. A
korona tetején lévő kereszt pedig nem ferde, hanem – természetesen – egyenes volt.
– Az is kiderült, hogy nem tizenkettő
apostolkép volt a keresztpánton, hanem
nyolc. Világossá vált, hogy a párta és az
abroncs egy anyagból készült. Ez azért

fontos, mert a párta az abroncshoz képest
aszimmetrikusan van felszerelve – állítja
Csomor.
Az aszimmetria miatt érvel amellett
a szakember, hogy egy időben készült a
párta és az abroncs. Mások szerint a párta
az abronccsal egy önálló, női korona volt.
Ennek mond ellent ez az aránytalanság.
Hét milliméter a differencia. Csomor Lajos véleménye szerint a keresztpánt nélkül
sosem hordák a magyar koronát.
– A korona tartalmazza azokat a műszaki, szakmai jeleket, miszerint egy időben
és egy helyen készítették a részeit – emelte ki ismételten.
A második, nyári vizsgálatra orvosi műszereket – szemfenékvizsgálót, gégetükröt – is vittek magukkal.
Csomor Lajos ekkor vette észre, hogy
az egyik belső zománckép egy része hiányzik.
– E képhez tartozó felirat maradványa
nem olyan, mint a másik hét apostolnál olvasható írás, amelyek a sanctus (szent) rövidítésével kezdődtek, hanem ez: Artholo
– mondta.
Hol és mikor készült a Szent Korona?
A vizsgálatok után ezt kezdte el kutatni
9
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Csomor Lajos. Legelőbb azonos technológiával készült tárgyak, régészeti leletek
keresésébe fogott. Illetve olyan helyet és
időt keresett, ahol egy időben volt használatban a latin és görög nyelv. Hiszen a koronán e két írás egyaránt olvasható.
– A két korona elmélete 1790-ben éppen
abból indult, hogy kétféle írás van a koronán – mutatott rá ennek jelentőségére.
– Olyan helyet kellett keresni, ahol a készítés időpontjában egyszerre írtak görögül és latinul – magyarázta.
A Szent Koronán lévő zománcképekhez
hasonlók egykor – Csomor kutatása szerint – a Kaukázusban, a mai Grúzia területén készültek. Ő maga 1993-ban járt Tbilisziben a kutatása miatt.
A szakember véleménye szerint Kárpátmedencei és dél-ukrajnai leletek alapján a
Szent Korona aranyépítményén alkalmazott technológia hun kori, legfeljebb ötödik század végi. Csomor nem mellesleg a
Szent Koronán lévő két katonaszent ruházatán olyan motívumokat fedezett fel, amelyeket 4-5. századi hun katonák viseltek!
Nos, hol létezett a 4. században, a Kaukázus környékén olyan kereszténység,
ahol latinul és görögül egyaránt írtak? Hívott elő újabb, pontosított kérdést a kutatás állapota ezután.
Térjünk itt vissza arra, hogy kit takar a
koronáról hiányzó képnél olvasható név:
Artholo!

Erdélyi Örmény Gyökerek
Csomor Lajos tavaly nyári kutatási eredménye szerint Artholo valójában
Szent Bertalan, aki az örmények legnagyobb szentje.
Csomor szerint az örmény egyház térítette a kaukázusi hunokat és magyarokat –
már a Kr. u. 1. századtól kezdve –, s Artholo
neve első térítőként is értelmezhető.
– A Szent Korona készítők az örmény
egyházhoz tartoztak, a keresztpántos koronaforma pedig egyértelműen hun: a
Szent Koronát a Kaukázusban, az ottani hun–magyar népek között, az örmény
egyház fennhatósága alatt tervezték meg
– összegzett Csomor.
Az időbeliségét a harmadik század legvége és a negyedik század közé teszi a kutató, amikor e terület római fennhatóság
alatt állt. A római kereszténység hivatalos írásmódja ekkoriban a görög és a latin
volt. 406-ig nem volt saját írásbelisége az
örményeknek.
– A Szent Korona művészettörténeti szempontból a világ egy legértékesebb
műtárgya, régészeti szempontból az egyik
legkülönlegesebb. Nemcsak a jelképe, hanem a tulajdonosa is a magyar államnak,
rendelkezik a Magyarország feletti főhatalommal. Szakrális tárgy is, mert a hatalom, amit hordoz, Jézustól származik
– méltatta a Szent Koronát Csomor Lajos.
Megjelent: FEOL, a Fejér megyei hírportál 2018. 01. 14.

A koronázási palást
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1848 – 170 éve

Hős vagy áruló? Görgei a mérlegen

1849 után általános volt Görgei Artúrral kapcsolatban az a vélekedés, hogy „elárulta a szabadságharcot”, később azonban tisztelet és megbecsülés övezte – mondja
a Mandinernek Hermann Róbert történész, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc szakértője. Kinek volt igaza a Görgei-Kossuth-vitában, hogyan értékeljünk
Görgeit ma? Interjúnk.
Mennyire volt jó katona
Görgei Artúr?
Görgei véleményem szerint a szabadságharc legkiválóbb katonája volt. Aktív
katonai pályája során összesen tíz hadjáratban vett részt,
ezek közül hetet ő maga vezetett 1848 december közepe
és 1849 augusztusa között.
E hadjáratok közül egyetlen olyan volt, amelyet egyértelműen elveszített, ez az 1849. június közepén a
Vág mentén végrehajtott hadművelet volt,
amelyben nem sikerült rákényszeríteni a
akaratát az ellenségre, s kudarcot vallott.
Az összes többi hadjáratban legalább a
minimális célt, a sereg megóvását elérte.
A szabadságharc 11 nagy csatájából hétben volt ott, közülük ötöt ő maga vezetett,
s ezek közül csupán egyet veszített el. Jól
felismerte a kínálkozó helyzeteket, többször is meglepte vagy megzavarta a túlerőben lévő ellenfelet, s gyakran személyes fellépésével döntötte el egy-egy ös�szecsapás sorsát.
Mi tartható a legnagyobb sikerének?
Általában a tavaszi hadjáratot szokták
emlegetni, amelyben egy hónap alatt a Tiszától a Rábáig verte vissza a túlerőben

lévő ellenséges fősereget. Én a magam részéről ennél is nagyobb katonai teljesítménynek tartom az 1849 júliusi felvidéki
hadjáratát, amelynek során harmincezer
emberével egy hónapon keresztül járatta a bolondját Paszkevics tábornagy százhúszezer főnyi erejével, s a hét jelentősebb összecsapásból a sereg csupán egyszer szenvedett vereséget.
Mi volt Görgei legnagyobb hibája vezérként?
Talán az említett Vág menti hadjárat
1849 júniusában, amikor úgy küldte támadásra a csapatait, hogy ő maga nem volt
jelen a hadjárat első felében, s a táborkara
által kidolgozott, túlzottan bonyolult haditervet próbálta végrehajtani. Buda ostromát is hagyományosan ide szokták sorolni, de az adott erőviszonyok mellett 1849
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április végén a Bécs elleni előnyomulásnak nem volt valós esélye. A Bécs előtt
összpontosult osztrák főerők létszámban
és tüzérségben is felülmúlták a Görgei
rendelkezésére álló erőket, amelyeknek
a tetejébe e tüzérségi lőszere is kifogyott.
Budát vissza kellett venni, különben az
újabb hadjáratban állandóan ott lett volna tüskeként a magyar hadsereg hátában.
Tudott-e volna máshogy cselekedni a
szabadságharc végén?
Görgei 1849. augusztus 9-én abban a
hitben érkezett meg Aradra, hogy ott találja a Henryk Dembinski altábornagy vezette déli magyar fősereget. Dembinski
azonban Szegedről nem Arad, hanem Temesvár felé vonult vissza, s éppen Görgei
érkezésének napján adta át Temesvár alatt
a fővezérséget Bemnek, aki csatát vállalt
Haynau ellen, és döntő vereséget szenvedett. Ezzel a további ellenállás értelmét
veszítette. Az oroszok ugyanezen a napon – a temesvári csatáról mit sem tudva – közölték Görgeivel, hogy nem hajlandók vele tárgyalni, csupán a feltétel nélküli fegyverletételt fogadják el.
Görgeinek ekkor huszonötezer fegyveres
és ötezer fegyvertelen embere volt, északról a négyszeres túlerőben lévő orosz fősereg, Erdély felől az ottani, negyven-ötvenezer főnyi orosz-osztrák intervenciós
haderő, délről Haynau legalább negyvenezer főnyi serege fenyegette. A seregnek
puskánként másfél tölténye volt, utánpótlási lehetőség nélkül.
Görgei nekivezethette volna a seregét
valamelyik ellenséges hadseregnek, nagyjából a biztos vereség vagy a teljes megsemmisülés kilátásával, megpróbálhatta
az áttörést török területre, feloszlathatta a
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sereget vagy letehette a fegyvert. Az általa
augusztus 11-én Aradon összehívott haditanács – egyébként az előző napi minisztertanácsi határozat szellemében – az oroszok előtti fegyverletétel mellett döntött.
Katonai, politikai és humanitárius szempontból a sok rossz megoldás közül ez
volt akkor a legjobb.
Hogyan foglal ön állást a nagy GörgeiKossuth vitában?
Valójában ez nem olyan vita, mint amilyen Széchenyi és Kossuth között a reformkorban, vagy Deák és Kossuth között
a kiegyezés körül lefolyt. Görgei egészen
1849 május végéig azt a politikát képviselte a hadseregben, amelyet Kossuth az
országgyűlésben: 1849 tavaszáig az önvédelmi harc, azt követően a függetlenségért folytatott háború érdekeit képviselte.
A helyzet a készülő orosz intervencióról
érkező hírek megérkezése után változott
meg: ekkor – tévesen – úgy vélte, hogy
azért következik be az orosz beavatkozás,
mert Kossuth a parlamenttel kimondatta
a Habsburgok trónfosztását és az ország
függetlenségét. Ebben tévedett, ugyanis az osztrák kormány már ezek hírének
vétele előtt döntött a segítségkérésről, s
a rendelkezésünkre álló adatok szerint a
trónfosztásnak és a  függetlenség kimondásának nem volt szerepe az intervenció
bekövetkezésében. Ezután a legfőbb célja politikailag az 1848 áprilisi állapot vis�szaállítása volt, ugyanakkor katonailag továbbra is az osztrákok megverésére törekedett. Kossuth nélkül nincs szabadságharc, azaz nincs Görgei sem – ilyen módon nem is kell választani kettejük között.
Kossuth a küzdelem politikai vezetője
és motorja volt,

Erdélyi Örmény Gyökerek

2018. március-április

1848 – 170 éve

Görgei pedig az a katonai vezető, aki
legsikeresebben próbált meg érvényt szerezni a kossuthi politikának a harctéren.

Hogyan élt Görgei Világos után, illetve
a dualizmus idején? Milyen volt a kapcsolata az uralkodóval?
Görgeit 1849 augusztusában Klagenfurtba internálták, itt élt – rendőri felügyelet alatt – 1867-ig. Állást nem vállalhatott,
s miután a tartalékai elfogytak, az osztrák
kormánytól kapott „tartásdíjat”. 1852-ben
németül, olaszul és angolul megjelentek az
emlékiratai – a két kötetet azonnal betiltották az Osztrák Császárságban, mert kemény szavakkal szólt az osztrák politikáról. A kiegyezés időszakában két memorandumot is írt Deák számára katonai kérdésekről, amelyeket a haza bölcse örömmel fogadott. 1867-es hazatérése után közéleti szerephez nem jutott, 1875-ig Erdélyben dolgozott munkafelügyelőként és gazdatisztként. Ezt követően az öccse visegrádi birtokát igazgatta, de 1881-ig több nagyobb tanulmányt is írt a Budapesti Szemlébe. 1884-ben 207 honvédtiszt nyilatkozatban jelentette ki, hogy nem tartják árulónak. A személye körüli viták az 1890-es
években némileg csillapodtak, de haláláig nem maradtak abba. Szellemi és fizikai
frissességét az 1910-es évek elejéig megőrizte, ezt követően azonban egyre inkább
romlott a fizikuma, s vele együtt a szellemi
állapota is. Ferenc Józseffel a maga módján megbékélt, de az a legenda, hogy minden évben szőlőt küldött volna neki a visegrádi birtok terméséből, alaptalan. Valójában öccse, Görgey István felesége és annak lányai küldték a szőlőt a Visegrád környékén vadászgató uralkodónak, aki ezt a
kabinetiroda útján mindig meg is köszönte.

Hogy gondolkodtak Görgeiről a kortársak, a közvélemény?
1849 ősze után meglehetősen általános volt vele kapcsolatban az a vélekedés,
hogy „elárulta a szabadságharcot”. Vörösmarty, Bajza, Sárosi Gyula, Tóth Kálmán,
Vajda János átkozta el őt, de még a vis�szafogottabb Jókai is őt hibáztatta az aradi
kivégzésekért. Az emigrációban Kossuth
1849. szeptember 12-i vidini diplomáciai körlevelében nevezte őt árulónak, s tolta rá a szabadságharc vereségének szinte
egész felelősségét. Ez a vélekedés meglehetősen általános volt az emigránsok között; legfeljebb abban volt némi nézetkülönbség, hogy Görgei már kezdettől áruló volt, vagy csak fokozatosan vált azzá,
illetve hogy szenvedélyből vagy pénzért
árulta-e el az ügyet. Ugyanakkor voltak
olyanok is, akik nem hitték el a vádakat.
Ezek többnyire Görgei volt tisztjei (Duka
Tivadar, Üchtritz Emil) voltak, de például
Szász Károly már 1850-ben versben védte őt a vádak ellen. A védők és tisztelők
száma 1867 után egyre nőtt: Gyulai Pál,
Kozma Andor, Arany László, Lévay József
tartoztak közéjük, de kiállt Görgei mellett
például Ivánka Imre vagy Asserman Ferenc honvédezredes is. Voltak olyanok is,
akik Görgei lelkes ellenségeiből lelkes híveivé váltak, mint például idősebb Krúdy
Gyula. A századelőn pedig olyan személyiségek látogatták meg, mint Mikszáth
Kálmán, Móricz Zsigmond, Pethő Sándor,
Jászi Oszkár, Eötvös Károly, Tisza István vagy Károlyi Mihály. A közvélemény
egy része, főleg a Függetlenségi Párt hívei, árulónak tartották haláláig – ugyanakkor egyre inkább terjedt az a meggyőződés, hogy Görgei jó katona volt, s a
fegyverletételt nem lehetett elkerülni. A
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problémát az jelentette, hogy 1920-ig nem
lehetett hozzájutni a szabadságharc levéltári forrásanyagához, azaz, mind a támadók, mind a védők jobbára spekulációkra voltak utalva. 1916. május 21-i halálát

követően azonban a sajtóban inkább a
megbecsülés, mint a megvetés hangján írtak róla.

Mehlhoffer Tamás

születésének kétszázadik évfordulója.
Megítélése ellentmondásos, hiszen a világosi fegyverletételkor voltaképpen ő vetett véget az 1848-49-es szabadságharcnak. Sokáig árulónak kiáltották ki, de az
utóbbi évtizedekben a történészek inkább
olyan katonai zseninek tartják, aki több
tízezer katona életét mentette meg tettével.
Azt már kevesen tudják róla,
hogy 98 évet élt meg, 1916ban halt meg. Ezen a kuriózumnak számító, 1910-es filmen tehát egy ősz szakállú,
mosolygós öregembert látunk,
akit a huszárok köszöntenek
és hajózik egyet a Dunán. Egy
hős – nyugdíjban.
(Megtekinthető a youtubeon: Görgey Artúr)
2018. 01. 17.

Megjelent: www.mandiner.hu, 2018. február 1.

Filmkincs: látta már Görgei Artúrt
ebben az 1910-es filmhíradóban?

Az 1848-49-es szabadságharc tábornokáról, 92 éves Görgei Artúrról készült filmfelvétel igazi ritkaság, amely a Manda archívumából került elő.
Az idén, e hónap végén van Görgei
Artúr, a szabadságharc tábornoka

Olvasói levél - Kerek évfordulók

Báró Dániel Ernő

“…Többször olvastam már a Füzetekben
báró Dániel Ernőröl, azonban az életrajzát mindig hiányosnak találtam, sőt sokszor éppen a fontos adatok maradtak ki,
ezért gondoltam, hogy érdemes lenne bemutatni életpályáját.. Ráadásul 175 évvel
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ezelőtt született és 95 évvel ezelőtt húnyt
el báró Dániel Ernő, tehát idén kerek évfordulókat ünnepelhetünk...
Gudenus János József:   Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája
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című könyvében az 59 nemesi család közel 1000 oldalon 5500 családot érint. Benne a Dániel család igen tekintélyes részt
foglal el és számtalan hírességgel büszkélkedhet. A könyv azt is bizonyítja, hogy
az erdélyi örménység egy nagy családot alkot, amelynek minden részlete nagyon fontos, különösen a híres emberekről. A genealógia nem éppen könnyű olvasmány, de ha valaki megemlékezik
egy-egy híres emberről, illik tudni, vagy
utánanézni adatainak.
Báró Dániel Ernő életrajzát meghatározta az a családi környezet, ahonnan
származott. Ugyanis Kiss Ernő honvéd altábornagy, aradi vértanú unokája volt.
Az erdélyi örmény Dániel család ősei
kereskedőkként érkeztek Erdélybe, majd
1725-ben nemességet szereztek. Dániel
Ernő nagyapja Szamosújvárnémeti Dániel Tódor ügyvéd volt   Erzsébetvárosban. Édesapja Szamosújvárnémeti Dániel
János hites ügyvéd,  királyi tanácsos, országgyűlési képviselő, Torontál vármegye
alispánja volt és az 1848/49-es szabadságharc honvéde.
Dániel János Eleméren 1842-ben házasságot kötött eleméri és ittebei Kiss Augusztával (szül. 1822. dec. 31. Elemér,
keresztelés u.ott 1823. január 3., elhúnyt
1823. jan. 3. ugyanott), Kiss Ernő honvédtábornok, aradi vértanú egyik leányával. Házasságukból 5 gyermek született
Németeleméren (Torontál vármegye), közülük három még Kiss Ernő nagyapa életében.
Auguszta ikertestvére Kiss Róza volt,
aki Eleméren 1900. jan.22-én halt meg.
Férje Hajniki és kiskürtösi Bobor György
volt. Utódokat hagytak hátra.

Kiss Ernő honvéd altábornagy özvegyként, gyermektelenül került a hadbíróság
elé 1849-ben, a szabadságharc leverését
követően. Felesége Szentgyörgyi Horváth
Anna Krisztina (Konstancia) korán elhúnyt
és a házasságukból származó Ernesztina
gyermeke is.   Házasságon kívül született ikerlányai az eleméri anyakönyv szerint - „Ő császári és ap. Királyi Felsége
1885. évi  február 28-án keltőleg felsőbb
elhalálozásával kegyelemből megengedni méltóztatott, hogy a N.Eleméren 1823.
évi január hó 3-án házasságon kívül született Auguszta és Róza ikertestvérek mint
néhai ittebei és eleméri Kiss Ernő leányai  
törvényesíttessenek. Szabó Ferenc plébános”- kerültek a nevére. Ez volt a hivatalos eljárás. A valóságban a gyermekeiről Kiss Ernő születésüktől fogva gondoskodott a nevükre írt ittebei uradalomban,
majd felesége halála után otthonában, az
eleméri kastélyban együtt éltek a gyermekek édesanyjukkal és Issekutz Mária
Anna nagymamával. Édesapjuk végrendeletében is gondoskodott róluk.
Dániel János ügyvédi irodája az aradi
várbörtönnel szemben volt, így a szabadságharc leverése után irodája ablakából
figyelemmel kísérhette apósa golyóáltali
halálát, megszervezte titkos körülmények
között a holttest kihantolását és elszállítását egy jeltelen sírba még Aradon, majd
biztonsági okokból Katalinpusztára szállítását. Végül Kiss Ernő aradi vértanú az
általa építtetett és 1847-ben elkészült eleméri római katolikus templom kriptájában
nyert örök nyugodalmat.
Dániel János első gyermeke szamosújvárnémeti báró Dániel Ernő, aki
1843. május 3-án született Németeleméren
és Balatonfüreden halt meg 1923. július
15
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24-én. Mindkét dátum   kerek évfordulót
jelez, ugyanis 175 évvel ezelőtt született és
95 évvel ezelőtt húnyt el báró Dániel Ernő.
Gimnáziumi tanulmányait Temesváron,
jogi tanulmányait a budapesti egyetemen
végezte. 1865-ben Torontál vármegye tiszteletbeli aljegyzőjévé, 1867-ben szolgabíróvá nevezték ki. 1868-ban, miután ügyvédi diplomát szerzett, törvényszéki ülnökké választották. 1870-től mint Deák-párti a bégaszentgyörgyi kerület képviselője,
ugyanezt a kerületet képviselte az 1872.
és 1875. évi országgyűlésen. 1878-tól a
Torontál vármegyei Nagybecskerek város
választókerület szabadelvű-párti képviselője. 1884-1906 között a pancsovai választókerületet képviselte.
Pártjának pénzügyi és gazdasági szakértője, ár-mentesítési és vasútügyekkel
foglalkozott. 1895-ig a Pesti Hazai Első
Takarékpénztár és a Hazai Bank elnöke.
1895. január 15-1899. február 26. között
a Bánffy-kormány kereskedelemügyi minisztere, aki a millenniumi ünnepségek
sikeres megszervezéséért Bécsben 1896.
november 5-én magyar bárói rangot kap
és örökös főrendiházi tagsági jogot.  Munkássága alatt fejezték be a Vaskapu szabályozását. 1906-1910 között a főrendiház
tagja volt. 1910-ben nemzeti munkapárti
programmal ismét országgyűlési képviselővé választották.
A Közlekedési Múzeum létrehozója és
alapítója volt. Minisztersége alatt, 1896ban avatták fel a Vaskaput és fejezték be
1898-ban az építési munkálatokat. Budapest fejlesztéséhez is hozzájárult, két híd
kapcsolódik a nevéhez: az Erzsébet híd és
a Ferenc József híd (ma Szabadság híd)
építésének elindítása, majd befejezése.
Az első erdélyi vasút igazgatósági tagja,
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a Nemzeti Szalon egyik alapítója, az első
pesti hazai takarékpénztár-egyesület elnöke, nevéhez fűzödik a herendi porcelángyár megmentése 1895-ben, valamint a Budapesti Magyar Királyi
Távbeszélőhálózat létrehozása.
Kitüntetései: I. osztályú Vaskoronarend, Orosz Szent Anna-rend, a Román
Korona-, a szerb Takova-, a bolgár Szent
Sándor- és a japán Felkelő Nap-rend
nagykeresztje.
Házastársa cséri és szentlőrinczi Cséry
Szeréna (szül. 1853-ban, elhúnyt Budapesten 1927. április 28-án), az I.o. Erzsébet rend tulajdonosa. Házasságukból két
fiú született, báró Dániel Elemér és báró
Dániel Tibor.
Báró Dániel Ernő életpályája bizonyítja, hogy a XVII. században Erdélybe menekült örmény kereskedő-ősök leszármazottjaként a magyar történelem, kultúrtörténet és politika nemzeti panteonjában
méltán foglalja el helyét.
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Egy hős magyar asszony
A magyar forradalom és szabadságharc kitörése 170. évfordulóján emlékezzünk
meg egy hős magyar asszonyról is, Bányai Júliáról, aki 135 évvel ezelőtt hunyt el.
Ugyanis nemcsak hős férfiak áldozták fel életüket vagy tették kockára azt a magyar
hazáért, hanem nők is.
Mint ahogy az embernek
nincs két egyforma ujja,
úgy nem voltak egyformák a híres magyar as�szonyaink sem. Míg árva
Bethlen Katát szelíd,
jámbor lélekkel áldotta
meg az Isten, addig voltak mindenre elszánt bátor asszonyok is, mint
Bányai Júlia.
Bányai Júlia az erdélyi Vízaknán született
1824-ben - feltehetőleg
erdélyi örmény családban
és Kairóban 1883. november 1-én hunyt el. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc századosa volt,
majd vendéglős.
Tanulmányai befejeztével feleségül
ment Sárossy Gyula (erdélyi örmény?)
ügyvédhez, akinek 1848-ban bekövetkezett halála után műlovarnőként dolgozott
a bécsi cirkuszban. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörése után férje nevén, férfiruhában jelentkezett a honvédseregbe.
Az erdélyi harcokban kitűnt bátorságával közlegényből, majd tizedes és később
őrmester, végül a 27. honvédzászlóalj főhadnagya, majd századosa lett. Bátor magatartásáért a napi parancsokban gyakran kapott dicséretet. Az egyik vár ostrománál ügyes rajtaütéssel elfogott egy

veszedelmes kémet. Mellen ragadta a hatalmas termetű osztrák őrnagyot, aki
tőrkésével megsebesítette
őt, de két honvéd segítségével megkötözte és a főhadiszállásra kísérte. Ezért
a hőstettéért kapta hadnagyi rangját. Főhadnagyi rangját akkor szerezte, amikor félszázadnyi elszánt honvédjével egyik
hídfőnél föltartóztatta az
ellenséget. Itt ő maga is
megsebesült, lándzsadöfést kapott és lováról a patak vizébe esett. Ez volt a szerencséje. Az
ellenség holtnak hitte és ellovagoltak fölötte. A patak vizében magához tért, kimosta sebét és a sötétség beállta után egy
gazdátlan ló hátán elindult megkeresni seregét. Egész éjjel ügetve reggel szerencsésen elérte a magyar tábort. Harcolt Gyulafehérvárnál, Zsibón, Dévánál és Kolozsvárnál.
Nemcsak a fegyveres harcokban vett
részt, hanem – francia nyelvtudása révén
– az osztrák és az orosz hadseregnél gyakran kémkedett is, táncosnő szerepében.
Bem tábornok katonai kitüntetéssel jutalmazta hírszerző tevékenységét.  
Utolsó előléptetését, a kapitányi kinevezést egy veszedelmes kémszolgálat teljesítéséért kapta. Zsibóról, ahol
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majdnem másfél évszázaddal előbb
Losárdi Zsuzsánna utoljára lelkesítette Rákóczi hadait – női ruhába öltözötten indult Törökországba. Ezer veszélyen
keresztül, állandóan farkasszemet nézve a halállal, teljesítette a rábízott feladatot. Azután Törökország lett az ő számkivetettségének is a hazája, akárcsak Mikes
Kelemennek és sok más híres magyarnak.
Világos után sok szabadságharcos bujdosott Olaszországban, Svájcban, a nyugati államokban és Törökországban. A szabadságharc leverése után Törökországba
emigrált. 1850 februárjában férjhez ment
Matta Ede (Eduárd) honvéd századoshoz.
Bányai Júliát Törökországban sem engedte nyugodni a hazaszeretet. Jelentkezett



tábornokánál és – bár fejére vérdíjat tűztek
ki ellenségei – még kétszer visszatért a letiport Magyarországra,
Erdélybe 1851-1852-ben, ahol a Makk
Károly-féle osztrákellenes összeesküvésben vett részt. Ennek leleplezése után ismét Törökországba menekült, majd férjével Kairóban telepedett le. Itt nyitották
meg a „Fáraóhoz” címzett fogadójukat.
Kairóban halt meg 1883-ban, 59 éves
korában. Kalandos életéről Thury Zsuzsa
írt regényt 1951-ben Bányai Júlia címmel.
Gálfalvi Gábor ny. ig. tanító
(Alsóboldogfalva, Hargita megye)
cikke alapján.
(Megjelent az Átalvető
2016. márciusi számában)





Humor… Humor… Humor…

(Szeretettel és humorral kell élni az életet!
A szeretet a megértéshez, a humor az elviseléshez kell.)

A beteg hallgatja a diagnózist: veseelégtelenség, májnagyobbodás, hörgőszűkület…
– Doktor Úr! Tudna valami pozitívat is
mondani?
- Jmm, ja…a! Lássuk csak!!?? Igen! Itt
van például az Aids-teszt eredménye.
Orgonaszínű inget kér a székely a boltban,
az eladótól. A kereskedő halmozza a különféle színű ingeket, az egyik túl sötét, a másik rózsaszínű, a harmadik sárga, a negyedik pirosas. Végül is kiborul a kereskedő:
– Látott valahol olyan inget?
– Láttam hát. Ott a kirakatban.
– Na de az az ing fehér!
– És akkor? Még nem látott fehér orgonát?
18

A tanár nincs megelégedve a kilencedikesek szellemi színvonalával, ezért gúnyosan így szól hozzájuk:- Kérem, aki
idiótának érzi magát, az álljon fel!
Nagy csend, mindenki ülve marad. Egyszer csak az egyik gyerek óvatosan feláll.
– Nos, te úgy gondolod, hogy rászolgáltál az idióta elnevezésre? – kérdi a tanár gúnyosan- Az igazat megvallva, nem, de nem bírtam nézni, hogy a tanár úr egyedül álldogál
Doktor a betegéhez:
Barátom, maga csak az erős szervezetének köszönheti, hogy végül meggyógyult.
– Jó, hogy mondani tetszik. Már éppen
fizetni akartam a doktor úrnak.
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Folyamatos emlékezet

A 80 éves Korniss Péter életmű-kiállítása

A Magyar Nemzeti Galériában, a Budavári Palota C épületének földszintjén január 7-ig látogatható visszatekintő tárlaton Korniss Péter Kossuth-díjas és Pulitzeremlékdíjas magyar fotográfus - a Nemzet Művésze - kereken öt alkotói évtizedéről adnak számot.
Baki Péter és Jerger Krisztina, a kiállítás kurátorai
valamivel több mint másfélszáz felvételt válogattak
össze Korniss munkásságából, s ezeket öt témakörbe rendezték. Az anyag országhatárokon túl kisugárzó jelentőségét is hangsúlyozzák a magyar és az angol nyelven megjelent pompás tárlatkísérő albumok. A
bennük szereplő tanulmányokat rangos nemzetközi szerzőgárda írta: Baki
Péter, a kecskeméti Magyar Fotográfia
Múzeum igazgatója, Daniela Mrázková,
a cseh sajtófotó pályázat (a Czech Press
Photo) igazgatója, és Colin Ford, az angol
Nemzeti Fotómúzeum alapítója. Mindhárman a magyar fotóművész régi barátai
és tevékenységének kiváló ismerői.
A közhiedelemmel ellentétben Korniss
Péter nemcsak az eltűnő félben lévő honi és
erdélyi paraszti életmód kitartó megörökítője. A mezőségi, székelyföldi vagy bukovinai csángó falusi hagyományok mellett
érdeklődése kiterjedt a máramarosi romá
nok, a felvidéki szlovákok és a délvidéki
szerbek szorgos hétköznapjaira, ünnepeire is. Így méltatja ezt Daniela Mrázková:
„Az idő előrehaladtával Korniss Péter akkori fotói valószerűtlenül romantikusnak
hatnak. Van bennük valami meseszerű

varázslat, ami akaratlanul a
múlt század első évtizedeinek felvételeire emlékeztet. Ebből az időből a nagyapám is őrzött a szülőföldjéről Kelet-Csehországról
nosztalgikus
emlékként
üvegnegatívokat. Talán a
második világháború előtti
Szlovákia vidéki tájairól készült szociodokumentarista
fotók hasonlítanak még
Korniss képeihez. Az időeltolódás nagyapám cseh
szülőfaluja vagy a húszas-harmincas évek szlovák vidéke és
Korniss Péter erdélyi tájai között több évtizedes... És bár a »tovatűnő időt« nemcsak szülőföldjén, Erdélyben követte, hanem a magyar határon túl, Romániában,
Szlovákiában, Szerbiában is, erdélyi gyűjtése egyedülálló.”
Mi pedig a tárlatot járva, sorra felidézhetjük a hatvanas évekből a széki
(sici) táncházi jeleneteket, vagy a lakodalmast, és a húsvét hétfőt, a jobbágytel
ki (sámbriasi) szilveszteri bált. Láthatjuk a lészpedi (lespezi) függő bölcsőt és
az anyát „bubájával”. A hetvenes évekből a kemény hétköznapokkal szem
besülhetünk, így a térdig sártengerben
caplató, gumicsizmás falusi kisiskolásokkal, a félig befagyott patakban ruhát
mosó deszei (desesti) parasztasszonnyal,
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a kazlat rakó, szénahordó zázrivai szlovák sorstársaikkal, a görnyedve krumplit szedő kupuszinai (bácskertesi) szerbiai öreg házaspárral.
A kukoricakapálás
közben kiegyenesedő, ezerráncú magyargéci,
nógrádi
anyóka, a romániai Grosi birkát őrző
bundás-kucsmás
pásztorgyermeke, a
behavazott tarlón bicegő széki hadirokkant képe is egy-egy
súlyos sorsot idéz fel
a múltból. A rimóci
ravatalozás, a sirató asszonyokkal és
20
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fejfa-állítással különösen nagy jelképi
erőt sugall. A külön szavak nélkül is sokat
mondó fotográfiák iskolapéldája az a kép
a nyolcvanas évek derekáról, amelyen a
széki főutcán ünnepi viseletbe öltözött lányok és legények lehajtott fejjel vonulnak
a templomba, miközben fölöttük ott virít
a vörös pléhtáblán a teljesen „tájidegen”
politikai szlogen: „Ceausescu - eroism /
Románia - comunism!” (Ceausescu - hősiesség / Románia - kommunizmus). Ennél már csak az érmihályfalvi (Valea lui
Mihai) bocskoros pásztor szoborszerű figurája tömörebb, amint a győzelem V-jelét mutatja jobbjával, a diktátor kivégzése után. A rendszerváltás nyomán rohamosan tört be a Kárpát-medencébe is a
globalizáció. A széki táncház fiatal párjából a lány még tetőtől-talpig népviseletben, de a városi munkából hazatért legény
már pólót és farmert hord, csak a jellegzetes helyi szalmakalap emlékeztet idevalóságára. A lészpedi görkorcsolyás tinédzser otthonát díszítő mű-perzsaszőnyeg és giccses falikárpit szintén kortünet. Más képek is a hagyományvesztésről,
a kiszakadásról, eltávolodásról, illetve a
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hűségről, a ragaszkodásról szólnak. A
komorzáni (cámárzanai) idős édesanya
díszpárnára nyomott fotón őrzi a távolba szakadt városi ruhás fiatal pár - Lenuta
és Vasile - mellképét. Az aknasugatagi
(Ocna Sugatag) farmeres „kispapa” avasi
móc fejkendőbe, blúzba, katrincába és parányi bocskorba bújtatta karon ülő lánykáját. A szamosújvári (gherlai) lány
nagyestélyiben áll a műanyag csillár alatt, népviseletes anyja mögött.
Az 1973-as csángó „Anya és bubája” harmincöt év múltán, 2008-ban
is Korniss kamerája elé állt a „tiszta szobában”, de az egykori pólyás
már érett férfiként, a legújabb divatú
öltönyben pózolt. A tárlaton egyébként nemcsak a széki Balogh család
nemzedékeit követhetjük nyomon
(az idősebb lányuknak a Kornissházaspár lett keresztszülője). Az idő
múlásával készült képeken felfedezhetjük a hatvanas évek „csűrdöngölőjének”
megannyi más, névtelen menyecskéjét és
legényét is... immár házastársként vagy
nagyszülői szerepben.
Korniss Péter az évtizedek során számos sikert aratott tárlata, valamint tematikus albuma nyomán nagy port felvert
sorozatainak ikonikus tömörségű főművei kitörölhetetlenül beleégtek a köztudatba. Jól esik most itt a viszontlátás. A
meglepetést a legutóbbi évek képei jelentik, amelyeken „régi ismerősökre” is bukkanhatunk. Legfrissebb felvételein nemcsak a budapesti aluljáróban, a forgalmas fővárosi tereken, utcákon, piacokon
vagy a bevásárló központok és pályaudvarok előtt örökítette meg messziről fel
ismerhető népviseletükben az egyre idősebb széki parasztasszonyokat, amint
málháikkal cipekednek, vagy kézi hímzéseiket kínálják. Elsőként fedezett fel
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és vitt a nyilvánosság elé egy „rejtett régiót”. A tehetős budai családoknál évtizedek óta szolgáló „személyzetről” van szó,
amint népviseletben antik bútorok és márkás festmények között vasalnak vagy a
századvég-ezredelő jellegzetes bútorai és
műtárgyai környezetében szorgoskodnak
tarkabarka műanyag tollseprűvel, könyv-

tárfalakat és kristálycsillárokat portalanítanak, partfisolnak és parkettát vikszolnak.
Olykor ellenpontként a lakástulajdonos is
megjelenik a háttérben. A számítógéppel
dolgozó hölgy, vagy a karosszékben ülő,
testileg-lelkileg leépült idős dámák, akiknek még a pohár vizet is helyükbe kell vinni és éjjel-nappal felügyeletre szorulnak. A
falusi származású erdélyi házvezetőnők,
takarítók, ápolók lelkiismeretes munkájára, jó hírére utal áttételesen, hogy még barokk templomi környezetben is szívesen
veszik igénybe szolgálataikat. Amint a fotós idevágó videó-kommentárjában kifejti,
nemcsak a magukra vállalt huzamos távollét miatt tiszteli őket, hanem azért is, mert
ezek a sajátos „vendégmunkások” keresetük oroszlánrészét a családjuknak juttatják
haza...
Wagner István
(Megjelent: BARÁTSÁG kulturális és
közéleti folyóirat XXIV évf. 5. szám.)
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Moszkovits János

Idegen földre ne siess...
Kallós Zoltán emlékére

Sok tízezer embernek, talán több százezernek lehet közvetlen élménye Kallós
Zoltánról. Találkozhatott vele bármerre Erdély tájain, mezőségi szülőföldjétől
a Székelyföldig, Magyarországra is át-át
ruccant, élt és tanított második hazájában
a Kárpátokon túl, a moldvai és a gyimesi
csángóknál, gyűjtötte a népdalokat, ott
volt lakodalmakban és temetéseken, feltűnt a vásárokban, a feketetóin mindig ott
volt, népművészeti tárgyakért, bokályért,
lajbiért alkudott, volt, hogy felfelé srófolta az árat, hogy jobban járjon az eladó, írt
és szerkesztett, táncházat, táborokat és találkozókat szervezett, szórványkollégiumot indított saját házában, a kommunisták által elkobozott, majd visszaszerzett
kúriáján, intézményt alapított, miközben
ő maga már régen intézmény volt: Zoli
bácsi.
Szellemi, tárgyi hagyatéka a több mint
14 ezer dal és hatezer népművészeti anyag
a XIX. és a XX. századból, magyar, román, szász. A gyűjtést 13 évesen kezdte. Adatközlői gyorsan megnyíltak előtte,
mert értette a népet s a nyelvét, románul,
cigányul is kiválóan beszélt. Romániában
mégis veszélyes nacionalistaként tartották nyilván, a kommunista titkosrendőrség zaklatta, megjárta a jilavai, a bukaresti, a nagyenyedi börtönt és a hírhedt Duna-csatornát. A budapesti kommunista elit
se nézte jó szemmel, magyarkodónak tartotta. Igaz magyar ember volt, aki szerette
az övéit, s becsülte a többi nemzetet.
Történt, hogy a 2000-es évek közepén
rendhagyó kéréssel fordultam hozzá, elmehet-e válaszúti népzenei és kézműves
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táborába kilencéves kislányával egy román család. Alapítványa tánctáboraiban
megfordult már más nemzetiségű ember
szépszerivel a világ több pontjáról, de magyar népzenére még nem jelentkezett román gyermek s anyuka - mondta, s hozzátette: jöjjenek, tanuljanak, de itt mindenkinek énekelni kell. A közös énektanulást egyébként Zoli bácsi annyira szigorúan vette, hogy ezen a foglalkozáson maga
is mindig részt vett, s ha valaki nem énekelt, szülő vagy gyermek, azt rendre utasította. A tábor végeztével - amikor anya
és gyermeke már remekül fújta a mezőségi és csángó dalokat - értük jött a román
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apuka. Zoli bácsi beinvitálta a ház zsúfolt múzeumába (akkor még csak készülőben volt az új épület), s a ládákban rejtőző kincseit is megmutatta, románul mesélte a becses darabok történetét, s beszélt
munkájáról, a zenegyűjtésről, a gyimesi
és a moldvai csángókról, utóbbiak történetéről, római katolikus hitéről, archaikus
magyar nyelvéről.
– Tudja, alig egynegyedük beszéli már
ősei nyelvét, mert a román állam elvette
iskoláikat, s egyházi segédlettel románná
neveli át őket, még a templomban se engedélyezik a magyar nyelvű szertartást.
Nekünk, nekem is, de magának is az lenne a feladatunk, hogy ezt a magyar népcsoportot ősi kultúrájával, hagyományaival megtartsuk, mert ez közös értékünk,
meg kell becsülnünk - magyarázta Zoli
bácsi. Aztán így folytatta román vendégének: a moldvai csángók sorsa megegyezik a szintén beolvasztásra ítélt negyedmilliós Timok-völgyi vlachokéval,
akiknek románságát a szerb állam vitatja el. (A Timok-völgyiek nem azonosak a

jóval kisebb létszámú vajdasági románokkal, akinek kollektív jogait már a 2000-es
évek elején elismerte Szerbia - a szerk.)  
Ugyanolyan fontosnak tartom szóvá tenni ezt bármilyen fórumon, hiszen ez bűn,
anyanyelvi oktatás és templomi szertartás nélkül halálra vannak ítélve, a román
nagyszülők már nem értik a szerbül beszélő unokákat. Zoli bácsi teljesen meggyőzte a bukaresti látogatót, aki azóta is
továbbadja az övéi körében válaszúti élményeit és az üzenetet: szülőföldjén tarthassa meg ki-ki a saját identitását.
Nekem ez a legemlékezetesebb élményem Kallós Zoltánról, s amikor eszembe jut, meghallgatom a tőle kapott cd-ét,
amelyen kedvenc gyimesi dalát énekli:
Idegen földre ne siess…
Szól ez mindazoknak, akik elhagyták
vagy elhagyni készülnek hazájukat.
Kallós Zoltán szerdán eltávozott, de
nem idegen földre. Lelkisége, szellemisége mindvégig közöttünk marad. Isten
nyugosztalja Zoli bácsit.
(Forrás: Figyelő, 2018. február 15.)

1926 március 26-án született a mezőségi szórványvidéken, a Kolozsvártól 26 kilométerre fekvő Válaszúton. Gyermekévei idején a vegyes nemzetiségű faluban, anyanyelvével párhuzamosan a román valamint a cigány nyelvet is megtanulta. Tanulmányait Kolozsváron folytatta, majd a sepsiszentgyörgyi Tanítóképzőbe iratkozott, ám tanítói oklevelét már
Kolozsváron szerezte meg. Sikeresen felvételizett a Zeneművészeti Főiskolára,
ahol többek között Jagamas János tanítványa. Jagamas arra ösztönzi, hogy tudatosan folytassa a már kisdiák korában elkezdett gyűjtéseit. 1946 és 1950 között

tanító Magyarvistán, 1951 és 1955 között
egyetemi hallgató, majd tanító Lészpeden
és a Gyímes-völgyében, azóta Kolozsváron él. Kötetei: Balladák könyve (1969),
Új guzsalyam mellett (1973), Tegnap a
Gyímesben jártam (1989), Balladák új
könyve (1996), Világszárnya (2003),
Elindulék este guzsalyasba… (2004),
A gyímesi csángók tánc élete és táncai
(2005).

Életrajza

A kommunizmus első évei előrejelzik
hányatott életét. Családja „kulák”-listára kerül, s ezért eltávolítják a Zeneművészeti Főiskoláról. Így jut álláshoz tanítói
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oklevelével Moldvában, a Bákó közelében levő csángó faluban, Lészpeden. Itt
ismeri meg a moldvai csángók hagyományait, és felismerve az elrománosító politikát, megszállottként kezdi el a Kárpátoktól keletre szakadt magyarok vokális és hangszeres népzenéjének, hagyományainak gyűjtését. 1957-ben betiltják
a magyar nyelvű oktatást a moldvai csángó falvakban, azonban nem tud elszakadni a vidéktől, ezért közel 8 éven keresztül
a Gyímes-völgyében, fakitermelésnél vállal munkát. Később megismerkedik, majd
szoros barátságot köt Martin Györggyel
és együtt járják Erdélyt, főként a Mezőség
és Kalotaszeg falvait táncosok, zenészek,
énekesek után kutatva. A 70-es évektől
kezdve jelennek meg egyedülálló balladagyűjteményének kötetei, ám ez távolról
sem jelenti a hatóságok általi zaklatásának
befejeztét.
Az 1989 decemberében bekövetkezett
változások, a határátlépés megkönnyítése
után kezdte élvezni munkája gyümölcsét.
Az aránylag nyugodtabb körülmények között megkezdhette a gyűjtések rendszerezését és a hangzó anyagok kiadását. 1992ben létrehozta a Kallós
Zoltán Alapítványt, mely
azóta is számos hagyományőrző tevékenység
szervezője és támogatója,
emellett a moldvai csángók ügyének egyik támogatója. Egész életműve
elismeréseként 1990-ben
megkapta az Életfa-díjat.
A magyar állam részéről
azóta is folyamatos elismerésben részesül: megkapta 1993-ban a Magyar
Művészetért-díjat, 1996ban a a Julianus- és a
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Kossuth-díjat, 1997-ben a Martin Györgydíjat, a Pro Minoritate-díjat, a Magyar
Örökség-díjat, 1999-ben a Tőkés László-díjat, az 56-os Érdemkeresztet, 2001ben a Corvin-láncot és a Szent Imre-díjat,
2003-ban a Kölcsey-díjat. Az EMKE tiszteletbeli tagjává, a Magyar Néprajzi Társaság tagjává, a Magyar Művészeti Akadémia fő tagjává választotta.
Kallós Zoltán végezte a magyar nyelvterületen a legnagyobb népzenei gyűjtést.
Gyűjtéseiből hanglemezes válogatások jelentek meg, archív felvételeiből több hangzóanyag-sorozatot szerkesztett és adott ki.
Énekesként ő maga is két lemezt jelentetett
meg: Búsulni sohasem tudtam…, Idegen
földre ne siess…. Néprajzi filmek szaktanácsadója, népzenei fesztiválok ünnepelt
énekese, előadója. Az erdélyi és magyarországi táncházmozgalom egyik életrehívója,
népzenei és néptánc táborok szervezője.
Nevelői hatása rendkívüli jelentőségű, mivel hosszú évek során fiatalok tömegeivel
ismertette és szerettette meg a magyar népművészetet. Szakmai tanácsai, útmutatásai
több generációt indítottak el és segítettek a
zenész, táncos és néprajzos pályán.
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Szongott Gábor

„Szongott Kristóf Szongoth szemmel”

Szongoth Gábor érdekes előadást tartott
az EÖGYKE klubban 2018. február 15.én.  A klub – anyagi okok miatt – 2018-tól
az Orlay utcába költözött, ahol az emeleti
közösségi termekben nagyon bensőséges
környezetben, töretlenül folytatja több,
mint 20 éves pályafutását.
Az előadó nem Szongott Kristóf életművét ismertette kronológia sorrendben, hanem idézett Szongott Kristóf születésének és halálának évfordulóival kapcsolatos megemlékezésekből, méltatásokból, bemutatta Szongott
Kristóf könyveit, amelyeket támogatásával jelentettek meg reprint kiadásban
a budapesti örmény önkormányzatok.
Az előadás ismertette az utóbbi években végzett Szongot családfakutatása eredményeit. Szongott
Kristóf és Szongoth Gábor

családja is Szamosújvárról származik, de
mindeddig ismeretlen volt a családi kapcsolatuk. Mivel a Szamosújvári örmény
katolikus egyház iratai (keresztelés, házasság, halálozás), az 1800-as évek közepéig örmény nyelven íródtak, a családfa
kutatása jelentős nehézségekbe ütközött.
Bár az értékes egyházi iratokat néhány
évvel ezelőtt a Szamosújvári Téka közösség segítségével (Balázs Bécsi Attila szervezésében) sikerült lemásolni, így biztonságba helyezni, ma már alig akad valaki
a világon, aki értené az erdélyi (nyugat)
örmény nyelvet. Szerencsére Szám Laci
bácsi segített, rendkívül szívós, aprólékos munkával végig böngészte a szinte olvashatatlan, meggyötört iratokat, és ös�szeillesztette a kiolvasott adatokat. Összeállt a családfa az 1700-as évektől – ekkor
költöztek Besztercéről Szamosújvárra, az
újonnan létesített településre az örmény
családok – az 1850-es évekig.  A folytatást
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a meglevő és összegyűjtött családi iratokból Dankó Beatrix családfakutató segítségével sikerült összerakni. A család rendkívül kiterjedt, az 1700-as évek végén, az
1800-as évek elején egy családban 8-12
gyerek született (sajnos a gyerekek harmada kiskorban meghalt), így sok Szongot
ág van, amelyek adatait igen nehéz összeszedni. Ezt tovább nehezíti, hogy a családok az 1800-as években, de főleg a XX.
sz. elején szétköltöztek Erdély más városaiba (Tasnád, Zilah, Berettyószéplak,
stb.) és Magyarországra. A családfa kutatás mellékterméke a Szongot név eredetének története. A legvalószínűbb, hogy
még Besztercén az eredetileg Krikorján
család egyik ágát – akik ládával kereskedtek – elnevezték Szendug (ládás)-nak, ebből lett Szengod, Szengodjan, Szongod,
majd szász hatásra Sohn-Gott (Isten fia),
Szongodt, Szongot, Szongott, Szongoth.
Nagyapám neve a hivatalos iratokban, az
1800-as évek végén még háromféleképen
szerepelt: Szongod, Szongodt, Szongoth.

A kutatás közben előkerültek az ősi keresztnevek is, amelyek idővel jelentősen
átalakultak:
Hovhannes, (J)Ohan(n)esz, Ovanesz=
János
Grigor, Krikor, Kirkor= Gergely
Annig, Aniska= Anikó
Chacsig (kereszteske)= Kristóf
A sok személyes esemény közül egy
érdekesség. Fiam Szongoth Kristóf a
Szamosújvári örmény temetőben több Vetti
sírkő feliratot látott. Megtetszett a név (a
Neje is elfogadta), és némi nehézség árán
felvetették a Magyarországi örmény utónévjegyzékbe. Így – azt hittük – ő lett az
első Szongoth Vetti Magyarországon, de
utóbb kiderült, Szongott Kristóf egyetlen
lánya is Vetti volt, aki fiatalon meghalt… A
Szongoth családfa kutatását folytatom, ha
már a neheze megvan, ezért kérem, akinek
bármely időszakból van adata, küldje el, én
pedig elküldöm elektronikusan a meglevő
családfát a legutolsó állapotban.
Szongoth Gábor

A restaurátor, művészettörténész a tőle már
megszokott módon igen színvonalas előadást tartott A Mária-tisztelet kialakulása
a keleti egyházművészet tükrében címmel.
Mária alakját pontosan bemutatta: Mária szentséges, a szentek fölött áll, de természetesen Isten alatt. A keleti egyházak
történetének ismertetése után szóba került
az 1054-es egyházszakadás oka: a 12 pátriárkából kivált egy, s így alakult meg a
római egyház. A pravoszláv szó jelentése helyes hitű. Az örmény apostoli egyház
kapcsán megtudtuk, hogy ruhájuk erősen
nyugati hatású, de díszesebb; fejfedőjüket
mitrának nevezik.

A szakadástól kezdve a keleti és nyugati
egyházművészet külön utakon járt.

Seremetyeff-Papp János előadása a januári klubon
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A Mária-tisztelet a II. században alakult ki, a IV. századra tehető a kiteljesedése, először keleten, majd nyugaton. A középkor derekán a keresztény Európában
már uralkodó szerepet töltött be, igaz, a
protestantizmus idején kicsit háttérbe
szorult. Kezdettől fogva párosult a szüzesség kultuszával. A IV. században tiszteletére templomokat is építettek. Kétszáz
évvel később Mária haláláról és mennybe
meneteléről is megemlékeztek. Ismét kétszáz esztendő elteltével közvetítőként határozták meg: ember és Isten között. Szintén ekkor kezdték ünnepelni Mária születését is. A X-XI. században Máriát az irgalmasság anyjának,
a világ királynőjének kezdték nevezni.
Megint ugrunk kicsit
az időben: a XII-XV.
században a szenvedő
Mária tiszteletét vezették be. Máriát hét
fájdalom érte, ezért
bennünket, embereket
jobban megért. Máriát gyakran korona nélkül, ám virággal és
madárral ábrázolták. A
XVII. században Mária lett a legfőbb védőszent, az üdvözülés az ő közbenjárásával érhető el. A XIX. században Máriát az
egyház tagjává avatták.
Mária alakja a képzőművészetben
A nyugati egyházban először a katakombákban jelent meg alakja a II. században.
Többször gömbön állva láthatjuk, ám a
gömb nemcsak a Földet, hanem a világmindenséget jelképezi.
Tiziano újdonságot vezetett be a
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Mária-ábrázolásban, az arany háttér helyett tájképet festett.
Mária a keleti egyházművészetben
Szent Lukácsról ismert, hogy igen kiválóan festett is, valószínűleg ő alkotta az első Mária-ikont. Ennek kapcsán
Seremetyeff-Papp János pontosan meghatározta az ikon fogalmát is: egymást követő, vagy egymástól távoli eseményeket
ábrázol egy képen. Igen gyakori a személyek, szentek megjelenítése. Érzelmeket
nem ábrázoltak, a testet a feltámadás utáni állapotban láthatjuk. Az ikon tulajdon-

képpen egy ablak, melyen keresztül kapcsolatba léphetünk a túlvilággal, a szentekkel. A rajta lévő fény, a fehér és arany
szín az Isten kegyelmét jelképezi. Az ortodoxiában a legnépszerűbb a Mária-ikon.
E jegyzet készítőjének egy ideig sikerült a képeket is leírni, néhányat fényképezni. Az Angyali üdvözlet ikonon Gábriel kezében a hírnökök pálcája látható. A
kék ég a három csillaggal a Szentháromság jelképe. A csillagokból három sugár
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indul ki, egy Mária fejére, a szívére és a
méhe felé. A XVII. században készült Az
Ige testté lett ikon, melyen a Mária előtti
ostyán a felnőtt Krisztus teljes alakját ábrázolta a művész. Hasonlóképpen jel típusú ikon az a XIX. századi mű, melyen Jézus mandorlában látható.
Orans típusú ikonoknak nevezzük azokat, melyen széttárt kéztartással imádkozik az ábrázolt személy. Az őskeresztények ugyanis e kéztartással imádkoztak.
A zománcdíszítésű ikonokon a zománctáblákon felirat olvasható.
Az ikonok egy másik fajtája a Mária,
az életadó forrás. Máriának tulajdonították ugyanis azt a csodát, hogy néhány helyen forrás keletkezett. Bizáncban például egy ilyen csodás forrásfakadás helyén
templomot építettek, és lelki-testi bajokat
gyógyítottak.
Oroszországban gyakori a kereszt alakú medence. Az egyik szárán léptek a medencébe, a másikon megtisztulva jöttek
ki.
A több hittézist magában foglaló ikonokon felhőket láthatunk, melyek Máriát,
Jézust és az angyalokat jelképezik.
A kazányi Istenanya orosz táblaképeken
a gyermek Jézust felnőtt arccal jelenítették meg. Mivel Agárdy Gábor több ilyen
ikont is festett, így kitért az előadó arra,
hogy Agárdy keze alól teológiailag hibátlan, kolostor szintű alkotások kerültek ki.
Különleges ez azért, mert ma divattá vált
az ikonfestés, ám mélyebb átélés, tájékozottság nélkül készülnek a képek.
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A vlagyimiri Istenanya típusú ikonon
Mária egyik karjával Jézust tartja, a másikkal rámutat: Ő az út, az igazság és az
élet.
A hodégitriai típusú ikon fő szerepe,
mondanivalója az útmutatás.
Az Eleusza-típuson megfigyelhetjük,
hogy Mária gyermekét magához szorítja,
arca könyörületes, meghatódott, ám egyben szomorúságot is kifejez fia jövendő
szenvedése miatt. Ehhez igen közel áll a
gyergyószentmiklósi könnyező ikon.
Külön típust alkot a tejjel tápláló Mária-ikon.
A háromkezű Istenanya-típus eredete:
Szent Jánost arra kényszerítették, tagadja
meg hitét. Erre nem volt hajlandó, ezért
levágták a kezét, majd börtönbe vetették.
Ott Máriához imádkozott keze visszanövése érdekében. E csoda beteljesült, s erre
emlékeznek az ikonfestők.
A pünkösdi ábrázoláson Mária középen
helyezkedik el, körben az apostolok láthatók. Az örmény változatán Mária közbenjár a Szentlélek leáradásáért.
A fájdalmas Istenanya ikonokon Mária
mellett az egyik oldalon létrán a kakast,
a másikon a golgotai keresztet láthatjuk.
S álljon itt még néhány ikontípus: ábrázolták Máriát el nem hervadó virággal,
Napba öltözötten, a betegek, katonák védelmezőjeként. Győztes csata után az Istenszülőt trófeumokkal jelenítették meg.
Gyakori (volt) továbbá a királyok hódolata, Mária Jézus halotti leplével, valamint
Mária halála ábrázolás.

Február 25-én az erdélyi örmény templomokban Dr. Jakubinyi György érsek, örmény
apostoli kormányzó úr beiktatásának 26. évfordulójára emlékeztünk és érette mutattuk be a Szentmise áldozatot. Imádkozzunk az érsek-kormányzó úrért, hogy tartsa
meg még számunkra számos éven át!
(Forrás: Gyergyói örmények Hírlevél)
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Programajánló
Rákóczi Szövetség Rákos Mezeje helyi szervezete és a Zuglói Örmény Önkormányzat
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
„Maradjatok azért továbbra is a haza oszlopai és támaszai…” (Klapka György)
című irodalmi estjére. Az összeállítást szerkesztette Kovács Gergelyné kultúrtörténész
Időpont és helyszín: 2018. március 9. péntek 17 óra, Zuglói Nemzetiségek Háza,
XIV. Budapest, Thököly út 73. – A belépés ingyenes.
dr. Tamássy  Bíró Magda és Zárugné Tancsin Katalin
Örményország ősi földjén – A világ első keresztény államában címmel
Benyik Béla vetítettképes ismeretterjesztő előadása tekinthető meg két részben
a Budapest-Fasori Evangélikus Gyülekezet termében 2018. március 9. és 23-án 18
órától. Helyszín: 1071 Budapest, Damjanich u. 28/b.
Fővárosi Örmény Filmklub műsora
Fővárosi Örmény Filmklub (Budapest, V. ker. Akadémia u. 1. I.em. 180. terem)
2018. március 10-én 15 órakor Korniss Péter fotóművész életművét
mutatja be a művész előadásával
A Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel meghívja Önt, kedves
Családját és Barátait Yehudi Menuhin is Őt hallgatta című
irodalmi, zenei, hagyományőrző Nemzetiségi Nap előadására
2018. március 10-én, szombaton 16.30 órakor
Bevezetőt mond Sediánszky János Prima Primissima díjas író, rádiós újságíró
Lukács György István kulturális diplomata könyvbemutatója
Fellépők: Várady Mária színművész, újságíró, Jeges Krisztián színművész,
Juhász Endre dudukművész
Vendégeink: Mikó István Jászai Mari-díjas színművész, zeneszerző, rendező
és Szabó Anikó színművésznő
Helyszín:V. kerület, Akadémia u. 1.  Színházterem
A belépés díjtalan! A helyszínen regisztráció köteles.
Támogató: Fővárosi Örmény Önkormányzat, EÖGYKE, Budavári Önkormányzat
2018. március 14-én 11 órára
a XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait
KISS ERNŐ
örmény származású, ̓48-as altábornagy, aradi vértanú emléktáblájának
megkoszorúzására. A megjelenteket köszönti Nuridsány Zoltánné elnök.
Közreműködnek: Várady Mária színművész és a Hartyán Általános Iskola tanulói
A koszorúzás helyszíne: Budapest XV. kerület Szentmihályi út 3-11.
és a Kiss Ernő u. 47/2. szám alatt lévő sarokház.
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Fővárosi Örmény Klub
2018. március 15. 17 óra, Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség
(1114 Budapest, Orlay u. 6.)
170 éve tört ki a magyar forradalom és szabadságharc
Talpra magyar!
Közreműködik: dr. Issekutz Sarolta és Fabók Bíborka
Emlékkoncert a magyar és -örmény hősökért
Előadja Kátainé Szilvay Ingrid zongoraművésznő
A koncerten J.S.Bach, W.A.Mozart, F.Chopin, R.Schumann, E. Satie, Komitasz,
Hacsaturján, A.Szpendiarján, E. Mirzoján és Bartók B. művei csendülnek fel.
Rendezte: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Támogatta: Budapest Főváros II. ker. Örmény Önkormányzat.
Szeretettel vár mindenkit dr. Issekutz Sarolta elnök
Marokkói és magyarörmény gasztronómiai barangoláson
vehetnek részt közösségünk tagjai
Az eseményt a Rabat Magyar-Marokkói Hagyományőrző Egyesület
szervezi, támogatói a Fővárosi Örmény Önkormányzat
és a XVIII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
A programok során a jelenlévők Azra, a marokkói konyha szakácsa főztjével ismerkedhetnek meg egy tradicionális vacsora során: a svédasztalról az esemény teljes időtartama
alatt marokkói és örmény ételeket kóstolhatnak. Ehhez 2000 forintos jegy megvásárlására van szükség: az igényt a www.rabategyesulet.hu oldalon szükséges jelezni.
Ezen felül marokkói fűszer-és olívabogyó-bemutató és kóstoló, marokkói zöld-és
mentatea kóstoló, vízipipa bemutató és kipróbálási lehetőség várja a gasztronómiára fogékony vendégeket. Akik pedig valódi kulturális barangoláson vennének részt, marokkói folklórzenét hallgathatnak, hastáncot csodálhatnak, tradicionális viseletek, ruhák,
kiegészítők bemutatóján vehetnek részt, és akár a hennafestést is kipróbálhatják.
Az esemény ideje alatt vásárlásra is lesz lehetőség, kapható lesz: tajine, fűszerek, olívaolaj, olívabogyó, datolya, ribizli-és gránátalmabor, gránátalmaszósz, valamint textíliák, további ajándéktárgyak. Az eseményen marokkói és örmény kereskedők termékeivel ismerkedhetnek meg a résztvevők.  
Időpont: március 31-e, 16.00 és 20.00 óra között.
Helyszín: Budapest, V. Akadémia utca 1. 1. emelet, Díszterem.
A belépés ingyenes, de szigorú regisztrációhoz kötött! Regisztrálni a
szervezes@fovaroiormeny.hu címen, vagy a 061/332-1791-es telefonszámon lehet.
A Zuglói Örmény Önkormányzat
szeretettel meghívja zenés irodalmi rendezvényére, Fától – fáig címmel, amelyen
Mayer Enikő művésznő az erdélyi irodalom legszebb megzenésített verseit adja elő
Bagyinka László közreműködésével
2018. április 6-án pénteken 17 órakor a Zuglói Nemzetiségek Házában (1146 Budapest, Thököly út 73.)  A belépés díjtalan.
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Fővárosi Örmény Filmklub április 7-én 15 órakor
(Budapest, V. ker. Akadémia u. 1. I.em. 180. terem)
Jankovics Marcell rajzfilmes előadása és az általa rendezett
Ének a csodaszarvasról című rajzfilm bemutatása
A rendezvény 15 órától 16.30-ig tart és ingyenesen látogatható.
Fővárosi Örmény Klub
2018. április 19. 17 óra,
Helyszín: Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség 1114 Budapest, Orlay u. 6.
		
• Az Örmény Genocídiumra emlékezünk
		
• Dr. Székely András Bertalan: Istennel a Hazáért
Keresztény és nemzeti felszólalások. Könyvbemutató. Beszélgetés a szerzővel.
Rendezi: Fővárosi Örmény Önkormányzat
A Zuglói Örmény Önkormányzat tisztelettel meghívja
Aradtól Temesváron át Orsováig című vetítettképes előadásra
Előadó: Horváth Zoltán György, a Romanika Könyvkiadó vezetője, egyetemi oktató
Időpont és helyszín: 2018. április 20. péntek 17 óra
Zuglói Nemzetiségek Háza 1146 Budapest, Thököly út 73.
A belépés díjtalan. Zárugné Tancsin Katalin, a Zuglói Örmény Önkormányzat elnöke
Balettoktatás gyerekeknek már óvodás kortól!
Várunk szeretettel a Fővárosi Örmény Közösségi Terében minden olyan táncolni vágyó gyereket, aki már betöltötte
a 4. életévét.
Az előkészítő gimnasztika mellett a klas�szikus balett alapjaiba is bevezető tanfolyam olyan készségeket fejleszt, melynek révén gyermeke kiegyensúlyozottabb,
koncentráltabb és magabiztosabb lesz a
mindennapi életben. Mindemellett klasszikus zenei remekművekkel ismerkedve beleélheti magát tündérek és hercegnők szerepébe.
A foglalkozásokat L. Székely Melinda klasszikusbalett-pedagógus, közösségünk tagja
vezeti, 2018. március 19-től.
Az alkalmak bérlet vásárlása esetén 1500 Ft/ óra áron elérhetők. A bérlettel heti két
foglalkozás, azaz havi nyolc érvényesíthető az alábbi időpontokban:
Hétfőn: 17.00-17:45-ig
Szerdán: 17:00-17:45-ig
Jelentkezés, érdeklődés: 06/20-414-7973
A foglalkozások helyszíne: Budapest, V. Akadémia utca 1. 1/180 terem.
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ÉNEKTANFOLYAM
Várunk szeretettel minden olyan tagunkat - korosztálytól függetlenül -, aki örmény énekeket szeretne tanulni profi oktatás mellett.
A foglalkozás kiterjed a helyes énektechnikára, színpadi előadásmódra, magyar és örmény szerzemények, igény szerint egyházi és populáris énekek ismeretére.
A foglalkozásokat a Fővárosi Örmény Közösségi Térben szerda és szombat között, Lipcsey Edit énekművész, közösségünk tagja vezeti.
Az oktatás díja óránként 2500 Ft. Bérlet esetén 1800 Ft/óra. A foglalkozásokra folyamatosan lehet jelentkezni, az oktatóval előre egyeztetett időpontra. Ajánlott életkor 16+.
A foglalkozás helyszíne: 1054. Bp. Akadémia utca 1.1. emelet 180.
Érdeklődni: a szervezes@fovaroiormeny.hu címen, vagy üzenet hagyásával a 061/3321-791-es telefonszámon lehet. Utóbbinál adja meg nevét és elérhetőségét, hogy vis�szahívhassuk.

ÖRMÉNY NYELVTANFOLYAM
2018. március 12-től, kéthetente hétfőnként délelőtt 10.00-13.00 óra között várunk
mindenkit szeretettel örmény nyelvkurzusunkra a Fővárosi Örmény Közösségi Térbe.
A nyelvtanfolyamot anyanyelvi tanár tartja, a Fővárosi Örmény Önkormányzat támogatása mellett díja csak: 1000 Ft/fő/óra
Helyszín: 1054. Bp. Akadémia utca 1. 1. emelet 180. terem.

ÜVEGFESTŐ TANFOLYAM
Elvarázsolták a templomok gyönyörű ólomüveg ablakai, vagy a híres Tiffany-lámpák?
Megmutatjuk, hogyan készíthet otthon hasonló festett kincseket.
Várunk minden olyan érdeklődőt – korosztálytól függetlenül -, aki szeretné megismerni
a keleties örmény és a misztikus magyar motívumvilágot. Egy egyedi technikát, amel�lyel üvegre, kőre és vászonra is festhet.
Díszítse fel otthonát saját kezűleg, vagy legyen akár barátai kedvenc hobby dekoratőre!
Jelentkezzen a Fővárosi Örmény Közösségi Térben rendezett tanfolyamunkra, amelyet
Dávid Krisztián vezet.
Az alkalmak március 17-től, minden szombaton látogathatók 13.00-14.30 óra között, alkalmanként 2500 Ft-os áron. Bérlet vásárlása esetén 1800 Ft / alkalom.
Tagjai számára a Fővárosi Örmény Önkormányzat ingyenesen biztosítja az alapeszközöket és nyersanyagot.
A foglalkozások helyszíne: V. Akadémia utca 1. 1. emelet, 180. terem.
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Nagy Béla

Volt egyszer egy Szentháromság
vagy Nits-féle patika (2. rész)

háztartásban, védik a házi bajokban, olEgyházi és közéleti tevékenysége
Nits János hitbuzgó keresztény em- talmazzák szabadságát és függetlenségét,
ber volt, de vallásosságát nem a képmu- őrzik javait és jogait és tisztelettel megtató ájtatosság, hanem az egyházközsé- hajolva az egyedül üdvözítő Anyaszentgi életben való tevékeny részvétel jelle- egyház törvényei előtt, szigorúan őrizkedmezte. Egyházát, a Szent Ferenc plébáni- nek attól, hogy az egyházban és a hozzátartozó intézmények köát erkölcsileg és anyagirében az egyházi főhatólag is bőkezűen támogatság s a lelkész mellőzéta, annak évekig tanácsosével önnállólag rendelsa volt. Hatékony és álkezzenek.
dásos egyházi tevékenyE szent célból a
ségének elismeréseként
szamosújvári latin szerMayláth Gusztáv erdélyi
tartású rom. kath. egyrómai katolikus püspök
házközségnek
KED1922-ben a szamosújvári
VESSÉGEDDEL szemrómai katolikus egyház
ben nyilvánult bizal(közismert nevén a barámához járulva, Püspötok temploma) főgondki joghatásunk erejével
nokának nevezi ki. RészKEDVESSÉGEDET A
let a 6245/1922-es kineSZAMOSÚJVÁRI LATIN
vezési okmányból:
SZERTARTÁSÚ ROM.
„Tekintetes NITS JÁKATH. EGYHÁZ FŐNOS gyógyszerész úrnak,
Nits János
GONDNOKÁNAK KIKRISZTUSBAN
KEDVELT HÍVŐNKNEK ISTENTŐL ÁLDÁST NEVEZZÜK.”
Két évtizeden keresztül szolgálja ilyen
ÉS ÜDVÖT!
Az Istentől Reánk bízott erdélyi egyház- minőségben egyházát. Legjobb tudása és
megye szellemi, és anyagi, egyházi és is- a püspöki intelmeknek megfelelően intékolai érdekeink előmozdítása szempontjá- zi a plébánia világi ügyeit, ezért nem csoból az egyházmegyei szabályok értelmé- da, hogy halálát követően a Szent Ferenc
ben Püspöki Elődeink példáját követve, a Rend confratereként emlékeznek meg
hitközségek egyházi kormányzatába egyes róla.
Egyházi tevékenysége mellett Nits Jávilági kath, hívönket is részesítjük. tesszük
ezt azon reményben, hogy ők e megtisz- nos a közélettől sem marad távol. Hosszú
telő bizalomnak a jelzett magasztos kö- éveken keresztül városi tanácsos, és mint
telmek pontos teljesítésével akként felel- ilyen tevékeny részese a közügyek intézének meg, hogy mint fiuk segítik az atyát a sének is. Becsülettel és alázattal végezte
33

2018. március-április
és intézte a rá bízott feladatokat, példát
mutatva tanácsos társainak. Képviselői
hitvallását, a második világháború kezdetén, az újonnan alakuló városi tanács beiktató ülésén mondott beszédében így foglalja össze:
„…Ezen terem, hol városunk vezetői
fognak tanácskozni, ez is sokszorosan le-
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javát tartjuk szem előtt, ezzel polgártársaink háláját és megbecsülését vívjuk ki.”

A család: jólét, béke, szeretet jellemezte
Nits János, Szamosújvárra kerülése után
nem sokkal feleségül veszi a Bányai család Szeréna nevű lányát, akivel négy évtizeden keresztül boldog családi életet élt.
Szeréna szülei, Bányai Gyula
és Bárány Mária a város köztiszteletnek örvendő polgárai,
régi örmény családok leszármazottai voltak. Kellemes
megjelenésű, okos, és mint
általában a tehetős örmény
családok gyermekei, művelt
asszony volt. Beszélt németül, tudott zongorázni, és szeretett, kiváltképp csendéleteket festeni. A háztartást ő
maga irányította, szívesen fogadott vendégeket. A házban
olyan előkelő vendégek is
Nits János (középen) barátaival a patikában
megfordultak, mint Felvinczi
kicsinyített mása a nagyvilágnak. Kér- Takács Zoltán művészettörténész, egyeve kérem tehát a városi képviselőtestü- temi tanár, Bányai Elemér újságíró, író
let minden tagját, hogy sohase feledjék (írói álneve: Zuboly), Gopcsa László joel itt sem a krisztusi parancsot: a szerete- gász, közíró, helyettes államtitkár, Fáy
tet, egymás megbecsülését, akkor biztosít- Szeréna színésznő, vagy Clemens Albert
va lesz a város egészséges haladása, fel- (Béla), a rettegi gyógyszerész. Nagyrélendülése, békéje és nyugalma. Itt, e te- szükhöz szegről-végre rokoni szálak fűzremben, gondosan mérlegeljünk minden ték, akárcsak Hollósy Simon festőművészszót, minden gondolatot és minden tettet, hez – Szeréna apai nagyanyja is Korbuly
egyéni érdek, önzés hiúság és nagyravá- lány volt – aki szintén a Nits ház szívegyás itt ne találjon talajra, így segíthet- sen látott vendége volt. Nits Jánosné, akijük elő legjobban Szamosújvár előrehala- nek anyai nagybátyja Bárány Lukács a
dását. Itt nem győzhet a harag, hanem az Szentháromság örmény katolikus tempérv. Ne győzhessen itt a széthúzás, a ha- lom lelkésze volt, férjéhez hasonlóan, valrag, (a kákán is csomót keresés), hanem a lásos asszony volt.   Az Oltár Egylet elbecsületes együttműködés, a jóindulatú és nökeként az egyházközösség erősítésészorgalmas munka és a tárgyilagos kriti- ért kifejtett tevékenységének elismerékai szellem. Úgy szolgálhatjuk legjobban seként XII. Pius pápa 1945 nov. 9-én a
az egyéni érdekünket is, ha mindig a város Pro Ecclesia et Pontifice (Egyházért és
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Pápáért) becsületkereszttel tüntette ki. Hat a szeretet és megértésnek nincsenek hangyereket hozott a világra, akik közül ötön gos jelenetei.”
érték meg a felnőtt kort: Margit (1902),
Júlia (1904), Gyula (1905), Nóra (1910)
A város összes templomának
és Károly (1916).
harangzúgása kísérte
A családban jólét, béke és szeretet ural- Nits János, bár első sorban férj és apa volt,
kodott. Nits János számára a család, a fe- nem zárkózott el a város életétől sem. Jó
lesége és gyermekeinek a boldogsága kedélyű, vidám ember volt, aki, ha csak
volt a legfontosabb. Nem volt fukar em- tehette szívesen vett részt a városban zajber, létezett a házban egy pénzes, úgyne- ló különféle rendezvényeken, jótékonysávezett „nyúlj bele” fiók, amelyikből gye- gi bálokon, kulturális eseményeken. Ahol,
rekei bármikor, bármennyit elvehettek, és akinek csak lehetetett segített, jó szóha szükségük volt rá. És ezt, főleg a lányok val, és ha kellett pénzzel is. Sokszor ereki is használták, különösen akkor mikor hosszabbrövidebb
időre-külföldre utaztak. Ilyenkor szokta Nits János mondogatni, félig tréfásan, félig komolyan: „Ha pénzből lennék, elolvadnék”. Ezért
aztán nem csoda, hogy
gyerekei rajongtak érte,
és ugyanazzal a szeretettel vették körül, mint amit
ők is kaptak tőle. Gyerekei iránti szeretete, gondoskodása az idő multáNits Jánosné Bányai Szeréna pápai kitüntetetése
val sem szűnt meg, azokkal, akik kirepültek a családi fészekből jén felül is, de mindig diszkréten és sohafolyamatosan tartotta a kapcsolatot, le- sem öncélúként. Közkedvelt ember volt,
velezett velük, tanácsokkal látta el őket. akit mindenki ismert, szeretett, tisztelt.
Igen jellemző Nits Jánosnak a családHetvenhárom éves korában, 1943. márdal kapcsolatos felfogására az a pár sor, cius 19-én bekövetkezett halálát mindenamit frissen férjhez ment Margit lányá- ki nagy megdöbbenéssel és mély részvéthoz és vejéhez, Frenkel Ferenc doktor- tel fogadta. A szamosújvári örmény kahoz intéz   egy l936-ban kelt   levelében: tolikus temetőben helyezték örök nyuga„Bizony a mi öreg házunk mind csende- lomra. Temetésén a helyi és környékbeli
sebb lesz, de az nem baj, csak ti is tudja- előkelőségek mellett ott volt a fél város,
tok a miénkhez hasonló csendes kis fész- de sokan vidékről is bejöttek végtisztesket rakni, ahol mindég komoly munka és séget tenni. A családi háznál felállított ramegértés volt az élet irányítója, az utcá- vatalánál dr. Hintz György kerületi elnök
ra soha onnan semmi zaj ki nem csendült, búcsúztatta az Országos Gyógyszerészi
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Egylet és Kerület nevében. Utolsó útján,
a családi háztól a temetőig, a város összes
templomainak harangzúgása kísérte.
Halálát a budapesti Gyógyszerész
Szemle is hírül adta, Nits János gyógyszerész életének és tevékenységének méltatása végén ezzel a mondattal búcsúznak a
volt kollégától:
„Nits János, mint az erdélyi gyógyszerész társadalom egyik közbecsülésben
állott tagja méltán megérdemli, hogy
méltó módon emlékezzünk meg róla
és e helyen búcsúzzunk el tőle kartársi
kegyelettel.”
A szamosújvári képviselőtestület 1943.
április 3-án tartott rendes közgyűlésen
emlékezik meg a város nagy halottjáról,
volt társukról. Dr. nemes Tamássy Károly
polgármester emlékező beszédében, melyet a képviselő társulat állva hallgatott
végig, többek között ezeket mondta:
„…Egy ember hagyott itt minket, mégis a város egész társadalma érzi hiányát,
érzi a vesztességet, melyet halála jelent.
Megkönnyezzük benne az embert, aki
igaz és egyenes volt, a becsületes magyar férfiút, akit az idők különféle korságai nem tudtak kikezdeni, a közéleti munka részesét, akinek úri vonásait, melegen
érző szívét, jóságos tekintetét és
férfias határozottságát éreztük a mindennapi érintkezésben.
Az ilyen elmúlásnak nincsen vigasztalan bánata, mert ez az élet a polgári
és hazafiui erényekben gazdag férfi élete volt, akinek munkája áldást jelentett a
város számára.
Nits János mintaképe volt és marad
mindenkor a vallásos, istenfélő,
embertársait megbecsülő, áldozatkész
polgárnak, akit tisztelet és szeretet vett
körül mindenki részéről nemcsak városunkban és vármegyénkben, de mindenütt,
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hol szelíd, jóságos, szeretetreméltó,
szellemes személye megjelent.
És amilyen nemes gondolkodású volt a
közéletben és a társadalmi életben,
ilyen erényekkel tündökölt talán még fokozottabb mértékben magán és családi
életében.”
És ami következett a háború után
Nits János gyerekei közül ketten, Júlia
(1904-1993) és Gyula (1906-1979) is, az
apjuk mesterségét választva, gyógyszerészek lettek. Mindketten, az impériumváltás után átkeresztelt és román tannyelvűvé
vált kolozsvári I. Ferdinánd Király egyetemen szereztek gyógyszerész diplomát
egyazon évben, 1928-ban. Az egyetem elvégzése után az újdonsül patikus testvérek
apjuk gyógyszertárában gyakornokoskodnak, majd, tudásuk fejlesztése céljából,
Júlia Nagyszebenben, míg Gyula Bécsben dolgozik rövid ideig. Ezután mindketten visszatérnek Szamosújvárra, a Szentháromság patikába, apjuk mellé. Nits János halála után a gyógyszertár vezetését
Gyula veszi át. Nem volt könnyű dolga,
a háborús évek, a közeledő front okozta
bizonytalanság, valamint az egyre súlyosabbá váló gazdasági körülmények közepette a patika fenntartása és működtetése egyre nehezebb és nehezebb. A sok nehézség, az egyre aggasztóbb hírek ellenére, akkor, amikor sokan a menekülés útját választottak, ő továbbra is bátran kitartott, végezte a dolgát, gondját viselte az
akkor már hattagú családjának, úgy ahogy
azt szüleitől látta és eltanulta. Emberségének és bátorságának tanújelét mutatva, a
Magyarország német megszállását követő
deportálások idején - a család tudtával és
segítségével - négy zsidó férfit bujtatott el
a ház pincéjében, megmentve őket a biztos haláltól (Ezért a tettükért Nits Gyula
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és felesége, Nits (született Meggyesi) Alíz,
neve is felkerült a jeruzsálemi Holokauszt
Emlékmúzeum falára. A Yad Vashen szervezet által 2001-ben odaítélt Igaz Ember
díjat és az ezzel járó emlékérmet és díszoklevelet a Szatmárnémetiben élő építészmérnök, Nits János vehette át elhunyt
édesapja és a Szamosújváron még élő, de
már idős és beteg édesanyja szülei nevében.). Sajnos a háborút a Nits család sem
vészelte át áldozat nélkül. Júlia férje, Tihanyi Pál huszártüzér, az amerikaiak által Kolozsvárra mért 1944-es bombatámadásban hősi halált halt.
A háború befejeztével a patika helyzete nem javult, sőt, tovább romlott. Az árubeszerzés, az infláció, de legfőképpen az
új, kommunista hatalomnak a magántulajdon felszámolása céljából hozott intézkedéseinek következtében a gyógyszertár működtetése szinte már lehetetlenné
vált. A végső csapást az 1948-ban kihirdetett államosítási rendelet jelentette, melynek következtében 1949-ben a patika állami tulajdonba vétetett, a ház nagy részét
pedig rekvirálták. A szamosújvári Szentháromság gyógyszertár,
ilyen név alatt megszűnt
létezni és ezzel együtt lezárult egy másfél évszázados korszak, amelynek
utolsó, majdnem 50 évét
Nits János neve fémjelezte.

2018. március-április
kap állást, és mint alkalmazott gyógyszerész dolgozik nyugdíjba vonulásáig.
Új családot nem alapít, szabadidejében a
„Szürke nővérek” egyházi szervezet keretein belül karitatív tevékenységet folytat.  
Nits Gyula a dési gyógyszerlerakatba kerül, ahol 1951-ig dolgozik, mint főgyógyszerész.  Ekkor az a „megtiszteltetés” éri,
hogy visszahelyezik Szamosújvárra, és a
család egykori patikájában, mint alkalmazott gyógyszerész  dolgozhatik. A helyzet
visszássága ellenére munkáját, az apjától
tanult tisztességgel, becsülettel és nagy
szakértelemmel végzi 1970-ig, nyugdíjba vonulásáig. A család és a gyógyszerészi munka mellett egy „másik” Szentháromság, az örmény katolikus székesegyház életében is tevékenyen részt vesz, huszonhat éven át a templom orgonistája és
főgondnoka.
Az 1989-es változások után az egykori Szentháromság patikát újra magánosítják, de a jellegzetesen „hazai” jogviszonyok között a reprivatizációs folyamat
haszonélvezői nem a jogos Nits örökösök.
A „privatizált” patika után, az érvényes

Zárszó helyett
Az államosítás következtében a két gyógyszerész,
Júlia és Gyula egyik napról a másikra munka és
jövedelem nélkül. Mindketten Désre kerülnek.
Júlia az egyik patikában
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jogszabályok szerinti kárpótlásra való jogosultságuknak az örökösök mind a mai
napig nem tudtak érvényt szerezni, s bár
2001 óta a gyógyszertárnál több alkalommal is tulajdonos váltás történt, az állandó jogi csűrés-csavarás, halasztás miatt az
elindított kárpótlási folyamat sötét alagútjának a végén még mindig nem látszik a
fény.

(Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a két Nits unokának, a Kolozsváron élő
Tőkésné Frenkel Annának, valamint Nits
János volt szatmárnémeti városi tanácsosnak, hogy a családdal kapcsolatos emlékeiket velem megosztották, a tulajdonukban
lévő családi iratokat, feljegyzéseket és fényképeket a rendelkezésemre bocsájtották,
azoknak közlését lehetővé tették.)  

Dáné Tibor Kálmán

Nagy Béla méltatása

Az embert nem singgel mérik. Hanem lettem, Béla már pantallót viselt, s mire én
emberséggel. Ezen mércén mérve Nagy lettem hosszúnadrágos, az ő generációjáBéla nagyon nagy ember. Nem híres em- hoz tartozó telepi fiúk már családalapításber, nem vezéregyéniség, nem hangadó, ba kezdtek. Erről a halk szavú nagyobb
főleg nem hangoskodó közbeszóló, ha- fiúról akkor csak annyit tudtam, főleg a
szüleim nevelő szándékú
nem közösségéért elhi„bezzeg” példabeszédein
vatottan cselekvő ember.
keresztül, hogy nagyon jó
Mint magyar, mint erdélyi,
tanuló, s a gépészmérnömint kolozsvári, mint a kiki egyetemet is kitűnő misebbségi kultúránk iránt elnősítéssel végezte. A Tekötelezetten érzékeny emlep pedig nagy változáson
ber.
ment át az elmúlt néhány
Ismeretségünk
jóval
évtizedben, az egykori latöbb, mint fél évszázada,
kói ugyancsak kicserélődközel hatvan éve kezdőtek, mondanom sem kell,
dött. Mert telepi gyerek ő
hogy nem a magyarság jais, éppen, mint én. Telep
vára, de Béla hűséges maalatt a Házsongárdi temető
radt. A kis családi házukat,
és a Tordai út ölelésében,
amelyben felnőtt, kibővíaz egykori Nagy Gábor Tatette, még komfortosabnya hatalmas gyümölcsö- Nagy Béla. Kép: Essig József
bá tette, a kert végébe pesében, a múlt század ötvenes éveiben szerény méretű parcellákra dig felállította a „sufnit”, azaz a műhelyt
épült néhány tucat kis családi házat értem, – mint egykoron nagyon sok telepi háznál,
valamint az általunk Rétnek nevezett, ahol ez egyféle státusszimbólum is volt,
gyümölcsfákkal körbefogott szabad teret, jelezve, hogy a ház gazdája a tisztesséahova focizni jártunk. Igaz, mi ritkán ját- ges mestersége mellett amolyan fúró-faszottunk együtt, hisz mire hátulgombolós ragó ezermester is. S ennek a műhelynek
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a létjogosultságát – ha úgy tetszik közösségi kisugárzását – megtapasztalhattam, amikor Béla, mint az EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház programjainak kitartó látogatója, de ugyanakkor lelkes és nélkülözhetetlen önkéntese is, az
intézmény számtalan megjavításra szoruló, vagy éppen fejlesztést igénylő gondját-baját ebben a műhelyben oldotta meg.
Számomra Nagy Béla az elmúlt másfél
évtizedben vált a gyerekkori jó ismerősből baráttá – ha nem veszed tolakodásnak
részemről ezt a megjegyzést. A közművelődés iránti elkötelezettség hozott minket közelebb egymáshoz. Hisz ez idő alatt
Béla csendesen és nyomulás nélkül, de jelentős személyisége lett a kolozsvári közművelődési életnek. Nemcsak látogatója,
de szerényen alakítója is annak. Hadd kajánkodjak egy kicsit: talán jót tett neki a
nyugdíjazás, hisz úgy látom, életének ebben a státusában az addig lappangó sokoldalúsága kinyílt, kiteljesedett. Először,
mint a kultúra iránt érdeklődő nyugdíjas
értelmiségi jelent meg évekkel ezelőtt a
Györkös Mányi Albert Emlékház, a Kolozsvár Társaság, az Evangélikus Egyház Reményik Sándor Galériája, a Minerva Kulturális Egyesület, a Kelemen Lajos
Műemlékvédő Társaság, a Stars Galéria,
és sorolhatnám még, hogy hány meg hány
közművelődési intézményünk rendezvényén. Később, mint már szóltam róla, remek műszaki érzékét kamatoztatva, nélkülözhetetlen önkéntese lett a Györkös
Emlékháznak, s tudom, hogy e remek
közművelődési színtérnek, ahol most vagyunk, a Stars Galéria létrehozásában és
jelenlegi működtetésében is jelentős szerepet vállalt és vállal. Aztán próbára tette a képzőművészet iránti érzékenységét
is. Az elmúlt esztendőkben a kalotaszegi
Bokréta Kulturális Egyesület által évente
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szervezett zsoboki fafaragó táborban tanulta meg, hogyan lehet vésővel csodálatos népi mintákat bodorítani egy szál
deszkára, vagy ugyancsak Zsobokon, de
már a Képzőművészeti Alkotótáborban
fejlesztette tovább a linómetszet készítésének fortélyait. 2005-től fafaragásaival
jelen van a Bokréta Kulturális Egyesület
által szervezett közös kiállításokon, például 2005-ben a kolozsvári Evangélikus
Egyház Reményik Sándor Pincegalériájában, vagy 2014-ben a Minerva Kulturális
Egyesület által szervezett kalotaszegi tárlaton. 2015-ben már a zsoboki Képzőművészeti Alkotótábor tárlatán láthatjuk linómetszeteit, grafikáit, és most itt a Stars
Pincegaléria ma este megnyíló közös képzőművészeti kiállításán. Az újságolvasó
kolozsváriak pedig gyakran találkozhattak Nagy Béla nevével a lap hasábjain,
de immár mint helytörténésszel. Csak néhányat említek az írásai közül: a Fizetek,
Főúr!-ban a legendás kolozsvári főpincér
és szállodatulajdonos, Nagy Gábor életútját dolgozta fel. Igen, arról a Nagy Gáborról szól ez az írás, akinek az egykori Tanyáján jött létre a Telep, közös gyerekkorunk egykori színtere. Vagy a főtéri Mátyás-szoborcsoportról szóló írása, melynek címe A leleplezéstől az átadásig. De
megírta a központi Szamos-híd négy sarkán álló csodálatos épületek történetét is
Kolozsvári paloták a Szamos-hídon innen
és túl címmel. Nemzeti szalon a kolozsvári redutban címmel pedig az egykor polgáriasodó városnak egy érdekes életképét elevenítette fel. Aztán írt és előadást is
tartott a Györkös Mányi Albert Emlékházban a múlt század fordulóján élt, és
Kolozsváron alkotott örmény származású
íróról, Petelei Istvánról.
Nagy Béla helytörténeti búvárkodásainak talán legizgalmasabb eredményei
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a nagy erdélyi költőóriásunk, Reményik
Sándor felmenőinek kutatásához kötődik. Az imént elhangzott Dobsinától Kolozsvárig című előadása is ezt igazolja.
De szeretném felhívni a figyelmet Nagy
Béla Szabadság napilapunkban megjelent
egyik írására is, melynek címe Kolozsvár
első okleveles építészmérnöke: Reményik
Károly. A nagy költőnek méltánytalanul
elfeledett mérnök édesapjáról szól ez a tanulmány, aki a boldog békeidőkben, a 19–
20. századok fordulóján jelentősen hozzájárult az egyre jobban polgáriasodó városunk építészeti arculatának a kialakításához. Nagy Béla képzőművészeti alkotásai
is gyakran a Reményik-kultuszból ihletődnek. Például a költő fába faragott képmásának plakettje, vagy az egykori Donát
úti Reményik-villa tornyos épületéről, illetve a költő A torony című verséből inspirálódott linómetszetek.
A Reményik Sándor Művészstúdió Alapítvány és az EMKE Reményik Sándor
Díja az idén is méltó helyre került. Hisz
Nagy Béla az alapítvány megalakulása óta
lelkes támogatója ennek az egyre jelentősebb kolozsvári kulturális intézménynek.
Nemcsak a kiállításra kerülő képzőművészeti alkotásaival, de jó műszaki érzékének köszönhetően az alapítványnak helyet adó pincegaléria létrehozásában és

működtetésében is felbecsülhetetlen értékű munkát végez. Miközben elkötelezett kutatója a kincses városunkban valamikor élt nagy költőnk, Reményik Sándor szellemi örökségének. Megtiszteltetés
számomra, hogy amikor most a díjat átveszed, én méltathatom nagyon értékes közművelődési munkásságodat. Gratulálok a
kitüntetéshez!
(Elhangzott 2016 november 25-én a kolozsvári Stars Galériában)
Forrás: Művelődés: Címlap »LXIX. évfolyam - 2016» 2016 erdélyi díjazottjai»
(Bálintné Kovács Júlia munkatársunk
kérdésére Nagy Béla az örmény gyökereire vonatkozóan  így nyilatkozott:
„Örmény gyökereim anyai (anyám leánykori neve: Kristóf Margit) részről valók. Anyai nagyanyám anyja, tehát az én
dédnagyanyám Kovrig leány volt, Kovrig
Annának hívták. Anyai nagyapám, Kristóf
János örmény származása kétséges. Az ő
apja Kristóf Simon (dédnagyapám) fogadott gyemek volt, a szintén Kristóf János
nevű szamosújvári örmény üknagyapám
iratta a nevére. Kristóf Simon felesége
(dédnagyanyám) úgy tudom, hogy Lengyel leány volt, de ezt sem tudom biztosan. Annyi biztos, hogy anyai dédnagyanyám örmény származasú volt.”

Humor… Humor… Humor…
Egy nő bemegy a zöldségeshez és kér két kiló
szőlőt.
– A férjemnek viszem, tudja, nagyon szereti.
Nem tartalmaz semmi mérgező anyagot?
– Nem asszonyom, azt a patikusnál vehet rá.

Pistike hazamegy az évzáróról, megkérdezi az anyja: - Milyen lett a bizonyítványod? – Katonás!
– Az meg milyen?
– Egy-kettő! Egy-kettő! Egy-kettő!

A nők olyanok, mint a bor. Fiatalon finomak, vadítóak, aztán a kor előrehaladtával
egyre testesebbek lesznek, végül megsavanyodnak és fejfájást okoznak.
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A nyolcvanéves Murádin Jenőnek,
születésnapjára

Nyolcvanadik életévét tölti be ma
Murádin Jenő. Az Aranyosgyéres melletti Harasztoson született, 1937. november
23-án, ahol édesapja, Murádin Lukács tanító, édesanyja, Diószeghy Anna tisztviselő volt. Testvérbátyja, Murádin László,
neves erdélyi nyelvész, a kolozsvári napilapunk nyelvművelési rovatának sok
évtizedes, köztiszteletnek és -megbecsülésnek örvendő szerzője.
Murádin Jenő művészettörténésznek készült a kolozsvári BabeșBolyai Tudományegyetemen, azt követően azonban a szakmájában munkát nem talált, így 1966 és 1988 között, 22 esztendőn keresztül, a kolozsvári Igazság című, a Román
Kommunista Párt tartományi, majd
megyei bizottsága által kiadott napilap újságírójaként és szerkesztőjeként dolgozott. 1988 és 1990 között a Napsugár című gyermeklap
főszerkesztője volt, 1991-től pedig a Ion
Andreescu Képzőművészeti Főiskola oktatója, egyetemi docensi minőségben.
Munkásságának oroszlánrészét azonban
nem szerkesztői és oktatói, hanem művészettörténészi tevékenysége jelentette.
Műkritikái, tárlatnyitó beszédei, képzőművészeti cikkei, tanulmányai és e tárgykörben írt kötetei az erdélyi képzőművészeti szakirodalom és szakma megkerülhetetlen, rendkívül tájékozott és igen termékeny személyiségévé avatták.
Amikor egyetemi tanulmányait követően a szerkesztői munkát volt kénytelen
elfogadni, ez nem is a legrosszabb lehetőséget nyújtotta arra, hogy az ember a
képzőművészettel közelebbi kapcsolatba

kerülhessen, és arról néha írhasson is. Nehéz évek voltak, magyar értelmiséginek
nem ajánlották fel naponta a jobbnál jobb
kolozsvári – egyetemi, múzeumi vagy kutatóintézeti – stallumokat, hogy aztán ott
a szaktudását kényelmes, kellemes és ráérős körülmények között megcsillogtat-

hassa. Az embernek azzal kellett megelégednie, ami volt, amit egyáltalán felkínáltak és megengedtek, hiszen a láthatáron a
kitörési pontok távolról sem hemzsegtek.
A kihívás óriási volt. Aki tudja, hogy
milyen megállíthatatlan és idegőrlő taposómalom a napilap, az rögtön megérti, hogy szakszerű, következetes, aprólékos, odafigyelő kutatómunkát bármilyen
környezetben el lehet képzelni, de napilap
szerkesztőségében, a szerkesztőségi őrült
munkatempóban a legkevésbé. Pedig éppen ez volt az a közeg, amelyben Murádin
Jenő nekifogott a képzőművészeti szakterület egyik legnagyobb horderejű és számára legégetőbbnek látszó feladatának az
elvégzéséhez.
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Murádin ilyen körülmények között
kezdte el ugyanis az erdélyi képzőművészet múltját kutatni, és ilyen – barátságosnak és nyugodtnak egyáltalán nem mondható – közegben kezdte lassan felküzdeni
magát az erdélyi magyar képzőművészettörténeti kutatás élvonalába. Idejekorán
rájött arra, hogy az erdélyi képzőművészet színterén korábban csupán egyik-másik művészről vagy művészcsoportról jelentek meg jó esetben kisebb tanulmányok, többnyire azonban csak újságokban
vagy folyóiratokban közölt cikkek. Alkotóművészeti szakterületen következetes könyvtári vagy levéltári kutatást senki nem folytatott, és emiatt az erdélyi képzőművészeti kutatásnak sem voltak letéve
azon alapjai, amelyekre biztonsággal és
szakszerűen építeni lehetett volna.
Addig senki nem mérte fel, hogy az idők
folyamán az egyes művészekről, művészeti irányzatokról, iskolákról és csoportokról kik és mit írtak, hogyan rögzítették
a korábbi nemzedékek mindazokat az információkat, amelyek a jelentősebb vagy
akkoriban éppen jelentéktelenebbnek tetsző képzőművészeti eseményekről, kiállításokról, nagyobb lélegzetű munkák elkészültéről a közösségnek hírt adtak, és az
egyes művészeti eseményeket rövid időre a közbeszéd tárgyává emelték. Murádin
Jenő azt is hamar felismerte, hogy mindeközben naponta felbecsülhetetlen értékek és pótolhatatlan emlékek vesznek el
– végérvényesen.
Jól jött neki, hogy a szerkesztőségtől ötperces sétára állt az egyetemi könyvtár,
amelynek polcain ott sorakoztak azon sajtókiadványok kollekciói, amelyek lapjain minden szükséges információt meg tudott találni. És elkezdte ezeket olvasni, s
amint olvasta a tömérdek adatot, megfogamzott benne a nagy kutatás gondolata:
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kivonatolni a releváns információkat valamennyi sajtótermékből, cédulákra, amelyeknek a rendszerezésével és visszakeresési szisztémába történő foglalásával
majd egyszer a nagy perspektíva is megtekinthetővé válik.
Ezekben az években Murádin Jenő
szerkesztőségi íróasztalán csak az üres aktatáskája hevert, nyitott zárral, arra pedig
a táska tulajdonosa szemüvegének a tokja volt hanyagul rádobva. Ha valaki kereste, láthatta, hogy e tárgyak gazdája ott
van a szerkesztőségben, talán csak néhány
percre lépett ki az íróasztala mögül, talán
csak átugrott a szomszéd irodába, netán a
kiadóhivatalba vagy a fotólaborba ment,
esetleg a klubhelyiségben lehet, vagy éppen a tördelőtitkári szobában beszélget a
másnapi lapról. Az is megeshet, hogy éppen csak jókat derül az ott dolgozó kollégák kifogyhatatlan történetein.
Murádint azonban ezekben az órákban
megtalálni a szerkesztőség egyetlen helyiségében sem lehetett, mert ő akkor már a
könyvtárban ült, és ott folytatta a munkát,
ahol azt előző napon abbahagyta. A kollégák pedig kedvesen-cinkosan falaztak
neki, hiszen érezték, hogy fontos gyűjtést
végez, bár arról, hogy mekkora fába vágta
a fejszéjét, igazából egyiküknek sem volt
sejtelme. Aztán Jenő délután előkerült, ellátta a soron következő szerkesztőségi feladatait, és ha nem volt éppen szolgálatos,
hazament.
A táskájában, persze, ott lapultak azok
a cédulák is, amelyekre aznap kerültek rá
az értékes információk. Kérvénylapok negyedének egyik és másik oldalára töltőtollal írt bibliográfiai adatok, tények, idézetek és érdekes részletek kerültek-gyűltek
nap, mint nap a cédularendszerbe. Amely
pedig végül, teljességre törekedve, felölelte az 1867–1918 közötti erdélyi, illetve az
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1918–1989 közötti romániai magyar művészeti irodalomról nyomtatásban megjelent híreket, cikkeket, esszéket, tanulmányokat és más jellegű írásokat is.
Ezek a cédulák képezték aztán az alapját
azoknak a köteteknek, amelyeket 1977től kezdődően, egy-két évenként Murádin
Jenő letett az erdélyi magyar olvasó asztalára. Összesen hét ilyen képzőművészeti
monográfiája hagyta el a nyomdát az 1989
decemberi rendszerváltásig, s ezek közül
mindegyik egy-egy alkotó életét és munkásságát vette górcső alá: Klein József
(1977), A Barabás Miklós Céh (1978),
Gy. Szabó Béla (1980), A Ferenczy művészcsalád Erdélyben (1981), Nagy István
(1984), Maticska Jenő (1985), A tél festője [valójában Gruzda János] (1989).
Már ezekből a munkákból is jól látszott,
hogy a szerző két nagy művészeti központ alkotóira összpontosít, Nagybányára és Kolozsvárra, s ezek történetéhez készít résztanulmányokat. Rájöhetett azonban erre a rejtett szándékra a hatalom is.
Az utolsó kötetre már a művész nevét sem
volt mód ráírni, mert az autokrata rendszer akkorra már odáig jutott, hogy a diktátor nevén kívül senki másét nem lehetett
könyvcímként szerepeltetni. Aztán, amire
a kötet nyomdába kerülhetett, az idők an�nyira elvadultak, hogy a kötetben szereplő
valamennyi helységnevet is románra kellett változtatni, ami nem csupán a szerzőnek, hanem az olvasónak is mérhetetlen bosszúságot okozott. Sovány, de mégis vigasz volt, persze, hogy legalább a kötet tartalma megmenekült.
A rendszerváltás, mint annyi más ember
számára, Murádin Jenőnek is fellélegzést
hozott. Feloldódtak a tiltások, kinyíltak a
határok, tanulmányutakra adódtak lehetőségek és akadálymentes kapcsolattartásra
az anyaországgal, az ottani kutatókkal és
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műhelyekkel, és ugyanakkor eljött a nagy
összegezések ideje is. Murádin Jenő pedig
nem vesztegette az időt, folyamatosan és
kegyetlen tempóban vallatta a céduláit, és
szinte évente tette le az asztalunkra a soron következő alkotói monográfiáját vagy
pedig összegező kötetét.
Csupán néhányat említenék meg az
1990 után megjelent legfontosabb képzőművészeti monográfiáiból: Nagy Oszkár (Kishonthy Zsolttal, 1993; 2. kiadás:
2008), Nagybánya – a festőtelep művészei
(1994), Dömötör Gizella – Mund Hugó
(Bajkay Évával, 1996), Nagybánya 100
éve (Szücs Györggyel, 1996), Thorma
(Bay Miklóssal és Boros Judittal, 1997),
Erdélyi festőiskolák (1997), Kovács Zoltán (1998), Fadrusz: két szobor száz éve
(2002), Tóth Gyula (2002), Gyergyó művészeti topográfiája (2003), Szathmáry
Pap Károly (2003), Az aradi Szabadságszobor (2003), Katz Márton – Agricola
Lídia (2004), Kádár Géza. Offenbächer
József emlékére (Vida Györggyel, 2005),
A felsőbányai művésztelep (2006), Szopos
Sándor (2006, ugyanabban az évben románul is), Izsák Márton (2007), A Mátyás-szobor és alkotója, Fadrusz János
(2008), Pittner Olivér (Szücs Györggyel,
2009), Márton Ferenc (Sümegi Györg�gyel és Zombori Istvánnal, 2009), A szobrász Köllő Miklós, 1861–1900 (2010), A
szanki homokvilág Gy. Szabó Béla művészetében (Szakál Auréllal, 2010), Székelyföldi ösztöndíjasok, 1941–1943 (2012),
Udvardy Ignác (2013), Felvinczi Takács
Zoltán erdélyi évei és kolozsvári tanári működése (Murádin János Kristóffal,
2014) és A szobrász Kolozsvári-Szeszák
Ferenc, 1881–1919 (2015). Sajtó alá rendezte és bevezető tanulmánnyal ellátva
kiadta továbbá a Szervátiusz Jenő Életem,
emlékeim című kötetet (2010).
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És persze, eljött az ideje az összegező
műveknek is. Álljon itt ezek közül is három: Erdélyi magyar metszetművészet a
20. században (2004), A megsebzett szobor. Elpusztult vagy megsérült erdélyi magyar emlékművek repertóriuma (2008), illetve Fegyverek és múzsák. Erdély művészete az első világháború idején (2016).
Továbbá az egyik legnagyobb lélegzetű és nagy horderejű munkája, amelyik
kétségtelenül a Kolozsvár képzőművészete. Alkotói örökségünk a 19–20. századból című kötet (2011), amelynek súlyát és
fontosságát, vallom teljes meggyőződéssel, majd a jövő művészettörténész nemzedékek fogják csak igazán érezni és értékelni, s amelyben Erdély fővárosa két legutóbbi évszázadának képzőművészete és
képzőművészei elevenednek meg.
Amikor ugyanitt, ennek a napilapnak
a hasábjain, tíz évvel ezelőtt, a 70. születésnapján köszöntöttem, az írás megjelenését követő baráti beszélgetésünk során elmondtam neki, hogy szerény véleményem szerint milyen fő feladatai maradtak hátra: 1. Kiadni a műkritikáinak és
képzőművészeti tanulmányainak a legjavából egy reprezentatív válogatást; 2. Kiadni az általa sok munkával összeszedett
erdélyi/romániai magyar képzőművészeti bibliográfiát; 3. Leírni és kiadni az erdélyi képzőművészet alkotóinak és műhelyeinek humoros történeteit és anekdotakincsét.
Komolyan vette azt, amit félig komolyan, félig viccelődve mondtam, s ezt
nagy örömmel nyugtáztam. 2013-ban letette ugyanis az íróasztalomra a Függőhidak. Válogatott művészettörténeti írások
több száz oldalas kötetet, amellyel az első
pontban megfogalmazott vágyamnak tett
eleget. Sokan és sokszor fogják haszonnal
forgatni ezt a munkáját is.
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Aztán a tavaly megkaptam tőle azt a két
kötetét, amelyekbe a könyvtárakban eltöltött fél életét és az annak során feltárt
mintegy tizenötezer képzőművészeti írás
bibliográfiai adatait sűrítette, a könyveinek a könyveit: Erdélyi magyar művészeti
irodalom, 1867–1918 (2016) és Romániai
magyar művészeti irodalom, 1919–1989
(2016).
Nyilván, cseppet sem könnyű megmérni az olyan gazdag életműveket, mint amilyen a Murádin Jenőé, amelyekhez hasonlítható aligha van a szűkebb erdélyi hazánkban, de amilyennel szélesebb, kelet-közép-európai régiónkban sem gyakran találkozunk. Azt a szakmai pályát,
amelyet művészettörténész barátunk végigjárt – s itt talán jóval találóbb lenne
a végiggürcölt –, azt a kihíváshalmazt,
amellyel szembe kellett néznie, azt az alkotói munkát, amelyet kifejtett és az annak nyomán létrejött produkciót, szinte minden részletében a mi kelet-európai,
folyamatosan a teljes bezártsággal és a kisebb nyitásokkal fémjelzett sorsunk határozta meg.
Murádin Jenőnek még rengeteg feladata
van, hiszen ezen az évfordulón újabbakat
találtam, amelyeket majd neki személyesen fogok elmondani. Itt és most, nyilvánosan, miközben az előtte álló feladatokhoz neki sok erőt és egészséget, megelégedett és gondtalan életet kívánok, gyöngéden emlékeztetném arra, hogy az évtizeddel ezelőtti kívánságlistáról az anekdotakötettel továbbra is adósunk...
Ismerem őt jól, van annyi humora, hogy
ezt a ráolvasást elviselje. Sőt!
Isten éltessen, Jenő!
(Kép: Rohonyi D. Iván felvétele)
(Megjelent a Szabadsag.ro online újságban)
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Játszd a régi zenéket!

Ha kedd-szerda este belép az ember a
Nagymező utcai Kimberly bárba, azt érzi,
hogy korszakok hangulatai, ízei, hangjai úgy keverednek az otthonos kis helyiségben, akár egy jó koktélban a különféle hozzávalók. A dizájn letisztultan modern, a fények melegek, igazi bárhangulatot árasztanak, ám a falakon a képek múlt század 40-es, 50-es, 60-as
éveit idézik. Az ajtóval
szemben, a sarokban
nagyon modern instrumentum mögött ül a
zongorista. És amint leüti az első hangokat,
minden, ami az ajtón
kívül van, egy pillanat
alatt eltűnik. Maradnak
a hangulatok, a múlt
slágerei, a finom dzses�szes átiratok, a keserédes boldogság melódiái.
A zongoránál egy lassan eltűnő műfaj
egyik honi legnagyobbja és a nagy idők
tanúja, Mártonffy Miklós.
Ha egy gyerek a jövőjét tervezi, általában orvos szeretne lenni, ügyvéd, vasutas
vagy autószerelő. Ha ne adj’ isten művészi
pályára vágyik, akkor a világ nagy színpadai szerepelnek az álmaiban. De hogy
„születik” a bárzongorista?
Drága édesanyám tanácsa volt. Polgári
származásom miatt nem lehettek túl nagy
terveim az egyetemek jó részén. Akkoriban még a zeneművészeti főiskolán nem
volt dzsessztanszak, a komolyzenét ugyan
mindig is szerettem, de nem szerettem

volna koncertzongorista lenni. De több
amolyan magániskola volt szerte a városban, ahol a közelmúlt zsenijei tanítottak,
akiktől mindent meg lehetett tanulni, ami
egyáltalán tanítható.
Mikor kezdődött a karrierje?
Hát, nem tegnap
volt... egészen pontosan
1961-ben. Eleinte nagyon sokat szerepeltem
vendégként különböző együttesekben, mert
úgy tartották, hogy jó
hangom is van. Talán a
legfontosabbat név szerint is megemlíteném:
játszottam Bálint Ali zenekarával, aki már akkor nagy sztárnak számított ebben a műfajban. Szerencsére még
most is él, sőt játszik
is, Kanadában, „Alán
Best” néven.
Aztán lett természetesen önálló zenekara is. Természetesen Nyilván nem volt
mindenkinek saját zenekara, de az tény,
hogy a 60-as, 70-es években volt Magyarországon a bárzene, a könnyed, de igényes
dzsessz, a „jazzy” aranykora, így akiben
volt tehetség, lelkesedés és eltökéltség, az
előtt nyitva volt a pálya. Az első zenekarom a nevemből adódóan az MM Group
volt, csak érdekességképpen, két tag, Jeszenszky István és Kovács Jocó a beatműfajból érkezett hozzánk.
Ez valóban különös. Hiszen akkoriban
tudtommal minden gimnazista beatzenész
akart lenni.
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Így van. De az mai szemmel szinte elképzelhetetlen, hogy milyen reputációja volt akkoriban a bárzenének. Egyszer
megpróbáltam összeszámolni, 386-ig jutottam.
Ennyi helyen szólt éjszakánként élő
zene, jazzy, big bánd, szalonzene, cigányzene a városban - és a külváros összes helyét még én sem tudtam beleszámolni.
Csak a Béke szállóban hat helyen szólt élő
muzsika! Ez több volt, mint szórakozás,
koncert, ez, ha úgy tetszik, életforma volt.
Ilyen körülmények között már könnyen
elhihető, hogy az akkori bárzenészek igazi sztárok is lehettek. „Siker, pénz, csillogás”, csak hogy stílszerűen egy slágerből
idézzek. És persze mulatás, némi mondénság, lányok... Távol járok a valóságtól?
Nem. Nem is tagadom, az igazi jó bárzene az nem giccs, nem mechanikus utánjátszás, abban léleknek, szenvedélynek,
improvizációnak kell lennie. Ami szükségképpen meg érinti a hallgatót, személyes emlékeket idéz, új gondolatokat csihol. És persze mindenhol ott settenkedik
a háttérben a szerelem... Mondjuk én sajátos helyzetben voltam, hiszen nekem ott
volt az örök szerelem, Gabi, aki mindmáig a társam, nemcsak a magánéletben, hanem gyakran a munkában is. De az tény,
hogy elképesztően pezsgett akkoriban
az éjszakai élet, az emberek legtöbbször
nem is azt mondták, hogy lemegyünk az
XY vendéglőbe, hanem hogy megyünk
oda, ahol XY játszik. A legjobbaknak komoly rajongótáboruk is volt, melyek között akadtak persze szép számmal hölgyek
is... és pénzt is lehetett keresni, de csak a
minőséggel, mert a bárzene kegyetlenül
igazságos műfaj is egyben. Ha bemennek a vendégek, és zúg a taps, azt mindenki látja-hallja, ha félig üres a terem, és
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csönd van, azt is. Márpedig a bárzene a
művészeten túl üzlet is - egyetlen vendéglős sem fizetett annak, aki nem vonzotta a
közönséget.
Gabi asszony kapcsán már utalt a „közös munkára”, ami talán legjobban a rádiózásban csúcsosodott ki.
Valóban így van. Ne tagadjuk, hisz
nincs miért, sőt - onnan ismerjük egymást, kollégák voltunk a Pannon Rádióban. Nekem ez a munka az életem egyik
csúcspontja volt, minden éjszaka, éjféltől
hajnali 6-ig ment az „Éjszakai kávéház”
című műsorom, ahol „természetesen”
Gabi volt a szerkesztőm és mindenesem.
Bejártam a fél világot, játszottam Kanadától Skandinávián át Svájcig, de ez a műsor számomra maga volt a csoda! Minden
áldott éjjel jöttek zenész kollégák, akikkel
élőben beszélgettem, telefonon a hallgatókkal is cseveghettem, szóltak a jó zenék
- az egész valóban olyan volt, mint egy
békebeli kávéház.
Mindamellett, ezt se tagadjuk, napközben ez markáns politikai adó volt. A bárzene eltűri a politikát?
Minden régi presszó, bár, kávéház egyben fórum is volt, az emberek eszmét cseréltek, vitatkoztak, olykor veszekedtek is.
De a zongorista, ha játszik, sohasem politizál. Nekem megvan a markáns politikai
véleményem, amit most már halálomig
megőrzők, de ha játszom, akkor minden
vendég szentség, nincs különbség. Csak a
zene van, a mosoly, vagy éppen a könny,
de mindenképpen az együvé tartozás érzése.
Nagyon jól tartja magát, fejében a műfaj története, a számok közben olykor
olyan információkat is megoszt a hallgatókkal, hogy a szem fennakad. De jövőre - ezen sincs mit tagadni - 75 éves lesz.
Meddig szólhat még a zene, és lesz-e
-
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utánpótlás, eljön-e még az igazi, művészi
bárzene aranykora?
Hetente kétszer játszom a Kimberlyben,
jól és főleg boldogan bírom. Úgyhogy
biztosan mindhalálig a billentyűk mögött
ülök. Hogy mit hoz a jövő? Sajnos mostanában kevés a munka, a városban alig
néhány tulajdonos vállalja be az élő zenét. De ha itt most körülnéz, csupa boldog arcot lát. Talán ez a közönség majd



kiharcolja az új aranykort. Maradjunk
annyiban, hogy nem hiszek a műfaj jövőjében, de nagyon reménykedem...
Letelt a szünet. A zongoránál és a mikrofon mögött ismét: Mártonffy Miklós. És
felcsendül az egyik szívbemarkolóan szép
saját szerzemény, Az öreg bárzongorista
dala: „Kérlek, játszd a régi zenéket, mondd
a régi meséket, ezen az éjszakán...”
(Megjelent: Magyar Krónika 2018/1)





Király Mária Sarolta Ciupe

Segesvár, 1909. szeptember 6., - Kolozsvár, 2001. szeptember 25.

Meghívó

Szeretettel meghívjuk a MARIA CIUPE Az 1960-as, 1970-es évek textilművészete c.
kiállítás megnyitójára, amelyre február 15-én 18:00 órától kerül sor a Quadro Galéria Samuil Micu utca 7. szám alatti székhelyén.
A Quadro Galéria egy kiállítássorozat keretében olyan életművekre kívánja felhívni a figyelmet az iparművészet és alkalmazott művészetek területéről egyaránt,
amelyek eredményeit a művészetkritika és művészettörténet gyakran figyelmen kívül hagyta – annak ellenére, hogy az itt fellelt újfajta megközelítésmódok igen lényegesek mind a művészettörténet számára, mind annak a korszaknak a jobb megértéséhez, melyben születtek.
„Ciupe asszony általuk (kárpitművei által) úgy tár ablakot a mai ember közvetlen
környezetétől egyre távolodó, érintetlen, varázsos természeti tájra, hogy nem puszta képi élménypótlékot ad, de ébreszteni igyekszik bennünk a vágyat e távolság áthidalására.” Mezei József
A kiállításon 8 darab batik- és kárpitmű kerül bemutatásra az életműből ismert 19
darabból. Számos jelentős mű jelenleg lappang.
A textilművek az 1973-as egyéni kiállítás óta nem voltak együtt kiállítva, az ezekhez készült vázlatok pedig most először kerülnek bemutatásra a közönség előtt.
Szeretettel várjuk!
Grafikusként, majd egyre elkötelezettebben textilművészként képviselte azt
a szellemiséget, amelyet Kolozsvár művészeti főiskolái alapoztak meg. Alkatának félreismerhetetlen jellegében mutatta

örmény eredetét; édesanyja erzsébetvárosi Issekutz Mária Helene Irma.
Első művészeti ismereteit a Gyulafehérváron magániskolát is fönntartó rajztanártól, Reithoffer Jenőtől szerezte, aki Gy.
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Szabó Bélának is mestere volt Ezt követően a budapesti Iparművészeti Iskola textil
szakán 1924-25-ben végzett tanulmányokat, majd 1928 és 1934 között a Kolozsváron alakult Szépművészeti Iskola (közhasználatú nevén a Belle-Arte) növendéke volt. 1934-ben ment férjhez egykori
főiskolai tanárához Aurel Ciupéhoz, a román festészet kiamagasló, immár klasszikusnak számító alkotójához.
A család 1940-ig Marosvásárhelyen,
majd Temesváron élt, 1949-től pedig ismét Kolozsváron, ahol Aurel Ciupe az akkor alakult Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola rektora, illetve vezető tanára lett. Maria Ciupe ugyanitt a textilművészeti szakon tanított. Korszerű formanyelven alkotott faliszőnyegeiből Kolozsváron, Nagyváradon, Marosvásárhelyen, Bukarestben, illetve Chemnitzben, Drezdában, Lipcsében voltak kiállításai.1949-ben
szerepelt a temesvári Grafikai Tárlaton is.
1969-ben Kolozsváron és Nagyváradon
mutatkozott be közös kiállításon Aurel
Ciupéval. Művei megtalálhatók a marosvásárhelyi múzeum gyűjteményében.
Pályarajzához az is hozzátartozik,
hogy döntő része volt annak a családi kultúrának a fönntartásában, amely a



Király Mária Sarolta Ciupe és Aurel Ciupe

Ciupe család Rákóczi úti kertes villáját
annyira otthonossá tette minden látogatójuk számára.
(Murádin Jenő: Magyarörmény paletta
(Erdélyi Örmény Múzeum 18., Kiadó: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, Budapest, 2012)





Olvasói levél

Tisztelt Szerkesztőség!
Küldöm a Füzetek számára ferences novícius mesterem, Dr. Barsi Balázs 2018 február 17.-i gondolatait, párosítva nagyböjti versemmel.
					
Köszönettel Haraga Attila Kálmán
„Sokszor tapasztaljuk azt, és panaszkodunk miatta, hogy Isten nem hallgatja meg kérésünket, imádságunkat, kétségbeesett kiáltásunkat. Pedig lehet, hogy
csak arról van szó, hogy ő szent Fia által
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megszólított: „Kövess engem!”, mi pedig
hallatlanra vettük, és a helyünkön maradtunk. Hiába várjuk hát, hogy Isten „lépjen”, előbb nekünk kell megtennünk a soron következő lépést: Krisztus nyomába
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szegődnünk. Ahogy a követésre való felszólítás visszhangtalan marad bennünk,
elakad a fejlődésünk is: egy helyben toporgunk mindaddig, míg rá nem szánjuk
magunkat, hogy kifogások keresése és alkudozás helyett elinduljunk oda, ahová
Krisztus hív bennünket.
Ne gondoljuk, hogy csupán életünk
egyetlen nagy eseményéről van szó. Jézus
minden pillanatban elhalad mellettünk, és
hív, hogy hagyjuk ott régi életünket és kövessük őt. Aki ezeket a kisebb hívásokat
semmibe veszi, hogyan hallaná és hogyan
valósíthatná meg a „nagy hívást”, hogyan
remélhetné, hogy egykori nagy döntésében Jézus mellett hűségesen ki fog tartani? Ugyanakkor Jézus szemében senki
sem reménytelen eset. Ahol mi botrányt
és züllést látunk, ott ő reménykedik, hogy

szava: „Kövess engem!” nem talál süket
fülekre. És ha valaki elindul a követés útján, azt nem hagyja cserben, hanem mindaddig mutatja neki az irányt, míg az út végére jutva célba nem ér.
Urunk, segíts bennünket, hogy hívásodat meghallva készségesen kövessünk
Téged, míg ez a követés egyre bensőbbé alakul és bensőségesebbé válik. Add,
hogy ne a külső keretekkel törődjünk,
hanem ugyanazon körülmények között vagy épp a folyamatos változásban
nap mint nap megújítsuk odaadásunkat
Irántad. Add, hogy a szeretet kinyilatkoztatására adott igenjeink ritmusában
egyre mélyebbé váljék Hozzád való tartozásunk, s jelenléted mind jobban átjárja mindennapjainkat, amíg csak be nem
tölti egész életünket.”

Gyertya (95‘ Nagyböjt; Veszprém)
Félhomályos szobámban ég,
s néha meg-megrebben lángja,
huncut szellő lágy fuvallatára,
de világít tovább, míg leég.



Félhomályban pislákolok sokszor én is,
ha a bűn szele elér,
kérdés: kitartok-e addig,
míg életem véget nem ér?





Minden vasárnap elhangzik…
„...hallhatatlan lényeg...”

A halhatatlanság az Istenhez tartozik,
minden ember s evilági teremtmény halandó. Az ember szeretné azt elkerülni,
ám vétkei miatt a halál jut osztályrészül,
ettől retteg és szomorkodik. Jézus mint
ember vállalta a kereszthalált, lemondott
egy időre az isteni dicsőségről, de vis�szakapta azt a feltámadásban. Ez a húsvét nagy titka. A húsvét a kereszténység s

ezen belül az örménység nagy ünnepe. S
itt hadd említsünk egy húsvéti szöveget is:
„Krisztus feltámadt halottaiból, halálával eltiporta a halált, és feltámadásával
az életet ajándékozta nekünk: dicsőség
Neki mindörökké. Amen.” Ez is megvan
más keleti liturgiákban.
dr. Sasvári László
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Hollósy Szalon estje

Az 1850-es évek Pestjének egyik kedvelt társasösszejöveteli helye volt a neves
operaénekesnő, Hollósy Kornélia szalonja. Erről a szalonról a legtöbbet Vadnay
Károlytól tudunk, aki ifjú íróként gyakran
vendégeskedett itt.
A Lonovics-Hollósy házaspár először
az Egyetem téri Wenckheim-házban lakott, majd átköltöztek a mai Astoria szálló
helyén álló Zrínyi-házba. Ezen a két helyszínen „működött” Hollósy Kornélia szalonja.
Hollósy Kornélia és Lonovics József
külön-külön is nagy ismeretségi és baráti
körrel rendelkezett, amelynek tagjait szívesen látták vendégül lakásukban. Mivel
mindketten nagybirtokos nemesi családból származtak, jó kapcsolataik voltak az
előkelő társasággal. A család néhány tagjának 48-as „múltja” politikai barátságokat szőtt köréjük, Kornélia nagybátyja,
Csausz Márton révén pedig az értelmiségi elit tagjai is gyakran látogattak el hozzájuk. És ott voltak még a feleség kollégái és rajongói is. Írók, költők, újságírók
is szép számmal megfordultak Hollósy
Kornélia szalonjában. A Nemzeti Színház
vezető színészei közül Egressy Gábor,
Szerdahelyi Kálmán, Szigligeti József,
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Bulyovszky Lilla, Markovits Ilka operaénekesnő és Laborfalvi Róza volt a szalon
állandó vendége.
A zeneszerzők közül, Erkel Ferencen kívül szívesen látott vendég volt Reményi
Ede, Huber Károly (Hubay Jenő apja) és
pesti tartózkodásai idején Liszt Ferenc. Az
énekeseket leggyakrabban a Doppler testvérpár, Ferenc és Károly kísérte fuvolán.
A változatos szalonélet egészen 1862
nyaráig folyt, ekkor azonban Hollósy

Felül: Fancsali János
Alul: A Hollósy Kornélia Szalon szereplői
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Kornélia búcsúra szánta el magát a színpadtól.
E szalon hangulatának megidézésére állította össze programját Fancsali János a
Budaörsi Örmény Önkormányzat elnöke. A programban a szalon hangulatának,
megfelelő versidézetek, énekek és zeneművek hangzottak el korhű öltözékben. Hallhattunk többek között Egressi Benjamin,
Huber Károly, Kovács Endre dalokat és zeneműveket, valamint Bulyovszky Lilla, Jókai Mór, Beöthy László szavalatokat.
A rendezvény a Hubay Jenő Zeneiskola színháztermében zajlott, a Budapest



Főváros XV. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzata szervezésében és
a XV. Kerületi Önkormányzat támogatásával.
Közreműködött
a
Souvenirs
együttes:Füzesséry Attila és Hoós Andrea hegedű, Ládi Zsuzsanna brácsa, dr.
Simonné Vizvári Dóra cselló, Molnár
Balázsfuvola, Terpai Miklós klarinét,
Fancsali János zongora, valamint Besenyő Gábor és Kosina Mónika néptáncművészek.
Hangulatos, szép este volt!
B.





Az első „Szabadegyetem”-i előadás

Ez év január 14-én Vartan atya, az isztanbuli Szent János templom plébánosa, a 11
órai szentmise után, olasz nyelvű, magyar
tolmácsolású előadást tartott az Orlay utcai örmény katolikus plébánián. A keresztény liturgiának három sarokpontja van –
mondta Vartan atya - . Ezek :
a./ hinni az apostolok tanításában
b./ az Oltáriszentség követése
c./ a közös imádkozás fontossága.
Az apostolok Krisztus rendelése szerint szétszéledtek a világban és tanítottak. Ez a tanítás a 300-as évek elején jutott el Örményországba és az országot
Világosító Szent Gergely munkatársaival
keresztény hitre térítette. Így lett az ország a világ első keresztény állama. A tanítást nehezítette, hogy az örményeknek
nem volt ABC-je és csak görög nyelvű

bibliájuk volt. Ezt Mestrop Mastok szerzetes oldotta meg, az örmény ABC megalkotásával és a biblia örmény nyelvre
fordításával.
Ezt követően az örmények anyanyelvükön hallhatták és olvashatták a bibliát. Kr. után 451-ben a Calcedoniai zsinat/
Istambul egyik negyede/ idején az autonómiára törekvő örményeket a perzsák keresztény hitűk elhagyására kényszerítették
és lerohanták az országot. A politika és a
hit összeütközésében a 451. évi avarrai
csatában 300 ezer perzsa 60 ezer örmén�nyel ütközött össze. Rengeteg örmény
harcos pusztult el. A sok ima és könyörgés
meghozta azt az eredményt, hogy a perzsák az örményekkel szerződést kötöttek
és meghagyták vallásszabadságukat.
Z.A.D.

„Gyökerek, tövek feszülnek a mélyben, s a mélyből szívják a nedveket, miként az
ember is a múlt mélyéből és a jelenben felülről, a fényből kapja azt, amiből a jelent alakítja, valósítja meg” – Borsos Miklós (Székelyhonról: https://szekelyhon.ro/
muvelodes/emlekestet-tartottak-csomafalvan-borsos-miklos-tiszteletere)
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Hollósy Simonra emlékeztek a hegyvidékiek

Kicsit vissza kell nyúlni az időben, hogy
a kedves Olvasó megtudja, hogy is kerültünk Budatéténybe, ahol előadást tartottunk Várady Mária közreműködésével.
2015 februárjában, az első rendezvényünkön Hollósy Simon örmény gyökerű festőművész alakját idéztük fel: emléktábláját megkoszorúztuk a róla elnevezett utcában, majd az önkormányzaton
Seremetyeff-Papp János tartott igen értékes előadást, Ambrus Károly pedig tárogatójátékán kívül nagy meglepetést szerzett
nekünk: magával hozta a Budatétényi Polgári Kör elnökét, Kolláthné Hollósy Ritát.
Ritával folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, s a festőművész 100. szüleelszavalta
Horváth
tésnapja alkalmából
Ilon: Hollósy Simon
előadásra kérte fel a
Técsőn (portrészonett)
XII. Kerületi Örmény
művét.
Nemzetiségi ÖnkorAz előadás keretében
mányzat képviselőit.
szót ejtettünk a festőPowerPoint bemutatóművész életéről, pályával készültünk, ám mi
járól, műveiről, ez utóbis „vittünk magunkbiakat Réti István festő,
kal meglepetésvendéművészettörténész idéget”: Várady Mária
zeteivel tettük érdekeszínművésznőt. Mária
sebbé. Hollósy Simon
közreműködése azért
emlékét a fenti verssel,
is volt különösen éra róla írt könyvek bedekes, mert Nagymutatásával, emléktábbányán, a művésztelep városában szüle- Balról Várady Mária, Hegedüs Annamária láinak, szobrának betett. Személyes tapasztalatait oszthatta mutatásával idéztük fel.
Hegedüs Annamária
meg a nagyszámú érdeklődővel, továbbá

Humor... Humor... Humor...

Székely bácsi telefonál a rádió kívánságműsorába: - Találtam egy pénztárcát, benne
van 30.000 Forint, 500 Dollár és 30.000 Euró – mondja a bácsika. – Ez igen, gratulálok, más nincs benne? – De egy névjegykártya, valami Kovács. Na ennek a Kovácsnak szeretnék küldeni egy számot.
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„Élő emlékezet” – Örmény származású családok
Marosvásárhelyen – 10. rész
Kopacz család
Gyergyószentmiklóson KOPACZ LUKÁCS (*1700 vége - ✝1850 körül) - kereskedő
Felesége: CZIFFRA KATALIN
„... Kopacz Lukács Gyergyószentmiklósról egy kolozsvári =Könnyező szűz= másolatot ad, amit a kép feliratából következtetve eredetinek tartanak. A kép felirata a
következő: Vera effigies B. Virg. Mariae,
flentis in Transilv. Ad claudiopolum
ao 1699 dei 15 febr. Visitur in templo
Academico Claudiopoli –” Adományok
az Örmény Múzeum Egyesület megalakulása alkalmával „Armenia” 1906. januári szám.
Gyermekük:
(1) GÉZA (*Gyergyóditró 1847 - ✝?) - erdőbirtokos és kereskedő
Felesége: MOLNÁR REGINA
A családról feljegyezték, hogy a ditrói
római katolikus templom építésében
(1908-1911) jelentős szerepet vállalt,
pénzbeli adománnyal hatékonyan támogatta az építkezést. Baloldalon, az oltártól számított 2-ik festett üvegablak készíttetése egyéni hozzájárulás a család részéről. (Roth Miksa üvegfestő készíti a Jézus
Szt. Szíve templom 12 Apostolt ábrázoló
vitrálliét.)
A templomépítéssel egy időben készül
a „Kopacz kúria” is, melyet a világháború idején hadikórházzá alakítanak, s napjainkban a többszöri átépítést elszenvedő
épületet öregotthonként használják.

Gyermekeik:
(1.a) Lukács (*Gyergyóditró, 1876 –
✝Marosvásárhely, 1955)
Felesége: ELTZNER JOLÁN
Házasságkötés: 1901
A vásárhelyi „Leszámítoló” igazgatója. Hamarosan telket vásárol, családi házat épít, (Kossut utca 48 szám), jelentős nagyságrendű erdőrészvényt vásárol
Szovátán.
Mint a Marosvásárhelyi Sport Egylet
választmányi tagja és 1936-tól az evezős
szakosztály alelnöke, alapító tagja a Vásárhelyen napjainkban is létező sport-üdülőpark övezetnek, a „Weekend telepnek”.
Mindezt önerőből, több lelkes fiatal támogatásával, akik mélyítik és szabályozzák
a vizes övezetet, kiirtják a mindent elborító sást és fűzfaszökést; csónakházat, öltözőt és ruhatárat építenek melléje. A II.
Világháború után egy helyi szállítóvállalatnál tisztviselő. Az 1920 évek gazdasági
romlása, a világháborús események megélhetési nehézségeket jelentenek, ezért a
gyermekek jövedelem kiegészítési céllal,
megrendelésre szőnyegszövést, ajándéktárgy készítést vállalnak.
Gyermekeik:
(1.a.1) József (*1909 – ✝1986)
(1.a.2) Gabriella (*1902 – ✝1989)
(1.a.3) István (*1904 – ✝1980)
(1.a.4) Miklós Lukács (*Marosvásárhely, 1911 – ✝Marosvásárhely, 1997) - tervező építész
Felesége: FARKASHÁZI EMMA
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(*Hátszeg, 1904 – ✝Marosvásárhely, 1997)
Gyermekük:
(1.a.4.1) Miklós
Kopacz Miklós Lukács a II. Világháború idején a magyar hadsereg tartalékos
hadnagya, 1943 augusztusában a Dél-erdélyi fronton harcol.
„Felvincnél megsebesültem. Akna becsapódás következtében elveszítettem jobb
szememet. Hosszas kórházi kezelés után,
Torda –Kolozsvár – Kalocsa – Kecskemét
– Eger – Budapest – Szombathely, visszarendeltek a Szombathely melletti pótkerethez, amelyik még meg nem gyógyult állapotban Németországba szállított. Passau
mellett Pochingi, amerikai fogolytáborban voltam és meggyógyulásom még nem
volt teljes, amikor kértem a hazaszállításomat. (Lsd. Kopacz M. Lukács: Önéletírás. Marosvásárhely 1960 ápr. 20.)

„Kopacz ház”, Gyergyó központi részén épült 1800 körül
Alul: A gyergyóditrói temlomablak
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Németországban, fogsága ideje alatt házasságot köt, 1945 őszén hazatérnek Vásárhelyre. A Festőnek készülő Kopacz
Miklós Lukács végül az építész pályát választja: „háború után az építésé a jövő”.
Vallja, de élete végéig kitart kedvelt időtöltése, a rajzolás és festés mellett. Akvarell - pasztell rajzai megőrizték a családtagok s a jó barátok arcvonásait.
(1.b) Janka (*Gyergyóditró, 1893 –
✝Marosvásárhely, 1973)
Férje:
DOBRIBÁN
ZAKARIÁS
(*Gyergyó, 1884 – ✝1958)
Lásd a Dobribán család ismertetőt.
(1.c) Jenő
Felhasznát irodalom:
Pál Emese: Örmény szentek ábrázolásai a Szamosújvári Szentháromság templom gyűjteményéből
Adatközlő: Kopacz Miklós

Kopacz Miklós Lukács rajzai: Kopacz Lukácsné Eltzner
Jolán és Kopacz Lukács, alul: József, Gabriella, István
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Kopacz M. Lukács rajzai:
Önarckép, Farkasházi Emma (fénykép és rajz)



Kopacz Miklós Lukács rajza:
Pochingi tábori lakásuk 1945-ben





Humor… Humor… Humor…

(Szeretettel és humorral kell élni az életet!
A szeretet a megértéshez, a humor az elviseléshez kell.)

Robot

Az igazgatót meglátogatja egy barátja, de csak egy nagyon szép robottitkárnő fogadja, aki géphangon közli: - A fő-nököm betegállományban van, ha ó-hajtja, azért
ki-szolgálom. Ha a jobb mel-lemet fogja meg, ká-vét, ha a balt, akkor te-át szolgá-lok
fel. A barátnak tetszik is a szép robotnő, kíváncsi is, és próbaképpen egyből a szoknyája alá nyúl, de ordítva kapja vissza a kezét. – A lá-bam között van a ceruza-hegyező, egyéb-ként a fő-nököm is e-zért van betegál-lományban.
(Az Erdélyi Szemmel – Erdélyi Magyarok Ausztriai Egyesülete – 2017/51 számából kölcsönkérve)
Bálintné Kovács Júlia

Olvasmányaimból tallóztam

Fodor József : magyar költő, író, újságíró, műfordító.
1898. április 22., Nagyilonda (Erdély)
-1973. október 7. Budapest.
„1910-ben a tordai gimnázium I./B osztályú tanulója lettem, Ilondán öt elemi  
osztályt végeztem előbb.  Ebből az időből
egy osztályfényképet kaptam a csodaszerűen még élő osztályfőnökömtől, Száva
Kristóftól nemrég, az egyetlen gyermekkori fényképem ez.”
„Ami a tanulást illeti, nem tartoztam az

eminensek közé. Kedves tantárgyam volt
a latin, már azért is, gondolom, mert Száva Kristóf, aki nekünk tanította, kiváló pedagógus volt.”
Forrás: Fodor József: Egy költészet története. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1975.
Borsos Miklós magyar szobrász, éremművész, grafikus.
Az erdélyi Nagyszeben városában látta meg a napvilágot 1906. augusztus 23-án. Családja a román betörés
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elől 1916-ban Győrbe menekült. Önéletrajzi könyvéből Visszanéztem félutamból (Széchenyi Kiadó Kft, 1989. Szombathely.) idézek:
„1918. Hogyan van vége egy háborúnak? Mindenütt másként. Nagyszebenbe
hirtelen kezdett özönleni vissza a katonaság.(... később)
Az iskola - polgári
iskolaként - megnyilt.
Negyedikesek, polgáristák lettünk. Iskolánkat áttették a
Teréziánumba.
Ezt
Mária Terézia alapította. Jóságos anyai
szíve megszánta a
Madéfalván rendezett
székelyírtás árváit,
Borsos Miklós
és Nagyszebenben
hatalmas árvaházat építtetett.
Osztályfőnökünk Lovag Róza tanárnő
fölfedezte az osztály művészét, és mindjárt nagy jövőt jósolt neki. Govrik János
volt ez a fiú, barna arca, nagy szeme, hullámos, oldalt elválasztott, dus haja, homlokába hulló, göndör tincsei szép, lányos
jelenséggé tették. Mi örménynek néztük,

Szomorújelentés



de Erdélyben nagyon sok az örmény, és
nálunk egyforma volt román, zsidó vagy
örmény fiú. Govrik csodálatosan szép rózsákat tudott festenni vízfestékkel. Ekkortájt nagy divatja volt a rózsafestésnek. Iskolákban mindenütt tanítgatták. De
Handmann tanár úr
nem, és Sterk tanárnő sem. Govrik önállóan állt elő egy nap
rózsáival.”
„Borsos Miklós
úgy vált a magyar
és egyetemes művészet nagy alakjává, hogy mindvégig
megőrizte
csomafalvi, székely
gyökereit, amelyből származik, ahogyan azt az életrajzi
kötetében is megfogalmazta” – hangzott
el a Borsos Miklós szobrászra emlékező
évfordulós ünnepségsorozat hatodik állomásán, Gyergyócsomafalván.
(Ezt a cikket a Székelyhonról másolták:
https://szekelyhon.ro/muvelodes/
emlekestet-tartottak-csomafalvanborsos-miklos-tiszteletere)





Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa és nagytata
Lázár János
szorgalmas életének 83. évében, hosszú betegség után, 2018. január 5-én örökre elaludt.
Virrasztás hétfőn 17,30 órakor volt az Örmény Katolikus Templomban.
Halhatatlan lelkéért az engesztelő szentmise áldozatot kedden, 13 órakor végezték az
Örmény Katolikus Templomban, majd ezt követően, 14 órakor helyezték
örök nyugalomra hamvait az örmény katolikus temető kápolnájából.
Drága emléke szívünkben örökre velünk marad. Nyugalma legyen csendes!
Emlékét kegyelettel megőrizzük!
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Csillagtúrák Erdély szívében

Kastélyok, falképes templomok, kulturális események
és kulináris élmények – 2018
Útvonal: Budapest – Ártánd – Nagyvárad – Mezőtelegd – Csucsa   – Gernyeszeg –
Szászrégen – Istenszéke - Szalárd-Marosvécs - Gernyeszeg – Jobbágytelke - Mikháza –
Vármező – Szováta – Gernyeszeg – Almakerék – Keresd – Marosvásárhely – Gernyeszeg
– Marosárpatak- Hegyközszentimre – Ártánd - Budapest
Időtartam: 6 nap (2018. július 15-20.)
Autóbuszos útvonalhossz: kb. 1950 km.
Ellátás: félpanziós (reggeli+estebéd)
Szükséges felszerelés: nyári túraruházat, esőkabát, sportcipő,
elemlámpa, fürdőruha
Vezetés: A csoportot Gyuri bácsi kalauzolja a társasutazás kezdetétől annak végéig
Főbb események:
Középnehéz, 6 órás túra az Utas patak völgyében az Istenszékére
Könnyű túra a Felső-Maros áttörésben a Szalárd torkolatvidékén, a Szerecsen sziklák
alatt
Szoborpark az erdélyi fejedelmekkel Marossárpatakon
Reneszánsz freskók és Apafi Mihály néhai sírja Almakeréken az erődtemplomban
Falképes templom Mezőtelegden
Református templom Teleki Mihály sírjával és Bethlen István szobra a templomkertben Gernyeszegen
Teleki kastélyok Gernyeszegen és Sáromberkén
Teleki emlékszoba és kripta Sáromberkén
Kemény kastély Marosvécsen
Reneszánsz Bethlen kastély Keresden
Helikonisták emlékhelye és Wass Albert síremléke Marosvécsen
Ady Endre emlékszoba Csucsán
Tamási Áron síremléke és Trianon emlékmű Farkaslakán
Böjte Csaba szeretetotthona a keresdi kastélyban
Vár és vártemplom látogatás Marosvásárhelyen
Remekművek a marosvásárhelyi képtárban
Székely legendák képi megjelenítése a marosvásárhelyi Kultúrpalota tükörteremben
Tájház, népviselet és néptáncbemutató szíveslátással Jobbágytelkén
Ferences kolostor Mikházán
Tündérkert Alapítvány gyermekkórusának előadása új repertoárral a szovátai Mariánum
házban
Fürdőzés a sós vizű Medve tóban Szovátán
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Pisztrángebéd puliszkával Vármezőn
Különleges pálinkák kóstolója Gernyeszegen
Szíveslátás és érmelléki borok kóstolója Hegyközszentimrén
Finomabbnál-finomabb estebédek a gernyeszegi szállodában
Zenés-táncos búcsúest a Grand Lion szállodában Gernyeszegen
Részletes program:
1. nap:
Indulás: kora reggel
Határátkelő: Ártánd
Látnivalók: Budapest – Gernyeszeg transzfer, Mezőtelegd (székely kirajzás, XV.-i
századi falképes templom), Csucsa (Ady Endre emlékszoba a néhai Boncza birtokon),
Mezőség (Wass Albert és Sütő András szülőföldje)
Szállás és ellátás 1-6. napon Gernyeszegen a Grand Lion hotelben (hangulatos, családias, komfortos szálloda magyar személyzettel)
2. nap:
Látnivalók:
Istenszéke: hosszú, középnehéz túra (800 m szintkülönbség, 6 óra) a Wass Albert szeretett hegyére, a Kelemen-havasokban piknik a tetőn, vagy
Szalárd torkolata: könnyű túra a Felső-Maros áttörésben, a Szerecsen sziklák alatt,
Bánffy forrás és piknik,
Marosvécs (kastélylátogatás - helyi vezető báró Kemény Nagy Géza, Helikonisták
kertje, koszorúzás Wass Albert síremlékénél és Kemény János sírjánál), Gernyeszeg
3. nap:
Látnivalók: Jobbágytelke (tájház, népzene és néptáncbemutató), Mikháza (ferences
kolostor), Vármező (pisztrángebéd), Szováta (fürdés a sósvizű Medve tóban, Marosszéki
Kodály Zoltán Gyermekkar előadása új repertoárral a Mariánum házban), Gernyeszeg
4. nap:
Látnivalók: Almakerék (XIV. századi templom a legszebb erdélyi falképekkel, Apafi Mihály néhai sírja), Keresd (Bethlen család reneszánsz kastélya, Böjte Csaba testvér
szeretetotthona), Marosvásárhely (vár és vártemplom látogatás, szecessziós Kultúrpalota a tükörteremmel és a képtárral – Munkácsy Mihály, Lotz Károly, Barabás Miklós,
Feszty Árpád alkotta remekművekkel), Gernyeszeg
5. nap:
Látnivalók: Gernyeszeg (református templom Teleki Mihály sírjával, Bethlen István
szobra, reprezentatív erdélyi barokk kastély felújítás alatt, kisázsiai szőnyegkiállítás –
helyi vezető: gróf Teleki Kálmán), Sáromberke (gróf Teleki Samu Afrika kutató néhai
kastélya, Teleki emlékszoba és Teleki kripta), Gernyeszeg (pálinkakülönlegességek kóstolója és vására, fergeteges zenés, táncos búcsúest)
6. nap:  
Látnivalók: Marossárpatak (szoborpark az erdélyi fejedelmekkel), Hegyközszentimre
(szíveslátás és érmelléki borok kóstolója), Ártánd (határátkelő), Budapest
Érkezés Budapestre 20 óra körül
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A bejárt helyek hangulatát tájba illő zenével, felolvasásokkal és a népköltészet remekeivel idézzük fel.
Részvételi díj: 63.000 Ft/fő (ifjúsági kedvezmény, 18 év alatt: 13.000 Ft/fő)
A részvételi díj tartalmazza a szállás, ellátás, vezetés, piknikek, kóstolók, illetve a művészi produkciók árát, kivéve a buszköltséget.
Buszköltség, ami előlegként a foglalót jelenti: 20.000 Ft/fő
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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.
Huszonegy 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
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Tanfolyamaink: balettoktatás, örmény nyelvtanfolyam,
énektanfolyam, üvegfestő tanfolyam. (Lásd 31-32. oldalon)
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:
és a Fővárosi 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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„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék...”
(Vörösmarty Mihály)

az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület
kéthavonta megjelenő kiadványa
XXII. évfolyam 235. szám
2018. május-június

Tisztelt Olvasóink!
2018. januártól minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor lesz Fővárosi Örmény Klub. A
helyszín megváltozik, ezentúl a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség 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. Mindenkit szeretettel várunk.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek változatlanul kéthavonta, mindig a páratlan hónapban jelenik meg. A lapzárta változatlanul a páratlan hónap első hétfője.

Minden vasárnap elhangzik…

„Egyszülött Fiú és Isten Igéje, hallhatatlan Lényeg, aki elfogadtad, hogy testet öltesz
a mindenkor szűz Szent Istenszülőtől, változás nélkül emberré válván, keresztre feszítettek, Krisztus Istenünk, haláloddal legyőzted a halált; aki egy vagy a Szentháromságból, az Atyával és Szentlélekkel együtt dicsérendő, üdvözíts minket.”*
Ez az, amit minden keresztény felekezet s egyház elfogad. S legalább ennyiben él köztük Mária alakja. Az örmény egyház nagyon Mária-tisztelő. Ennek bizonysága, hogy
minden oltárkép Máriát ábrázolja. Így van ez a budapesti, Orlay utcai templomban is.
Vessünk azonban egy pillantást a fenti idézet elejére: Jézus elfogadta, hogy földi anyától
szülessen meg mint ember, valódi anyai méhből származó teste legyen. De mivel Isten
volt kettős természete szerint, így Mária méhe volt a világon az első szentségház, tabernákulum. Ez jogosítja Máriát, hogy minden örmény oltár felett lássuk az ő ábrázolását.
dr. Sasvári László
* Szent Liturgia örmény katolikus szertartás szerint. Budapest 2006, 10. oldal

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 március 15-i ünnepén
Talpra magyar! 170 éve tört ki a magyar forradalom és szabadságharc címmel szép és
tartalmas műsort rendezett március 15-én 17 órától a Budapest Főv. II. kerületi Örmény Önkormányzat a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség közösségi terében.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális
Egyesület által összeállított, dr. Issekutz
Sarolta vezette   műsor gerincét a Fiatal
örmény honvédtisztek a magyar szabadságharcban bevezető előadás alkotta, ismertetve az életkoruk szerint összeállított sorrendben a szabadságharcban résztvevő erdélyi örménység főbb személyi-

ségeit: Lázár Vilmos ezredes,aradi vértanú, Lukács Dénes ezredes, Czetz János
tábornok, szamosújvári Bogdánffy Antal alezredes, gattályi Gorove Antal őrnagy, eleméri és ittebei Kiss Antal őrnagy,
pojeni Bogdánovits Hubert őrnagy, a három Szentpétery testvér  honvédtisztek és
a hozzájuk képest legidősebb, eleméri és
ittebei Kiss Ernő altábornagy, aradi vértanú rövid életpályáját ismertette. Megemlítette Görgei Artúr tábornok anyai ági örmény származását is.
2

Az előadó felhívta a figyelmet arra,
hogy segítsenek tovább kutatni a szabadságharcban résztvevő – egyenlőre névtelen - magyarörményeket (pl. a családi archívumokban a gyászjelentések tartalmaznak erről adatokat), hogy példaképként megmentsük az ifjúság, a jövő számára a magyarörmény hősök emlékezetét. Ugyanis a magyar szabadságharcban a kb. 10-12
ezer főnyi örmény lakosságból kb. 70 honvédtiszt – közülük kettő aradi vértanú - és
többszáz honvéd harcolt magyar hazája szabadságáért.
Fabók Bíborka 17 éves
magyarörmény
diáklány,
versmondó és egyéb versenyek győztese, népes családjával érkezett vidékről a
megemlékezésre. Petőfi Sándor: A Magyar nemzet, valamint Kozma Andor: A karthágói harangok c. költeményét hihetetlen átérzéssel szavalta el, melyet a hallgatóság megrendülten hallgatott, nagy tapssal jutalmazott.
Előadás hangzott el a nemzeti emlékezetben méltatlanul háttérben maradt, 150
évvel ezelőtt elhunyt Lukács Dénes ezredesről és a Lukács családról, amelyből többen is részt vettek az ország vezetésében.
Az erzsébetvárosi Lukács Ignác és
lellei Gaál Teréz házasságából 6 gyermek
született, valamennyien Nagyváradon.
Anna leányuk fia dr. Szilágyi Dezső

Erdélyi Örmény Gyökerek
ügyvéd, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő, magyar királyi igazságügyi
miniszter (6 évig), a képviselőház elnöke volt.
Dénes tüzérezredes a szabadságharcban, a magyar tüzérség megmentője.
György országgyűlési képviselő Nagyváradon, belügyi államtitkár, veje dr.
Lukács László pénzügyminiszter, kereskedelemügyi- és belügyminiszter, király
személye körüli miniszter.
János Bihar vármegye tiszti főorvosa.
Sándor országgyűlési képviselő, hadfelszerelési kormánybiztos, akinek köszönhetően zökkenőmentes volt a honvédsereg ruházati ellátása.
Erzsébetvárosi Lukács Dénes 1816ban született és 1868. április 1. hunyt el
Nádudvaron.  
Már 14 éves korában hadapródként
egy tüzérezredbe került, majd elvégezte a tüzérségi iskolát, tanult Bécsben is.
Később ő oktatta tüzérségi ismeretekre az
ifjú Ferencz Józsefet is. A honvédség hadianyag ellátásában páratlan érdemeket
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szerzett. A tüzérségi lőszerellátás mellett
az önálló fegyver, lőszer és lőporgyártást
is ő irányította, ő vezette a tüzérségi osztályt, amely az első lépés volt a nemzetőrségi tüzérség kialakításához. Írt egy tüzérségi kézikönyvet is, ennek alapján oktatták a honvéd tüzértiszteket. (Ugyanebben az időben Czetz János – később tábornok pedig Magyar hadnyelvtan könyvet írt a honvédség számára.) Az Országos Nemzetőrségi Haditanácshoz vezényelték, majd a Haditanács tüzérségi osztályának főnökévé nevezték ki. Jelentős
érdemeket szerzett abban, hogy a tüzérség
a honvéd hadsereg legegyenletesebb teljesítményt nyújtó fegyverneme volt. 1849ben alezredes, majd ezredessé léptették
elő és kinevezték a Honvéd Tüzér Főparancsnokság vezetőjévé. A szabadságharc
leverése után elfogták, és az aradi haditörvényszék 1850-ben előbb golyó általi halálra, majd tizenhat év várfogságra ítélte.
Temesváron, Aradon, majd Komáromban
töltötte büntetését. Komáromi fogságában
térképészettel foglalkozott. 1840-ben Lukács Dénes készítette Magyarországon az
első földgömböt. Ő elsősorban a glóbuszok technikai kivitelezésének felügyeletét végezte. A földgömbök előállításának
3

2018. május-június
költségét Batthyány Kázmér állta. A tervek szerint 200 példányt állítottak elő,
amelyeket a kijelölt iskoláknak, valamint
néhány híres személyiségnek (Bolyainak, Széchenyinek, Vörösmartynak stb.)
ajándékoztak. Az egykorú hírlapi közlemények és feljegyzések alapján 170 db,
Lukács Dénes felügyelete alatt készített
földgömb szétosztása követhető nyomon.
Ebből mára csupán mintegy tucatnyi közgyűjteményben őrzött darab maradt fenn.
Amnesztiával 1856. áprilisában szabadult a Komáromi várbörtönből. Mellszobra Nagyváradon a felszámolt váradolaszi
temető Markovits-kápolnájában 2009-ben
került felavatásra (Berek Lajos magyarországi szobrászművész alkotása).
A műsorban egy hős asszonyról, Bányai
Júliáról   is emlékeztünk, aki férfiruhában,
olykor nőiben is, fegyveresen harcolt a magyar szabadságharcban – többször megsebesült – és francia nyelvtudása révén kémként
is kitűnően teljesítette szolgálatát. A szabadságharc leverése után –  bár fejére vérdíjat
tűztek ki ellenségei – még kétszer visszatért

Erdélyi Örmény Gyökerek

a letiport Magyarországra, Erdélybe 18511852-ben, ahol a Makk Károly-féle osztrákellenes összeesküvésben vett részt.
Várallyay Fülöp magyarörmény fiatal
zongoraművész három Liszt Ferenc művet adott elő igen nagy átéléssel. Felvezetőként megemlékezett a közösség egy
érdekes momentumról: „1820. augusztusában a délvidéki Écskán nemes Lázár Ágoston főúri kastélya felavatását tartották nagyszámú vendégsereg részvételével. Megérkezett gróf Esterházy is, aki
egy 9 éves „csodagyermeket”, Liszt Ferencet hozta magával. A gyermek elkápráztatta zongorajátékával a nagyérdemű
közönséget.” (Délvidéki örmény nemesek, Elemér – Écska – Nagybecskerek
(Erdélyi Örmény Múzeum 16, Kiadó: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, Budapest, 2010).
A próza, vers és zene után az örmény
szabadsághősökről képeket, fotókat láthattak az ünneplők a kivetítőn, majd egy
kisfilm bejátszás lepte meg a résztvevőket. A Görgei Artúr tábornokról szóló némafilm-híradó részlete 1910-ben
örökítette meg az idős tábornokot, amikor családjával sétahajózáson vett részt a Dunán. Szinte hihetetlennek tűnt a több mint
100 éves filmriportban megismerni a szabadságharc legsikeresebb tábornokát, akinek megítélése máig is vitatott.
A Budapest II. ker. Örmény
Önkormányzat fontosnak tartja a
több mint 350 éve a Kárpát-medencében élő magyarörmények
hazaszeretetét
megismertetni
honfitársaival, az élet minden területén, különösen 1848-49-ben
Koszorúzáson a II. kerületi Gábor Áron emlékműnél márci- hősies helytállásukat.
us 15-én dr. Issekutz Sarolta elnök és Bacsó Zoltán képviselő
BJ
4

Erdélyi Örmény Gyökerek

2018. május-június

Szakács Gábor

Árpád-kori körtemplomaink üzenete
Ahol minden résztvevő a többi felé tekintett…

Legalább 150 körtemplom állt a Kárpát-medencében az Árpád-korban. Azt üzenik,
hogy nem római vagy bizánci rítusú szertartás céljára készültek - mondta a Demokratának Németh Zsolt, a fizikatudomány kandidátusa.
– Most megjelent, A Kárpát-medence legkülönlegesebb Árpád-kori templomai
II. című könyvében felvidéki emlékeket mutat be. Mik
ezeknek a templomoknak a
főbb jellemzői?
Egyrészt alaprajzi és építészeti formák lenyűgöző változatosságát figyelhetjük meg e
viszonylag kis területen, másrészt a régészeti kutatások
szerint közülük több is Szent
István uralkodása előtt épült. Karcsa
Példa erre a ducói és a nyitrasárfői körtemplom, idegen szóval rotunda, a dévényi háromkaréjos centrális templom, vagy
a kopcsányi és a gimeskosztolányi kápolnák. Mindebből következik, hogy téveszme a Kárpát-medence X. századi népességét pogánynak tekinteni.
– Mit üzennek a körtemplomok, és miért
alakítottak át közülük sokat?
A Kárpát-medence legalább 150 Árpádkori körtemploma azt üzeni, hogy nem római vagy bizánci rítusú szertartás céljára készültek, hiszen azokat a hosszházas
templomforma szolgálja ki. Éppen ezért a
római rítusú katolikus kereszténység magyarországi egyeduralomra jutása idején,
s ez a XIII. századra tehető, sorra számolták fel vagy alakították át a rotundákat. A
leggyakoribb beavatkozás az volt, hogy
az épület nyugati részét lebontották és

hosszházat emeltek a helyén, a megmaradt keleti fél pedig az új templom félköríves záródású szentélyévé vált. Jó példák
erre az ipolykiskeszi, karcsai, szalonnai és
nádasdi rotundák.
– Könyvében különösen részletesen foglalkozik a bényi körtemplommal. Miért
emeli ki a többi közül?
Azért, mert ez az épület lakmuszpapírként mutatja a X-XI. századi, Kárpát-medencei kereszténységről alkotott képet. A
hosszházas templomokban a hívek tartózkodási helye a hajó, illetve a pap(ok)é a
szentély, a kettő pedig egyértelműen elkülönül egymástól. A bényi épület azonban
osztatlan, egyterű rotunda. Mivel szakrális épületről van szó, kénytelenek vagyunk
az egészet szentélynek tekinteni, a római
és a bizánci liturgia viszont ilyen épületeket nem használ. A Kárpát-medencében
5
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legalább még két tucat ilyen templom állt.
A régészeti ásatások igazolták, hogy épített oltár nem volt benne, azzal csak később, meglátásom szerint a XIII. század
végén egészítették ki, márpedig oltár hiánya nem képzelhető el római rítusú templomban. Az épületben 12 egyszemélyes
ülőfülke található, ami nagyon sokat elárul arról, hogy miként használták. Ezekben ülve egy „kerek” szertartás részesei
voltak, ahol minden résztvevő a többi felé
tekintett. Úgy gondolom, hogy énekkel
vagy más módon megzengették a teret, a
körtemplomok kitűnő akusztikája nagyon
adja ezt a feltételezést.
– Mi lehetett a célja ezeknek az ön által
kereknek nevezett szertartásoknak?
Miért épültek a templomok, tágabb értelemben a különböző korok szakrális épületei? Azért, hogy alkalmas helyet adjanak
a metafizikai, azaz anyagon túli, az öt érzékszervvel meg nem ragadható, „isteni”
világgal történő találkozásnak. Hétköznapi tudatállapotban erre aligha lennénk képesek. A szent helyek rendezik tudatunkat, lelkünket. A középkor szerzeteseinek naponta ötször előírt időpontokban zsolozsmázniuk kellett. Ez nagyon monoton tevékenység, ám arra kiválóan alkalmas, hogy más tudatállapotba hozza a végzőjét,
ami a hétköznapinál sokkal megfelelőbb a „másik”
világgal való találkozásra. Egy beavatottól, paptól
vagy szerzetestől ráadásul
elvárt, hogy az átlagemberénél közvetlenebb kapcsolata legyen Istennel.
Ezek alapján már csak le Kiszombor
6
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kell vonni a kézenfekvő következtetést:
a körtemplomokban, s nem is kell csak
azokra szorítkoznunk, gyógyító szertartások is zajlottak, amelyek legalább részben
hangok segítségével történtek.
– Gyakran utal az épületek számmisztikai, asztrológiai összefüggéseire. Hogyan
bizonyítható az építészek ilyetén szándéka?
Középkori templomaink kifestésében
gyakran jelenik meg a Világbíró Krisztus, akit a négy evangélista vesz körül, ám
nem emberi alakban, hanem asztrológiai jelképeikkel: tinóval, oroszlánnal, sassal, angyallal. Egyértelmű, hogy a kor tudós embere használta az asztrológiát, annak jelképrendszerében gondolkodott. A
bényi rotunda jó példa a számmisztika építészeti alkalmazására. Az épületnek 7 nyílása és 12 falfülkéje van. E két szám a 3 és
a 4 összege, illetve szorzata, és a kor, mint
azt Szt. Viktori Hugó le is írta, ez utóbbiakat tekintette a legkisebb páratlan, illetve páros számnak. A kor gondolkodásában
az 1 nem a legkisebb, hanem a legnagyobb
szám volt, az Egység jelölője.
– Olyan körtemplomokról is ír, amelyek hosszházas épületekben voltak.
Igen, ezeket Dejtén és
Hidegségen találjuk, több
ilyen nincs is a Kárpátmedencében. A kerek belső formák négyszögletes külső falak mögé rejtését az ortodox, azon belül is főleg a kaukázusi
kereszténység kedvelte.
Tekintve, hogy az 1061ben I. Béla királyunk alapította szekszárdi monostor templomának alaprajza szinte azonos egy
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örmény temploméval, továbbá, hogy a
tarnaszentmáriai Sarlós Boldogasszonytemplom is egyértelmű kaukázusi hatásokat mutat, vitán felül áll, hogy a XI-XII.
században a térség építészete kihatott a
Kárpát-medenceire. Régészetünk és történetírásunk hallani sem akar Árpád népének kaukázusi kapcsolatairól, nemhogy a későbbi építészeti impulzusokról, ám a legújabb genetikai és néprajzi vizsgálatok
tükrében ez az elutasító álláspont már tarthatatlan.
– Hivatkozik László Gyula kettős honfoglalás elméletére, valamint az
avarok és Árpád magyarjainak békés találkozására.
Régészetünk úgy tartja,
hogy Árpád népe csak nagyon lassan vette birokba
a Kárpát-medencét. Vajon
miért voltak ilyen visszaTarnaszentmária
fogottak, ha „kalandozás”
céljára nem voltak restek nyugatra vonulni? A válasz előtt zárójelben megjegyzem, hogy sem a honi leletekben mutatkozó zsákmány szerény mennyisége, sem az
egy kézen kényelmesen megszámolható,

külföldön talált, magyar katonai hadmozdulatokhoz köthető régészeti leletek nem
támasztják alá, hogy szinte évente indultak volna magyar kalandozások. A könyvemben bemutatott térképeket már László Gyula professzor is észrevette. A Kisalföld déli, ma is Magyarországhoz tartozó részén alig vannak honfoglalás kori lelőhelyek,
viszont számos IX. századinak mondott „avar” temetőt ismerünk. Ebből következik, hogy a Dunántúl foglalt volt, ott avarok
éltek, és miattuk nem tudott továbbvonulni Árpád
népe. Az évtizedekig békésnek tűnő kapcsolat a
X. század közepén megbomolhatott. Az ebből az időből származó régészeti leletek temetőfelhagyásokról, áttelepítésekről tanúskodnak.
– Megírja-e az erdélyi
körtemplomok történetét is?
Igen, de előtte Északkelet-Magyarország különleges templomai következnek,
majd utána az erdélyiek.
Megjelent: Magyar Demokrata, 2017. 08. 09.

Rábaszentmiklós

Nádasd-Öskü
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Örmények – Budán!

A XI. Örmény Nemzetiségi Napot rendeztük meg!
Az ANI Budavári Örmény Nemzetiségi Színház újabb csillogó előadással járult a felséges Publikum színe elé: Yehudi Menuhin is Őt hallgatta címmel. Csupa rejtély, ami
majd kiderül. Várady Mária elnök rövid számvetésével kezdődött az Akadémia utcai
Színházterembe meghirdetett találkozó.
12 év alatt nálunk léptek fel: Flórián Antal, Agárdy Gábor, Voith Ági, László Károly, Körtvélyessy Zsolt, Simon András, Andor Edit, Máté Krisztián, Gáti-Németh Duó,
Yengibarian Dávid, Hajtun Zsuzsa, Szilasi Alex,
Haik Viki, Hegedüs Valér,
Schupp Gabi, Bardóczy
Attila, Bregyán Péter, Mihályi Győző ….. s még
hány kedves kolléga.
Nahapet
Kucsag
Krunk / Grung (Darumadár) című hajrenét
Jeges Krisztián szívből vágyakozva adta elő Várady Mária
Hovhannesian
Eghia
fordításában. Ezután a Krunk dallama
már-már ismerősen csendült fel Várady
Mária tiszta hangján az elmaradhatatlan
3000 éves örmény hangszer, a duduk kíséretében. Komitász fájdalmas dallama szólt,
akárcsak az „örmény összejöveteleken a
világban szétszóródott, diaszpórában élők
szokásává vált” Európában, Amerikában.
Juhász Endre dudukművész  különösen
szép technikájával önálló örmény népdalt
játszott, de a „Szurp, szurp (Szent, szent)
fennkölt himnikus ókeresztény dallama is
Várady Mária szólójával jól illett a műsorhoz.
Budán, a Várban él Lukács György István
kulturális diplomatánk, akinek megjelent
8

második könyve: Giogio – Stefano címmel. A könyvbemutatón kérdéseinkre válaszolva elmondta változatos, ám küzdelmes pályáját. Magyarország külképviseletein dolgozva nyolc évet
töltött Rómában, hat
évet Albániában, aztán
Párizsban, bárhol ahol
szükség van rá. Bejárta Itáliát, Európa nagy
részét, járt Örményországban, ahonnan őseink származnak. Beszél
olaszul, oroszul, franciául, németül, albánul,
latinul, s az elengedhetetlen angol nyelven is.
Ősei, a Luszighian család Erdélyben
Gyergyószentmiklóshoz
és

Juhász Endre
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Erzsébetvároshoz kötik. Nagyformátumú, eleddig nem tapasztalt igényességgel
megírt könyveket tett le az asztalra.
Kedves Olvasó! Ne bosszankodj, hogy
nem érted mindenik nyelvet, amelyen szövegrészek vannak. Nézd az európai nyelvek latin betűinek közös keresztény gyökerét, ami bennünket összeköt.  Oly távoli az örmény betűk esztétikai megjelenése! És mi mégis példásan, nagyfokú lojalitással beilleszkedtünk! Mi mindig építeni akarunk!
Lukács György István
Az 1848-as forradalom 170. évfordulója közeledtén a Szerednyei György /alias latin műveltségű színművész könnyed, eleLukács György István/ Giorgio- Stefano gáns, magas színvonalú tolmácsolásában.
című könyvének legsötétebb lapjait kell
Yehudi Menuhin világhírű hegedűműidéznünk.  
vész többször járt Budapesten. És ŐT hall„A Zalatnához tartozó aranybányák leg- gatta. De ki az az Ő? Aki a titok magyarávéresebb napja 1848 október 24, amikor a zatát adta: Mikó István Jászai Mari-díjas
fellázadt oláh hordák lemészárolták a falu színművész, Érdemes művész, zeneszernépét, vezetőiket. ...felgyújtották a Bánya- ző, rendező. Valamikor az 1960-as évek
igazgatóságot, majd a templomainkat – … elején történt, hogy Yehudi Menuhin vimindenkit megöltek, asszonyokat, gyereke- lághírű művész ellátogatott a Lórántffy
ket, időseket – szánalom nélkül – mint a Zsuzsanna Ének- Zene Általános Iskolába.
vadállatok – papjaik áldásával! ...napokig hevertek
a főtéren – a hétszáz temetetlen áldozat közt.” Csak
egyetlen hat hónapos csecsemő menekült meg román dajkája védelmében
(Szerk. m. Lukács Béla erdélyi örmény származású,
későbbi kereskedelemügyi
miniszter). Sharagan szólt
értük ezen az estén, örményül, Várady Mária lélekkel teli hangján.
A könyv szerzője megilletődve hallgatta Jeges
Krisztián színművész míves előadását. Életre kelt Balról: Szabó Anikó, Mikó István, Jeges Krisztián, Várady Máa könyv egy nagytudású, ria, Juhász Endre
9
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Itt hallgatta meg Mikó István hegedűjátékát, akinek tanárnője valaha együtt lépett fel New York-ban Menuhinnal. És
most köztünk volt Mikó István, aki lenyűgöző finomsággal, közvetlenséggel beszélt hozzánk. Történeteire, kérdéseire,
úgy éreztük, válaszolnunk kell! Meg is
tettük! Ma interaktívnak mondják az ilyen
műsort. Mi tudjuk, hogy erre csak nagyon
nagy művészek képesek! Emberi hangon,
kedvesen, szeretnivalóan szólni a csodára
váró közönséghez: Mikó István bölcs szeretete figyelt ránk. És mi szívünkbe zártuk Őt!
Hagyományainkból Nóti Károly nem
hiányozhat. Ennek jegyében Szabó Anikó örmény származású színművésznő
egy remek Nóti jelenettel ajándékozott
meg minket Mikó István színdarabbeli feleségeként. Szabó Anikó kitűnő formában van. Már Szőke István is arra kérte Mikó Istvánt, hogy „továbbra is tartsa rajta a szemét.” Ennek pompás eredményét láttuk a Krúdy Gyula jelenetben.
Anikó öntudatos, felkészült, szép, örmény
és a miénk! A gasztronómiai élvezetekről is csillogó szemmel, rafináltan értekező Mikó Istvánhoz fogható nincs senki a
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szakmában. Méltó művésztársa, partnere
Szabó Anikó színművész.
Igazgyöngyszemek az élet örömeiről –
felejthetetlen estén.
Zárásként a bemutatott könyv dedikálása. Könnyed csevegés a hétféle örmény
sütemény mellett, és gránátalma-nektár
szomjunkat oltani.
Hálásan köszönjük mindezt a Budavári Önkormányzatnak, fő támogatónknak és
személyesen Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester úrnak. Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületnek, dr. Issekutz
Sarolta elnökasszonynak köszönjük lankadatlan pártfogását. Kiemelten köszönjük
Esztergály Zsófia Zita Fővárosi Örmény
Önkormányzat elnökének és munkatársainak, hogy nagylelkűen befogadott a székhelyükön lévő Színházterembe. Vendéglátó
szeretetében kitűnően érezte magát MINDENKI! Köszönöm önkormányzatunk
minden munkatársának, Sasvári-Merza
Krisztina képviselőnek, Szűcs Enikőnek
pedig gyógyulást kívánunk! Bőjtös Opra
Györgyi beugróként is príma! Ha Isten
megadja s élünk: jövőre Veletek, ugyanitt!  
Lélek és test nívós eledelben részesült!  
Várady Mária

XV. kerületi megemlékezés 1848-ra

Kiss Ernő örmény származású ᾿48as altábornagy aradi vértanú emléktáblájánál március 14-én szervezett megemlékezést a XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat. A beszédet Nuridsány
Zoltánné elnök tartotta. Közreműködött Várady Mária színművész.
Forrás: Életképek c. kerületi
újság) Fotó: dr. Csernus Gábor
Balról: Várady Mária, Lovas Katalin, Nuridsány Zoltánné és Belényessy István
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Archívumunkból

Magyar örmények!

A hazai örménység egyetemessége és a
nemzeti kultúra érdekében szózatom van
hozzátok. Szeretettel kérlek, hallgassatok
meg jóakarattal!
Szinte négy éve már, hogy gyászoljuk
Szongott Kristófot. Elég idő ahhoz, hogy
a magyar örmények legjobbjai mélyen
érezzék Szongott Armeniájának nem pótolt hiányát.
Az Armenia, a prófétai rajongású és lázas tevékenységű Szongott Kristóf alkotása és lankadatlan áldozó munkája, két évtizeden át az egyetlen látható kapocs, az
egyedüli közös intézmény volt a magyar
örmények közt. Nagy célokat szolgált,
nagy feladatokat teljesített. Első sorban
hangos tanúbizonysága volt örményeink
példás és feltétlen magyar hazafiságának.
A hazai örménység emlékezetes múltjának feltárásával, az örmény hagyomány
ápolásával, a hajdan dicső és most is bámulatos életerejű örmény nemzet ismertetésével felélesztette és ébren tartotta örményeink romlatlan részében a már-már
elhalványult faji érzetet és tudatot, megszilárdította az ősi erényeket, és elismert
igazsággá propagálta azt a tényt, hogy a
jó örmény a legjobb magyar. Tette mindezt erős katolikus szellemben és abban a
tudatban, hogy a mély vallásosság az örmény jelleg lényeges vonása.
Az Armenia két évtizeden át melegágya
volt a hazában minden csiraképes örmény
eszmének. Innen sarjadztak ki örmény intézmények. Körüle sorakoztak a hazai örménység vezetői, az örmény ritusú egyháznak, az immár egyedüli igazán örmény intézménynek vezérférfiai, a tudomány, a politika, a társadalmi élet örmény

irányadói és tényezői. E szerény vetésből
életreméltó eszmék keltek ki s kértek eget.
Nagy koncepciók érlelődtek a megvalósulás felé. Nagycélú intézmények voltak
alakulóban. Derengett a magyar-örmény
renaissance hajnala.
De Szongott Kristóf nem élte meg a
napkeltét. A munka láza felemésztette a
szervezetet. A porhüvely összeomlott. És
elapadt az ő szellemének élő forrásából
táplálkozó Armenia.
Pedig talán soha sem volt nagyobb
szükség reá, mint most. Forrongásban van
a kis magyar-örmény kozmosz. S most
nemcsak rajongó ábrándok szövéséről
van szó, hanem reális tervek megvalósításáról, megalapozott örmény intézmények
kialakulásáról. Mélyre és messzeható
nagy kérdések vannak napirenden. Az
egész magyar örménység megmentése
és ezzel a legmagyarabb, legmegbízhatóbb magyar elemnek, s a nemzeti kultúra egyik legérdekesebb és legértékesebb
árnyalatának, kelet felé irányuló történeti hivatásunk leghivatottabb médiumának
fenntartása… Meglevő örmény intézményeink szilárdítása és eredeti jellegük kidomborítása. A szerves fejlődés követelte
új intézmények megteremtése. Az örmény
múzeumnak, mint a hazai örmény hagyomány letéteményesének és a világörménység részéről a magyar nemzeti kultúra oltárára leteendő örök hálaáldozatnak
fejlesztése és betetőzése. A magyar-örmény irodalom és tudomány ápolása. És a
fontos és sürgős közügyeknek még egész
hosszú sorozata.
A hazai napi sajtó és különösen az
örmény lakta helyek lapjai állandó
11
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figyelemmel vannak az örmény ügyek
iránt és sok jóakarattal tárgyalják azokat.
De ezen lapokat hirtelenül és nyomtalanul
elfújja az idő, mint az őszi szél a fa leveleit. Mindenik csak a maga szűk körében
kelthet momentán érdeklődést… Állandó, biztos programmá, feltétlenül tárgyilagos, komoly irányú, irodalmi és tudományos színvonalú folyóiratra van szükség, amely beható tanulmány alapján tárgyalja a nagy eszmekört, amely eljut minden illetékes tényező kezébe, amely kötetekbe gyűjtve maradandó értékű tárháza legyen a múlt emlékeinek, a jelen tudatos, szerves munkájának és a jövő biztosításának…

Erdélyi Örmény Gyökerek
A magyar-örménység vezető tényezőinek, kiválóinak, azon lelkeseknek, akikből
még nem halt ki az örmény érzet és tudat,
akik vallják, hogy a magyar-örményre szüksége van e hazának és különösen az erdélyi
magyarságnak, erkölcsi kötelességök, hogy
ne engedjék elenyészni az Armeniát és nagy
feladatait. Lehetetlen, hogy azt, amit elbírt
a gyönge és szegény Szongott Kristóf egymaga, azt ne bírná el nagy szellemi és anyagi erőkkel rendelkező örményeink összessége, illetőleg egy tettre és némi áldozatra
kész lelkes csoportja…
Szamosújvár, 1910. augusztus 28.
Dr. Herrmann Antal
(Rövidített, szerkesztett változat)

A Genocídium 103. évfordulója
A Budapesti Örmény Katolikus Plébánia
méltó ünnepélyességgel emlékezett meg
az örmény nép elleni 1915. április 24-én
Isztanbulban beindult kegyetlenség sorozat napjáról.
Az örmény nyelvű szentmisét ministránsok és kórus közreműködésével, az isztanbuli Szent János templom plébánosa,

Vahán atya
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Vartan atya mutatta be, sok örmény katolikus és apostoli hívő jelenlétében. A
szentmise után a Genocídium 100. évfordulójára elkészült, a templom külső falára
elhelyezett keresztes-kőnél az örmény önkormányzatok, és civil szervezetek elhelyezték a kegyelet koszorúit.
ZAD

Koszorúzás a dunaparti kőkeresztnél: Szongoth Gábor és Zakariás Antal Dirán
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TÁJÉKOZTATÓ

Kedves örmények és erdélyi örmények!
Tájékoztatlak benneteket a szószóló választás tényeiről. Az elmúlt időszakban
több, egyoldalú, illetve feltételezett és
manipulatív információ látott napvilágot.
Ezért nézzük kizárólag a tényeket, azokat
is lényegre törően.
• Az Országos Örmény Önkormányzat által állított listán szereplő Dr. Simani
Silva asszonyt április 8-án az Országgyűlési Választások alkalmával a regisztrált
örmény nemzetiségi választók bejuttatták a Parlamentbe. Dr. Simani Silva rövid
időn belül átveszi megbízatását.
• Személyéről az általa elhangzottak
alapján elmondható: az erdélyi örmények
körében valóban nem, de az örmények körében ismert, hiszen belgyógyászként sokukat kezeli, kezelte. Korábban nem vett
részt önkormányzati és közigazgatási feladatok ellátásában, de regnálásával természetszerűen ez megváltozik. Származását
tekintve szíriai örmény. Családjának egy
része Örményországban él. Anyanyelvi
szinten beszél örményül, anno Magyarországon tanult és azóta itt él. Egyesek kurd
származását híresztelik, de ez megalapozatlan információ.
A jelöltállításról
• A törvény szerint listát állítani az Országos Örmény Önkormányzat (lásd:
OÖÖ) tud. Ennek elnöke dr. Serkisian
Szeván. A képviselők a jelöltek személyét illetően nem tudtak megegyezni. A 4
ülést, amelyet ezügyben összehívtak, létszámhiány miatt eredménytelenül zárták.
• Szószólói státuszért lobbizott az
OÖÖ elnökénél: Dr. Turgyán Tamás,

Dr. Puskás Attila, Avanesian Alex és
Akopjan Nikogosz, valamint Dr. Láng Péter. Jómagam nem.
• Miután nem az önkormányzat működését érintő kérdésről, hanem azon túlmutató, magyarországi és ezáltal erdélyi örmény közösség számára fontos pozícióról
volt szó, az utolsó ülésen megjelent többségi képviselők úgy döntöttek: felülemelkednek azon, hogy hatalmi harcok miatt
– a 13 magyarországi nemzetiség között
egyedüliként – képviseletet veszítsen az
örmény közösség. Az ülésen ezért döntéssel állítottak listát, nem pedig szavazással.
Arra vonatkozóan, hogy milyen módon
kell listát állítani, a törvényben nincsen
teljeskörű előírás. Ennél fogva vélhetően
vitatható.
A Nemzeti Választási Bizottsághoz
beadott lista: Bezjian Antranik Lutfi,
Dr. Simani Silva, Malhazjan Vahan, dr.
Serkisian Szeván, Esztergály Zsófia Zita.
A szószóló-jelölt lista alakulása
• A törvény értelmében a listán szereplő
első helyen lévő jelölt az, aki alapértelmezettként szószóló lesz. A Nemzeti Választási Bizottság két főt törölt a listáról. Ennek oka: Vahan-nak és Lutfi-nak nem volt
országos választásra kiterjedő nemzetiségi regisztrációjuk, amit a megadott időintervallumban sem módosítottak. Sem személyesen, sem papíron, sem online felületen.
• Lutfi Szevánt hibáztatta, ezért feljelentette több helyen.
• Addig azonban míg ezekben nincsen
eredmény – a magyar törvények szerint – mindenkit megillet az ártatlanság
13
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vélelme. Ezért manipulatívan megfogalmazott írásokban terjeszteni feltételezett
bűncselekményt, nem okos dolog.
• Aki az Erdélyben élők közül eddig
nem találkozott Bezjian Antranik Lutfival,
vagy nem ismerné, az alábbi linken tudja
megnézni. A tüntetést az Orbán-kormány
ellen szervezte egy civil szervezet, miután
kiadták a baltás-gyilkost Azerbajdzsánnak. Lutfi 2 perc 16 másodpercnél látható.
Link: https://index.hu/video/2012/09/05/
orban_ha_ferfi_vagy_gyere_ki/
• Az OÖÖ elnökéről: a többi között jogász végzettségű elnök már értesült a szerinte lejárató kezdeményezésekről, amely
mögött a sértett lobby-csoport tevékenységét feltételezi.
Az erdélyi örmények listán
való szereplése
• Az Erdélyben élőknek talán újdonság,
itthon nem: 2017 telén leültem minden
vezetővel tárgyalni félretéve az elzárkózást, illetve a „megmerevedett” régi konfliktusokat, és higgadtan szemtől szemben
beszélgettem mindenkivel. Általánosságban a közösségben megmutatkozó irányokat mértem fel. Felfrissítettem benyomásaimat. Ezek tartalmas beszélgetések voltak, ezúton is köszönöm mindenkinek.



• Ezen beszélgetések egyikén jött szóba a közelgő választás, és javasoltam
az OÖÖ elnökének: demokratikus volna, ha a listára felkerülne az erdélyi örmény közösségből is valaki, hogy közösségünk képviselve legyen a Parlamentben
(dr. Turgyán Tamásnak magyarországi viszonylatban ez nem sikerülhetett). Ez a tavalyi beszélgetés realizálódott végül a választásokon személyemben, amely végtére is meglepetésként ért.
• A választást követő konzultáción
egyeztünk meg abban, hogy a szószóló beiktatását követően én az erdélyi örmény közösséget fogom képviselni a szószólói kabinetben. Puskás Attila levelére
reagálva: nem konkrét személy, vagy valamilyen egyesület érdekét, hanem a KÖZÖSSÉGET képviselem. Nem Sarolta,
vagy Szeván embereként vagy árnyékában dolgozom.
Mindenkinek kellemes hetet kívánva:
Esztergály Zsófia Zita elnök
Fővárosi Örmény Önkormányzat
Cím:1054 Bp. Akadémia utca 1.1/178
Fax: 06-1-332-17-91
Mobil:06/70-409-8888



Kányádi Sándor
Játszva magyarul
aki megért
s megértet
egy népet
megéltet
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Beder Tibor

A magyar-örmény identitás lényege

1. Arra a kérdésre, hogy ki is vagyok én,
utolsó könyvemben válaszoltam: örmény
és német gyökerekkel is rendelkező székely-magyar. A hangsúly a magyarra alapozó székelyen van. Földrajzi értelemben
Kárpát-medencei, ezen belől erdélyi, tovább szűkítve a kört székelyföldi, szüleim révén
pedig Alsó- és Felső-Háromszéki székely-magyar.
Amint említettem, van
bennem örmény rész is,
amelyet szívesen felvállalok. De máskép élem meg
ezt egy örményországi, Beder Tibor
csak örményül tudó személlyel szemben, mint egy regáti, csak
románul beszélővel és megint máskép
egy Magyarországon élő újonnan betelepült magyarul is beszélő örménnyel. Belőlük hiányzik valami, ami bennünk magyar-örményekben megvan. Ebben a valamiben benne van annak a sokszáz évnek
a sikeres és kevésbé sikeres, békével és
háborúkkal terhelt története is, amit közösen éltünk meg e szűk hazában magyarok,
székelyek és az ide települt örmények.
Ebből a hármas csoportból jött létre, született meg Erdély földjén ez az új entitás,
amelyet magyar-örményeknek nevezünk.
Ma már csak néhány száz van belőlük,
legtöbb Gyergyószentmiklóson,   valamivel kevesebben a hajdani örmény fővárosban   Szamosújváron,   Erzsébetvárosban,
Csíkszépvízen.   A többi magyar-örmény
Erdély különböző  helységeiben talált otthonra. A trianoni békediktátum után az
erdélyi magyar-örmények egy része ismét vándorbotot vett a kezébe és a román

uralom elől kitelepedett Magyarországra.
Itt akadt egy cselekvő ember, az erzsébetvárosi gyökerű dr. Issekutz Sarolta személyében, aki Budapesten létrehozta az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületet, amelynek igen nagy szerepe van
a magyar-örmény identitás megtartásában Kárpát-medence szerte.
Másképpen fogalmazódik meg bennük a haza és
ország fogalma is. Az erdélyi magyar-örmények
egy része egy új haza reményében települt át  Magyarországra. Mert a haza
egy olyan hely, ahol a nyelv is otthon érzi
magát, ahol nem korlátozzák használatát és nem küldik mindig a második helyre. Ezért hát minden magyar hazája anyanyelve is egyben. Az ilyen hazát magáénak érzi, büszke rá és kész áldozatot hozni érte. Mint ahogy tették az 1848-as forradalom idején a magyar-örmények, akik
a közkatonáktól a tábornokokig álltak ki a
magyar szabadság mellett. Ezért Örményország számukra egy ország, a haza pedig
a magyar nyelv, amely bennük van. Így
hát ők se nem magyarok, se nem székelyek, se nem örmények, hanem csak így
egyszerűen magyar-örmények. Vigyázzunk hát rájuk, hogy még sok száz éven át
maradjanak meg ebben az állapotukban.
2. Gyulafehérvártól északra, nyolc kilométere, a Maros jobboldali teraszán
áll a Jékely által gyönyörű versben megörökített marosszentimrei gótikus református templom. Úgy áll ott figyelmeztetően, akár az örmények szent hegye, az
15
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5165 méter magas Ararát a török állam területén. A marosszentimrei templomot a
Nagyszeben ostromára induló Mezid bég
török serege felett aratott 1442-es győzelem emlékére emeltette a kereszténység
ünnepelt hőse, Hunyadi János.
A kis templomnak ma már nincsen gyülekezete, a hajdani magyarság már rég kihalt, még mutatóban sem akad egy a faluban. A templom falai omladoznak, ablakai
és kövei töredezettek, harangja pedig már
rég nem hirdeti Hunyadi János 1456-os
nándorfehérvári diadalát, melynek emlékére a pápa világszerte elrendelte a déli
harangszót. Ha a marosszentimrei templomra gondolok, mégsem a romlás fájdalmát érzem benne, hanem az 575 évvel ezelőtti győzelem mámorát.
Tudom, hogy közöm van hozzá, olyanformán, ahogy az elfoglalt és megszállott
Kolozsvárhoz és Szamosújvárhoz is, hiszen köveikben, faragványaiban beépültek elődeink álmai is. Ezek az álmok pedig azt sugallják, hogy mi nemcsak múltjában, régi épületeiben, omladozó szentegyházaiban, a világtól elzárt falvaiban
és árva temetőiben vagyunk jelen Erdély
földjén, hanem az itt élő közel kétmillió
magyar és az általuk virágzó magyar kultúra okán is.
Ez a kis templom arra figyelmeztet,
hogy ha elődeink álmát meg akarjuk valósítani, úgy csak a győzelemre kell összpontosítanunk. És ebben mindenkinek a
maga lelkiismerete szerint kell eljárnia.
Hogy van az, hogy ahányszor csak átmegyek Marosszentimrén és megpillantom az omladozó falu gótikus református
templomot, átjár az otthonosság érzete,
és sokkal jobban érzem magam itt, mint
egy hasonló nagyságú erdélyi román faluban?! Mert itt van valami, ami a másik
faluból hiányzik. És annak a valaminek a
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Erdélyi Örmény Gyökerek
neve: többlet. A többlet itt repdes a levegőben, az elhagyott templom köveiben,
üres ablakaiban, a kérdéseinkben,   a szívünkben és a lelkünk mélyén.
Több alkalommal, a kilencvennyolc
éves korában meghalt édesanyám szülőfaluja, Lisznyó és a hegyoldalban fekvő
temető jut az eszembe. Immár húsz éve is
elmúlt annak, hogy halottak napján minden évben kimentünk a „sírokhoz”, ahogy
ő nevezte, hogy az elődök sírján elhelyezzük a kegyelet és emlékezés virágait.
Köztük anyai dédapám Bedő Károly, volt
járási szolgabíró és felesége, dédnagymamám Zárug Mária örmény származású tanítónő sírjára, aki 1828-ban született és
1896-ban, 68 éves korában halt meg. Csak
felnőtt koromban eszméltem rá - az erdélyi örmény településeket, Szamosújvárt,
Erzsébetvárost, Gyergyószentmiklóst és
Szamosújárt járva - , hogy Zárug Márián keresztül nekem is közöm van  az örményekhez. Nagyapám, Bedő Tivadar,
aki ráeszmélésem előtt pár évvel, 87 éves
korában halt meg, a sírba vitte édesanyja, Zárug Mária személyére, létére, eredetére vonatkozó minden információt, és a
családi iratok között sem találtam egyetlen rá vonatkozó mondatot sem. Mindent, amit róla tudok, az 1903-ban született édesanyámtól hallottam, akinek születése előtt hét évvel  dédnagymamám már
halott volt.
Ő az uzoni Temesvári báró testvérének
leánya volt. Gyergyószentmiklósról származott. Uzonban házi tanítója volt a Temesvári gyermekeknek. Itt ismerkedett
meg dédapámmal, aki Lisznyóba vitte
férjhez. Lám dédnagymamám születésekor (1828), 189 évvel ezelőtt a család és
az egész örmény közösségnek a nyelve az
örmény volt, ami azután fokozatosan elmaradt és helyét a magyar nyelv foglalta
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el. Ha mai világunk forgatagára gondolok,
úgy unokáim igen távol kerülhetnek hajdani örmény őseiktől. Mégis ahányszor
csak ott vagyok a temetőben, a legszebb
virágokat mindig az ő sírjára helyezem és
elhalt őseim közül őt érzem a legközelebb
magamhoz, mert ő a sokat szenvedett, hazánkban letelepült örmény népet idézi nekem, azt, amely magyarrá válása után is
ragaszkodott őseihez.
3. A világ minden részén találkozunk
velük. Őseik a királyszékes Aniban, Örményország akkori fővárosában laktak.
Kiűzetésük után először a Krím-félszigetre mentek, amely akkor a keresztény genovaiak fennhatósága alatt állott. Ott több helységben telepedtek le,
de a tatár betörések miatt Lengyelországba és Moldovába menekültek. Kezdetben
ott jól ment a dolguk, később azonban a
moldvai vajdák arra akarták kényszeríteni
őket, hogy hagyják el vallásukat, nyelvüket és szokásaikat. Az örmények inkább
Moldovát hagyták el.
Talán nincs még egy nép a zsidókon kívül, melynek történelme jobban tükrözné
a megmaradásért folytatott szívós küzdelmet. A K.e 612-ben alakult örmény rabszolgatartó állam hatalma csúcspontján a
Káspi tengertől a Földközi-tengerig terjedt. Ázsia e térségének a legjelentősebb
állama volt, amely az Ázsia felől a Földközi-tenger felé vezető legfontosabb kereskedelmi utak csomópontjában feküdt.
Épp ez okozta a vesztét is.
Perzsa, makedón, hellén, római, majd
ismét perzsa, majd arab, török uralom
alá került. Az 1555-ben kötött török-perzsa egyezmény értelmében keleti részét
Perzsiához, a nyugatit Törökországhoz
csatolták és majd csak 363 év elteltével,
1915-1920-as években alakult újra Örményország a Szovjetunió fennhatósága
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alatt. Igazi függetlenségét csak a szovjet
birodalom szétesése után nyerte vissza. A
hajdani főváros Aniköy (Anifalva) néven
ma már Törökország területén fekszik.
Ugyancsak ide került az örmények szent
hegye, az Ararát is és a hajdani Örményország közepét jelölő Van tó is.
4. Ha jól számítom, 762 éve annak,
hogy az erdélyi örmények őseit elűzték
Ani városából. Dédnagymamám révén én
a 39. generációhoz tartozom (száz évre öt
generációt számítva) és még mindig ott
van bennem az örménységhez való tartozás tudata is. Mindezt egy pár látható jelnek tulajdonítom: a lisznyói temető sírkövének, amelyen ott van Zárug Mária neve
is, édesanyám pármondatos visszaemlékezésének és az erdélyi örmény településeknek. Mert csak ez maradt meg belőle,
de ez elég, hogy segítségével egy régmúlt
világot építsek fel magamnak. Ebben segítenek az itt élő magyar-örmény közösségek önismereti és önmegtartó rendezvényei. 	
Meddig él az ember és hogyan él benne a többlet, amit génjeiben hordoz?! Hogyan él bennem az örménység?
Az ember addig él, amíg meg nem hal,
de még utána is fennmarad útódai, rokonai, ismerősei emlékezetében, amíg ők is
meg nem halnak. Az idő rostáján mindenki kihull egyszer, de a közösség, melynek cselekvő tagja volt  valamikor, nyelvében, szokásaiban, cselekvéseiben, vagy
csak tudatában tovább éltet mindenkit.
Olyanformán, ahogy bennem is tovább él
dédnagymamám emléke. Erdélybe érkezésükkor anyai részről való dédnagymamám ősei örmények voltak, később örmény-magyarokká, majd a századfordulóra (1800) magyar-örményekké váltak,
hogy bennem székely-magyarrá lényegüljön. De Zárug Mária révén van bennem
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örmény rész is, ettől jobban érzem magam és lélekben gazdagabb vagyok, mert
őáltala nekem is közöm van az örmények több évezredes kultúrájához, amely
a megmaradásért vívott szívós küzdelem
példaképévé magasul előttem.
Ha évente egyszer-kétszer megállok a
több mint kétméteres sírkő előtt, hogy virágot helyezzek reá, a marosszentimrei
református templom tornya jut eszembe,
amelyet a magyarok győzelmére emeltek
öt és félszázad évvel ezelőtt.
„Drága Dédnagymamám! – mondom
neki. Ez a sírkő, melyet a Te neveddel is
megjelöltek, akárcsak a marosszentimrei
templom tornya, a győzelmet hirdeti. A Te



győzedelmedet is. Hiszen Te nem haltál  
meg, mivel bennem újra élsz, és 9 unokám és két dédunokám közül, akik neked szépunokáid, majd csak találok egyet,
aki tovább viszi az emlékezés fonalát. Sokat segíthetsz majd abban a küzdelemben,
melyet létünkért és megmaradásunkért
folytatunk Erdély földjén, nap mint nap.
Mert míg csillag lesz az égen, fű a mezőn,
amíg az erdőben fa nő és a Nap koronája
világit ránk, jogos küzdelmünket nem adjuk fel. Örökké élj hát bennünk és Isten is
éltessen drága Dédi.”
Csíkszereda, 2017. szeptember 29.
Beder Tibor
(2008. március 21.)





Kerek évforduló – 150 évvel ezelőtt született

Urmánczy Nándor hagyatéka
Hitt Magyarország feltámadásában

Fekete István szerint egy ember addig él, ameddig emlékeznek rá. Urmánczy Nándor élen járt a Trianonban megcsonkított, lelkileg megtört Magyarország újraélesztésében. Több mint 600 szoborcsoport felállítása mellett pályázatain születtek a „Hiszek Magyarország feltámadásában”, vagy a „Csonka Magyarország nem ország”
jelmondatok.
Urmánczy Nándor gondolkodását akkor értjük meg igazán, ha életútját a
maroshévízi Czirják Károly kutatásai alapján követjük. Az Örményországból származó család a XIII. században betörő szeldzsuk törökök elől Perzsiába menekült,
ahol az Urmia-tó melletti, azonos nevű faluban telepedett le. Több évszázad múltán a lengyelországi Lemberg, mai nevén
Lvov (Ukrajna) városába költözött, a család egyik ága itt vette fel az Urmánczy nevet. A XVII. században Erdélybe települtek, majd Gyergyó-Topliczán (Maroshévíz)
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kötöttek ki, 1868. október 1-jén itt született
Urmánczy Nándor.
A cseperedő ifjú komoly tanulmányokat folytatott. Anyanyelvi szinten beszélt
románul, angolul, németül, franciául, jogi
diplomája birtokában pedig főszolgabíró
lett. Munkája mellett közfeladatot is vállalt, megjelent írásaiért az Erdélyi Kárpát Egyesület ki is tüntette. Maroshévízen
ő alapította az első állami iskolát, valamint az első helyi újságot, míg családja
az egyik házukban nyitott kórházat, és állta az orvosok, asszisztensek egy részének
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fizetését. Nem kevésbé volt jelentős a közlekedés fejlesztésében végzett tevékenysége, hiszen az ő közbenjárására fejeződött
be Szászrégen és Gyergyószentmiklós között a székely körvasút építése.
A politikai életbe is bekapcsolódott. Függetlenségi és 48-as programjával 1902 októberében lett
országgyűlési képviselő,
mely tisztségét 1918-ig
töltötte be. Az I. világháború idején, 1915-ben önkéntesként bevonult, majd
kormánybiztosként a Monarchia isztriai kikötővárosába, Pólába (Pula) helyezték, hogy a magyar
tengerészek
helyzetéről
adjon jelentést.
1918-as
leszerelése
után első útja a Károlyikormány külügyminiszteréhez, Linder Bélához
vezetett, akit részeg gazembernek nevezett. Károlyit sem kímélte, szintén személyes találkozásukkor vele szemben az
országromboló kifejezést
használta.
A trianoni tragédiát követően a megcsonkított Magyarországról
két évtizedig nem tért vissza szülőföldjére.
Nem a románok által elkobzott több mint
tízezer holdnyi birtokát sajnálta, hanem az
országot ért igazságtalanság és hálátlanság
bántotta. Állítását történelmi példával bizonyította: „Mi védtük századokon át Nyugat-Európát a kelet felől ostromló török,
tatár támadásokkal szemben.”
Életét ettől kezdve a terület- és lakosságvesztés miatt lelkileg megtört magyarság
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felélesztésének szentelte. Megalapította a
Védő Ligák Szövetségét, amely 1920-ban
olyan jelmondat, illetve ima megírására
hirdetett pályázatot, amely a nemzet összetartozását hangsúlyozta. A győztes gondolat megjelenhetett sajtótermékeken, könyvek címlapján, az iskolákban pedig mindennap ezzel kezdődött a tanítás. Nyertese Papp-Váry Elemérné,
született Sziklay Szeréna
Hitvallás című verse lett,
melynek első három sora
- „Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában”
- szállóigévé vált.
A történetnek azonban
ezzel még nem volt vége.
1920 végén Urmánczy
kezdeményezésére a Védő
Ligák Szövetsége a vers
megzenésítésére is pályázatot írt ki. A tíz legjobbnak ítélt beadványt az operaházban, míg Szabados
Béla, az Országos Magyar
Királyi
Zeneművészeti Főiskola tanárának díjnyertes művét 1921. május 28-án a Szent
István-bazilikában mutatták be.
Hátra volt még a jelmondat kihirdetése, ezt B. Szabó Mihály nyugalmazott főispán fogalmazta meg: „Csonka Magyarország - nem ország, Egész Magyarország
– mennyország.”
Urmánczy országmentő tevékenysége az
Erdélyi Székely Nemzeti Tanács megalakításával folytatódott. Jelentős kezdeményezése volt az Észak-Dél-Kelet-Nyugat
19

2018. május-június
szoborcsoportok 1921. január 16-i felállítása a pesti Szabadság téren, amelyhez az
Ereklyés Országzászló Egyesület mozgalma kapcsolódott. Ez utóbbi keretében a
történelmi ország minden sorsfordító helyszínéről, így Kossuth és Petőfi szülőházának talajából, az 1848-as honvéd és az I.
világháború Magyarország szempontjából
legjelentősebb csatatereinek temetőiből
hozott földdel alapozták meg a négy szoborral szemben álló Ereklyés Országzászlót 1928 szeptemberében. Oldalára felirat
került: „Jövő nagyságunk alapját múltunk
nagyjai rakták le.” Az emlékmű felavatásakor, déli 12 órakor megkondultak az ország harangjai, és Urmánczy elmondta a
lelkesítő gondolatait: „Az a nemzet, amely
nem bízik a maga erejében, és beletörődik abba,
hogy mások irányítsák a
sorsát, az a nemzet megérett a pusztulásra...” Az
esemény olyan döbbenetes hatást gyakorolt az országra, hogy hivatalok,
intézmények, magánszemélyek fogtak össze lakóhelyükön országzászló-állítás céljából.
Urmánczy csak huszonkét év után, 1940. október 23-án tért vissza szülővárosába, Maros-hévízre, minden feltűnés nélkül,
szinte titokban. Úgy tűnt,
hogy akkorra a gondviselés által reá rótt feladatát
elvégezte, mert hazatérése után nyolc nappal, 1940. október 31-én holtan találták szobájában. A családi kriptába temették, sírjánál József főherceg avatott országzászlót,
szülővárosa pedig posztumusz díszpolgári
címet adományozott neki. Jogosan, hiszen
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kezdeményezésére akkorra már közel 600
emlékművet állítottak, ráadásul érdemei
közé tartozott a trianoni békefeltételek szerint Ausztriához csatolt Sopron és környékének népszavazással történt visszaszerzése is.
A második világháború után mindezen
érdemei nem számítottak az új kommunista hatalomnak, Urmánczy Nándor neve
szinte a feledésbe merült. Még az 1942
decemberében a Margitszigeten az Erdélyi Férfiak Egyesülete részéről állított
emlékkőpadjának felújítására is 2009-ig
kellett várni.
Életműve igazi elismerése akkor kezdődött, amikor Czirják Károly 2009-ben
Maroshévízen megalakította a Dr. Urmánczy
Nándor Egyesületet. Amint a Demokratának elmondta, a település
történetét kutatva ismerte
meg a város magyar érzelmű, igazságot és nemzetét szerető szülöttének történetét. Nem volt egyszerű
dolga. A dokumentumok
többségét a román hatalom
megsemmisítette, segítséget csak a magyarországi levéltárakban fellelhető
anyagok, régi újságok, valamint az Urmánczy Nándor unokájától kapott iratok jelentettek.
Czirják Károly szerint
a helybeli magyarok szívesen emlékeznek városuk egykori szülöttére, ráadásul alkalmazottai közül élnek néhányan, akik szerény, igazságszerető embernek ismerték. Noha véleményüket még a románság egy része is osztja,
az egyesület működtetése nem ment simán.
Három maroshévízi román civil szervezet beperelt. Szerették volna, ha az
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egyesületet betiltják, hiszen alapszabályzatunk 5. pontja szerint minden önrendelkezési tevékenységet támogatunk. Végül egy
évig tartó pereskedés után nyertünk, de a
kastélyban akkoriban tevékenykedő helyi
kulturális központ még akkor is igyekezett
megakadályozni, hogy benne Urmánczyemléknapokat tarthassunk. Mesterkedésük szerencsére nem sikerült - mondja az
egyesület névadójának életrajzát több kiadványban is feldolgozó elnöke.
Azóta a család egy leszármazottja vis�szakapta a kastélyt, és remélhetőleg rövidesen felújításáról is döntenek. Ugyanerre
lenne szükség az Urmánczy által építtetett
fedeles fahíd esetében is, amelynek állapota napról napra romlik. Márpedig jelentősége azért is kiemelkedő, mivel napjainkra egész Erdélyben csupán három hasonló
építmény maradt.
Erdély kiemelkedő jelentőségű szülöttjét
Budapesten sem feledték el. 2013. október
1-én újraépítették emlékpadját a Margitszigeten, az ünnepi beszédet Tarlós István
főpolgármester és Németh Szilárd, Csepel akkori polgármestere tartották. A Dr.
Urmánczy Nádor Egyesület természetesen
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képviseltette magát az eseményen, hiszen
a kőpad felújításának gondolata tőlük származott.
Azóta Maroshévíz is emlékezett.
A templom kertjében Kövér László által
avatott Urmánczy-szobor egyben a politikus adománya volt a település magyar lakosságának. Az eseményre a templom udvara zsúfolásig megtelt, hisz nem mindennap fordul elő, hogy a magyarországi parlament házelnöke személyesen látogat oda.
A következő feladat az lenne, ha Urmánczy
Nándor neve visszakerülne a tankönyvekbe, tevékenységét, valamint szerepét ismét
tanítanák. Gyergyószéken és más településeken ezért is szervezünk évente róla elnevezett történelmi vetélkedőket - sorolja a
tennivalókat Czirják Károly.
A valós történelmi példák helyett minden más esemény csak pillanatnyi lelkesedést válthat ki, amit azonnal elhomályosít
a következő. Így működnek a könnyűzenei
sikerlisták. Urmánczy Nándor azonban ennél jóval többet érdemel.
Szakács Gábor
Megjelent: Magyar Demokrata, 2017.
aug. 9.

Ereklyés országzászló 1928-ban a pesti Szabadság téren
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Egy elfeledett közösség nyomában –
levéltári dokumentumok az örményekről
Kevesen tudják, hogy az örmény közösség milyen jelentős szerepet játszott Magyarország történetében. A kora újkorban bevándorolt, elsősorban Erdélyben megtelepedett, kereskedelemmel foglalkozó nemzetiség sokat hozzátett a „Tündérkert” sokszínű gazdasági és kulturális életéhez. E bejegyzéssel a 100 éve történt örmény tragédiára is emlékezünk.
Gyűjteményünkben a középkortól a XX.
századig számos irat tanúskodik az örmények magyarországi történetéről, és kimeríthetetlen tárháza lehet nemcsak a történettudomány művelői,
hanem az örmény gyökerekkel rendelkező
családfakutatók számára is. A bejegyzésben az örmények ezeréves magyarországi
jelenlétére utaló levéltári forrásokból adunk
ízelítőt,
időrendben
haladva, az alábbi témakörök szerint:
– Mióta „ismeri” egymást az örmény és
a magyar nép? (Kezdetek, örmények a középkori Magyarországon)
– Az örmények megtelepedése Erdélyben
– Asszimiláció és az örmény nemesség
kialakulása
– Az örmények és a magyar szabadság
ügye, a beolvadás
– A XX. század
1. Mióta „ismeri” egymást az örmény
és a magyar nép?
Egyes elméletek szerint a honfoglalás
előtti évszázadokban a magyarok egy csoportja Etelköz helyett a Kaukázus irányába vándoroltak. Lehetséges tehát, hogy
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élt egy kis magyar közösség az örmények
szomszédságában, az Elbrusz és Ararát
hegyétől északra a kora középkorban, bár
ez a történészek között
mai napig viták tárgyát képezi.
Ami
bizonyos,
hogy a mindig is egy
vagy több nagyhatalom „barátságát” élvező Örményországot 1048-tól a szeldzsuk-törökök veszik
birtokukba. Az 1071es manzikerti, bizánci vereséggel végződő csata után pedig
egész Arménia a szeldzsuk-törökök kezére került. Uralmuk nem tartott ugyan
sokáig, ám jelentős következményekkel
járt: örmények tömegei menekültek-vándoroltak el hazájukból, a szinte egész világra kiterjedő örmény diaszpóra kezdetei
ezekre az évekre tehető.
Középkori, magyarországi jelenlétükre bizonyítékaink is vannak: a Kézai és
a Thuróczi-krónikák szerint már honfoglaló eleinkkel is jöttek örmények a
Kárpát-medencébe. A vatikáni levéltár adatai szerint II. András írásban kérte III. Honorius pápát, hogy „adja hozzájárulását a király gyermekeinek Leo
armeniai király leányával, Laskaris Tódor leányával és Asén bolgár cárral való
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házasságához, bízza meg a templomosokat és a johannitákat Armeniába küldött
fiának védelmével.” [1]
Budán és Pesten is éltek örmények a
Mohács előtti időszakban. Budán Örmény
utca, továbbá egy-két „Örmény” vezetéknevű kereskedő utalhatott jelenlétükre. Az
1413–1438 közötti időszakra 28 pesti bíróra és esküdtre van adatunk, Kubinyi András
kutatásai szerint volt köztük örmény is.[2]
A középkorban, kora újkor elején tehát
kisebb szórványban éltek örmények hazánkban, emléküket néhány örmény eredetű hely- és személynév őrizte. Az örmény
bevándorlás újabb hullámára több száz évet
kell előre ugranunk az időben, méghozzá
1672-be. A helyszín a „hanyatló Erdély”.
2. Az örmények megtelepedése
Erdélyben
Az örmények Apafi Mihály fejedelemtől
1672-ben kaptak letelepedési engedélyt
és ekkor kiváltságokat is nyertek. Az örmények ezért ezt az időpontot tartják az
erdélyi betelepedés évének.
Az örmény hagyomány szerint az Erdélybe települt örmények, mintegy hatszáz család, előbb a határ melletti városokban telepedett le: Csíkszépvíz,
Gyergyószentmiklós, Marosfelfalu, Petele,
Görgényszentimre, Kanta és Ebesfalva
(1733-tól Erzsébetváros) területére.
Besztercén is megpróbálkoztak a letelepedéssel, de onnan a szász iparosok és kereskedők féltékenysége miatt Szamosújvárra kellett vándorolniuk.
Egyik legjelentősebb központjukká Erzsébetváros lett, de az említetteken kívül
több településen is jelentős számban éltek. Foglalkozásukat tekintve főleg szűcsök, tímárok és kereskedők voltak. Erdélyben az idők során a kereskedelem
és ipar egynegyede örmény kézre került.
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Szamosújvár és Erzsébetváros (a két kiváltságos város) még 1850-ben is relatív
örmény többségű városok voltak.
Az örmények gazdasági szerepére utaló levéltári forrásokról készített táblázat megtalálható az Aktakaland internetes felületén.
Az örmény kultúra virágzott: Erzsébetváros mechitarista (örmény bencések)
temploma a 18. században épült. (A templom alaprajzát az Országos Levéltár térképtárában a MNL OL S 84 – No. 89. jelzet alatt őrizzük.)
Az MNL OL-ben a településekre vonatkozó szabad királyi városi vagy mezővárosi rangra emelésre, továbbá vásártartásra vonatkozó privilégiumok elérhetőségéről az Aktakaland segédletéből nyerhet ki
bővebb információkat.
Ide vonatkozóan, a Magyar Kancelláriai
Levéltárban lévő, Szamosújvárra és Erzsébetvárosra és Szatmárnémetire vonatkozó
iratok digitalizált képe vagy pontos jelzete
a Királyi Könyvek adatbázisban található.
3. Asszimiláció
és az örmény nemesség kialakulása
Mária Terézia idején már nemesi címet is
tudtak vásárolni, és egy évszázad alatt 60
körüli a kutyabőrt kapott örmény családok
száma. A 19. század közepére gyakorlatilag integrálódtak a magyar nemességbe,
magyar neveket vettek fel, fiaik jogi, katonai vagy hivatali pályára mentek. Hamarosan jelentős vármegyei tisztségekhez is
juthattak. A középrétegek értelmiségi pályákra kerülve, illetve a helyi kereskedelemben pozícióikat megtartva elkezdtek
szétszóródni Erdélyben és a Partiumban.
Asszimilációjuk jelentősen megindult,
anyanyelvükké a magyar vált.
A magyarországi örmény gyökerű családok iratanyaga a Magyar Nemzeti
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Levéltár Országos Levéltárában, a családi
levéltárakban (P szekció) és a gyűjteményekben (R szekció) található. Az egyes
családnevekre vonatkozóan a Magyar
Nemzeti Levéltár és más levéltárak adatbázisaiban lehet keresni.
A Királyi Könyvek adatbázisban, az
„örmény*” kulcsszóra 14 találatot kapunk:
olvashatunk Illés és Jakab örmény kereskedők 1651-es vámmentességéről, de akár
„Despu György, Daskovszky János, Mane
György, Dani Miklós görög és örmény borkereskedők” 1743-as útlevélügyéről is.
A Magyar Nemzeti Levéltár Országos
Levéltárában őrzött két nagy erdélyi vonatkozású irategyüttes, az Erdélyi Országos Kormányhatósági Levéltárak (F
szekció) és az Erdélyi Kancelláriai Levéltár (B szekció) iratanyaga az az elsődleges forráscsoport, amire az örmények
múltjának kutatásakor támaszkodni lehet.
Az ezekben található fontosabb örmény
vonatkozású anyagokról az Aktakaland
segédletében olvashatnak bővebben.
Az erdélyi levéltárakban történő kutatással kapcsolatban az Aktakaland segédletére kattintva találhat fontos információkat.
4. Az örmények és a magyar szabadság
ügye, a beolvadás
A 19. század közepén mintegy 12–15
ezerre tehető az örmény identitással rendelkezők száma. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharcban hetvennél több
örmény származású tiszt és mintegy kétszáz fő közkatonaként vett részt a magyarok oldalán. Köztük volt Kiss Ernő és Lázár Vilmos, akik Aradon vértanúhalált haltak. A megtorlás éveiben „a Szamosújvári
börtön és a magánzárkák kellemetlenségeit a város örmény lakosai enyhítették,
akik naponta gondoskodtak a fogvatartott
magyar tisztek ebédjéről”.
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Az elnyomás éveiből vannak adataink a
Kossuth-emigráció és az itthoni örménység kapcsolatáról, egy újabb forradalom
kirobbantása érdekében.[3]
Érdekesség – A vérontás elől szintén külföldre távozó, örmény származású Czetz
János tábornok az argentin katonai földrajzi intézetet alapította meg, amely irányítása
alatt egész Argentínát feltérképezte.
A kiegyezés után békésebb időszak
köszöntött be a hazai örménység életében is. A már magyar anyanyelvű örmények asszimilációja felgyorsult, az
1850-ben még relatív örmény többséggel bíró Szamosújvár és Erzsébetváros
élen járt a magyarosodási folyamatokban. Szamosújvárott például 1850-ben
még 2299 lakos vallotta magát örménynek, 1910-ben már csak 169. A város lakossága közben 5200-ról 8200-ra, a magyarok száma 947-ről 4920-ra (!) emelkedett. (Összehasonlításképpen: A románoké 1600-ról 2800-ra nőtt, a németek száma 100–200 körül stagnált.)
A legkiválóbb örmény származású magyarok magas rendű kitüntetéséről a Miniszterelnökség Levéltárában tájékozódhatunk.
Armenizmus
Az asszimilációs folyamatokra válaszul ugyanakkor megerősödött az
„armenizmus”, az örmény öntudat erősítésére való törekvés. (Erre is őrzünk iratot, méghozzá a Károlyi-család levéltárában: MNL OL P 417 – 5. t. (7. cs.) Örmény mozgalom – kézirat.)
Erdélyi örmény helytörténeti kutatások
kezdődtek, Armenia címmel folyóirat indult Szamosújváron, s 1905-ben megalakult az Örmény Múzeum (amely 2013
márciusában kapta vissza az 50-es években államosított anyagát). Az armenizmus
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jeles képviselői, Lukácsy Kristóf és
Szongott Kristóf a magyar őstörténeti kutatásba is bekapcsolódtak, és több tanulmányban védelmezték a magyar–örmény
nyelvrokonságot.
5. A véres XX. század
Az 1918 előtti külügyi iratok Bécsben találhatók, így az 1915-ös örmény genocídiumról nem őriz korabeli dokumentumokat az Országos Levéltár.
Viszont az első világháború idején az
Osztrák–Magyar Monarchia isztambuli nagykövete révén számos követjelentés
érkezett Bécsbe a közös külügyminiszterhez, Burián Istvánhoz. A bécsi levéltár az
események mindennapjairól több ezer oldal dokumentumot őriz, az Országos Széchenyi Könyvtár legújabb időszaki kiállításán („Az örmény nép tragédiája az első
világháborúban”) számos erre vonatkozó
iratot megnézhetnek az emlékezni vágyók.
Ha a népirtásról nem is, annak következményeiről már található forrás intézményünkben. Az első világháború utáni
örmény menekülthullám elérte hazánkat
is, a humanitárius krízisről a két világháború közötti magyar Külügyminisztérium
anyaga tartogat információkat, kétkötetes
repertóriuma a honlapunkon is elérhető.
1920/22-től Örményország a SzovjetOroszország/Szovjetunió befolyása alá
került. Továbbá jelentős örmény kisebbség élt Törökország ill. Perzsia/Irán területén is. Örményekre vonatkozó iratokat
tehát hazánk moszkvai, ankarai, teheráni
követségi anyagában is találhatunk.
Az örmény tragédiával a Népszövetség
(Nemzetek Szövetsége) is foglalkozott, az
anyag egy része a Külügyminisztérium
Levéltárában megtalálható. (K 78 Népszövetségi kiadványok és K 107 Népszövetségi képviselet és genfi főkonzulátus)
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1945 után Magyarország a szovjet érdekszférába került, Örményország továbbra is a Szovjetunió része volt, „önálló” tagköztársaságként. Az 1945 utáni Külügyminisztérium anyagában online is lehet
keresni. Ebből megtudhatjuk, hogy az örmény-magyar kapcsolatok elsősorban tudományos-kulturális szinten éltek tovább,
a Bem térről figyelemmel kísérték a legfontosabb „örmény” eseményeket. A véres
tüntetésekbe átcsapó, népirtásra való megemlékezéseket, hidegháborús viszonylatban (is) értelmezendő örmény–török ellentétet, a központi hatalom, a Szovjetunió
bomlása nyomán kifejlődő örmény–azeri
konfliktust, majd a háborút, sőt, az Örmény Forradalmi Hadsereg nyugat-európai merényleteit, akcióit is lejegyezték,
elemezték a külügy hivatalnokai.
Az örmény–magyar segítségnyújtásra is
vannak példáink, ezek egyikével zárjuk bejegyzésünket. Az 1988-as, ”csernobili gazdasági károkat is meghaladó” örményországi földrengés után Magyarország 1000 db
Tajga típusú lakókocsit ajánlott fel a károsultaknak. Nagy segítség volt ez, hiszen a
halálos áldozatok száma 25–50 ezer közötti,
a sebesültek száma pedig elérte a 130 ezret.
Örményország és Magyarország végül
1992-ben vette fel egymással a diplomáciai kapcsolatokat, az örmény kulturális
egyesületek pedig azóta is gazdagítják hazánk szellemi életét.
Levéltári fotók: Czikkelyné Nagy Erika
Az örményországi képekért köszönet
Fejes-Vékássy Lilinek.
Jegyzetek:
[1] Szentpétery Imre: Az Árpád-házi
királyok okleveleinek kritikai jegyzéke.
Regesta regum stirpis Arpadianae critico
diplomatica. I. kötet 1. füzet. Budapest,
1923. 118. o.
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[2] Kubinyi András, Gerevich László, Fekete Lajos, Nagy Lajos: A későbbi
középkorban és a török hódoltság idején.
Budapest története II. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1975.72. o.
[3] Jánossy Dénes: A Kossuth-emigráció Angliában és Amerikában 1851-1852.
I. köt. Bp. 1940. 433, 436. o.
További, felhasznált források:
http://konyvtar.ksh.hu/neda
http://www.btm.hu/?q=ormeny_var
http://www.oszk.hu/kiallitasok/azormeny-nep-az-elso-vilaghaborubankiallitas



http://www.nyest.hu/renhirek/madzsara-fovaros
http://www.nyest.hu/hirek/ormenyekes-torokok-a-19-20-szazad-fordulojan
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/
ormenyorszag_egy_negyezer_eves_nep_
orok_megosztottsagban/
http://ujkor.hu/content/magyarokkaukazusban-interju-kranitz-peter-pallal
http://wangfolyo.blogspot.hu/2013/07/
tavol-az-ararattol.html
Temesváry János: A magyar-örmény nemes
családok czímerlevelei. Szamosujvár, 1896.
(Forrás: AKTAKALAND 2015. 05. 06.)





H+ősök újra – Ázbej Kristóf,
Fülöp Gábor és Olajos Ilka kiállítása
2018. március 8-án nyílt meg a Hegyvidék Galériában Ázbej Kristóf képzőművész,
Fülöp Gábor szobrászművész és Olajos Ilka fotográfus kiállítása. Az igen népes közönség jelezte már az érdeklődés fokát a különböző művészeti ágakból kiállított alkotások iránt. Hangulatos zenei felvezetés után Sturcz János művészettörténész, tanszékvezető egyetemi tanár vette górcső alá és mutatta be a kiállító művészek munkásságát, alkotásait.
Részlet Sturcz János művészettörténész előadásából, kiemelve Ázbej Kristóf, erdélyi örmény gyökerű képzőművészünkre vonatkozó részét.
„A három kiállító életkorban, élettapaszta- Ázbej Kristóf komputerprintjeit számítólatban és szemléletmódban meglehetősen géppel festett digitális festményeknek tetávol esik egymástól. Első látásra egyet- kinti, míg Fülöp Gábor szobrait is gyakran
len közös vonásuk, amit a kiállítás címe festmények inspirálják, ókori freskók alakis jelez, hogy műveikben szívesen nyúl- jait fordítja három dimenzióba, felületük
nak a múlthoz, a hagyományhoz, elősze- festői, legtöbbször színes, festett.
Valójában mindhárman az idő manipuretettel használják kiindulási pontként a
művészettörténet alkotásait és a történe- lálásával foglalkoznak, különböző törtélem szimbolikus tárgyait. Ezen túlmenően nelmi korok időpontjainak összekapcsolálegalább ennyire jellemzi őket a művésze- sával, a velük folytatott dialógussal teremti ágak lebegtetése, illuzórikus egymásba tik meg alkotásaik sajátos szellemi dimenfordítása. Olajos Ilka fotói első pillantás- zióját. Ám múlttal történő párbeszédük stíra impresszionista festményeknek tűnnek, lusa, a kiválasztott történelmi pillanatok és
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összekapcsolásuk módszere nagyon különböző.
…
Ázbej Kristóf valószínűleg hosszabb és
keserűbb tapasztalatai miatt már korántsem ilyen gyengéd a történelemmel, a művészettörténettel. Ő ugyanis már nem is
„appropriál”, ahogy a posztmodern alkotók, hanem Jack the Raperként felszabdalja és a mai dj-k módjára számítógépben remixeli a művészettörténet általa
csodált és kiválasztott alkotásait. Elsőként olyan negatív
homage-okat idéz
emlékezetünkbe,
mint például Robert
Rauschenberg
Kiradírozott
de
Kooning-rajza.
Ám Ázbejtől távol áll mind a kön�nyes szemű emlékezés, mind az öncélú
agresszió, ahogy a posztmodern idézetek
sznobériája is. Ő ennél jóval pragmatikusabb és jó értelemben naivabb. Egész egyszerűen és természetes ösztönösséggel kihasználja azt a jelen pillanatból adódó vizuális és szellemi gazdagságot, amit a művészettörténet eddig felhalmozott alkotásai
hordoznak. Ázbej Kristóf hihetetlen étvágyú mindenevő, élvezettel tobzódik a művészettörténet bőségében, szinte minden
művén szinte mindegyik korszakból válogat, gátlások nélkül mindent mindennel társít. „Píszísen” szólva demokratikusan szelektál, merthogy minden skrupulus nélkül emel ki részletet egy éppen megismert
mai huszonéves munkájából és kombinálja azt a klasszikusok alkotásainak részleteivel. Befogadó készségét jelzi, hogy művein gyakran több tucat műből szelektál. Ám
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éppen emiatt már szinte kérdés, hogy itt kisajátításról volna szó, hiszen a kiragadott
részletek olyan aprók és olyan mértékben
fedik el egymást, hogy már-már felismerhetetlenek, s a végeredmény maximálisan
eltávolodik az eredeti művektől.
Ázbej valóban a „kölcsönzött” képek foltjaival fest, ilyen erővel akár ecsetet is ragadhatna. Ugyanakkor mindez csak részben
igaz, hiszen az ázbeji játékos „fúziós festészet” hatásmechanizmusában jelentős szerepe van
a „műveltségi” vetélkedőnek, annak
az örömforrásnak,
amelyet a néző a
híres festmények
csak félig-meddig
elrejtett motívumaira rátalálva élvezhet. Műveinek másik fontos jellegzetessége, hogy vizuális és szellemi kompaktságuk ellenére mindig megőriznek bizonyos
nyitottságot, befejezetlenséget. Ázbej nem
tünteti el teljesen a kölcsönzött elemek közötti szakadásokat. Így nemcsak az alkotás
folyamatát mutatja meg, de egy olyan művet hoz létre, amely oda-vissza mozog a folyamatos összeállás és a szétesés határán. A
hatást, mint ahogy egész alkotói metódusát
először a legegyszerűbb kompozíciós képtípusban, az arcra, a személyiségre koncentráló mellkép portréban próbálta ki. Itt pedig
a szálak elvarratlanságának, az előképi részletek együttes megmutatásának pszichológiai jelentése van. A legtöbb portrén ugyanis
egymásnak ellentmondó vagy éppenséggel
ellentétes vonások kerülnek egymás mellé,
gyakran a nemek és a karakterek is keveredni látszanak. ...”
Hegyvidék Galéria
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Fővárosi Örmény Klub április 19.

Örmény genocídium 103 megemlékezés,
könyvbemutató és zene – zene – zene
Fülszöveg Dr. Székely András Bertalan
legújabb könyvéból:
A Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület új kötete a művelődésszociológus, kisebbségkutató szerző - a szervezet tudományos alelnöke 2011-től napjainkig
írott keresztény és nemzeti megszólalásait tartalmazza.
A könyvbe válogatott
írások mindegyikét a hithez, a magyarsághoz és
a
Kárpát-medencében
együtt élő népek sorsközösségéhez való pozitív
viszonyulás hatja át. Az
írások nagyobb hányada hazai és határainkon
túli folyóiratokban, lapokban megjelent,
de egyes írások most először olvashatók
nyomtatásban.
A kötethez Szászfalvi László református
lelkész, a KDNP országgyűlési képviselője, korábbi egyház- és kisebbségügyi államtitkár írt bevezetőt.
Az első szerkezeti egység döntően a
sorskérdéseinkkel foglalkozó nemzetiségtudományi tanulmányokat, esszéket tartalmaz, amelyeket kiegészít két
tematikusan idevágó, a szerzővel készített
interjú. Ezt követi két olyan tanácskozásról szóló tudósítás, amely az erdélyi magyar nemzetrészünk és a mindenkori hazában együtt élő népek megmaradásának
kérdéseit boncolgatta.
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A harmadik egység különböző közösségi, politikai és kulturális rendezvényeken
elhangzott beszédeket tartalmaz, amelyek ismét a külhoni magyarság és magyarországi
nemzetiségek fontosnak
ítélt történelmi, identitásbeli, művészeti vonatkozásaira, a kulturális interferenciáknak a megnyilvánulási formáira irányítja a figyelmet.
A szerző külön fejezetbe rendezte néhány, szintén határon túli tudományos és művészeti könyv
olvasása közben szerzett
benyomásait, szintén a
Kárpát-medencei közösségi felelősségérzettől áthatva.
„A kereszt alatt” alcím alá azokat az
írásait sorolta, amelyeknek középpontjában kifejezetten a keresztény ihletettségű
egyéni és közösségi életművek, teljesítmények állnak. Az ezt követő fejezetbe
került a szerzőnek a test és a lélek összefüggéseit, és megnyilvánulásait boncolgató néhány személyes gondolatsora.
A kötetet függelék zárja, amelyben Ékes
Ilona, a Fidesz-KDNP volt országgyűlési képviselője, Dr. Surján László korábbi
miniszter, az Európai Parlament volt alelnöke és András Hanga kommunikációs
szakember recenzálja Székely András Bertalan korábbi műveit. Ez a fejezet szerző rövid életrajzát követően a könyveit,
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szerkesztéseit, tanulmányait, cikkeit tartalmazó bibliográfiát tartalmazza még.
A szerző köszönetét fejezi ki a kiadónak, a támogatóknak, a bevezető írójának,

2018. május-június
a borító tervezőjének, a kötet műszaki szerkesztőjének és fotográfusának s
mindazoknak, akik munkájukkal, tanácsaikkal elősegítették a könyv megjelenését.

Állva: Dr. Székely András Bertalan, ülve: Zakariás
Antal Dirán és neje

Bress Bálint (akusztikus gitár)

Esztergály Zsófia és Szakács Ferenc Sándor
közösségi tag

Az „Istennel, a Hazáért” című kiadvány valmennyi írását a hithez, a magyarsághoz és a
Kárpát-medencében együtt élő népek sorsközösségéhez való pozitív viszonyulás hatja át.
Ismerjük meg mind többen a nép, a nemzet, a Közép-Európában együtt élő nemzetiségek és a hit iránt elkötelezett gondolatoknak ezt az érzelmes és szívhez szóló gyűjteményét!
A klubestet rendezte: a Fővárosi Örmény Önkormányzat.
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Programajánló
Fővárosi Örmény Filmklub
2018. május 7-én, hétfőn 15 órakor
Helyszín: Fővárosi Örmény Önkormányzat, 1055 Budapest, Akadémia u. 1. 180. sz. terem
Műsor: Pesty László: Megsebzett ünnep c. alkotása.
A Zuglói Örmény Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt és hozzátartozóit
2017. május 12-én, szombat 16 órára
Világosító Szent Gergely tiszteletére tartandó ünnepi megemlékezésre
Helyszín: Zuglói Nemzetiségek Háza 1146 Budapest, Thököly út 73.
(megközelíthető az 5, 7, 110, 112-es autóbuszokkal a Stefánia úti megállóból)
A rendezvény előadói:
A TIGRÁN Együttes és a Dórémi Gyermekkórus, Zsigmond Benedek armenológus,
GROUP DUDUK Együttes, Várady Mária színművésznő
Örmény ételkóstoló
A belépés díjtalan
A rendezvény támogatói: Zugló Önkormányzata, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, a  XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Fővárosi Örmény Klub
2018. május 17-én, csütörtök 17 órakor
Helyszín: Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség, 1114 Budapest, Orlay u. 6.
Műsor: Naregi Szent Gergely: A bánat könyve - Beszélgetés a szív mélyéből Istennel
Óörmény imádságok
A könyvet bemutatja: dr. Szám László nyugdíjas orvos, armenológus. műfordító
Fellép Zsigmond Benedek kórusa örmény egyházi zenével
Rendezi: Zuglói Örmény Önkormányzat
Fővárosi Örmény Filmklub
2018. június 5-én, kedd 15 órakor
Helyszín: Fővárosi Örmény Önkormányzat, 1055 Budapest, Akadémia u. 1. 180. sz. terem
Műsor: Szergej PARADZSANOV Ashik Kerib c. filmje
Meghívó
Budapest Főv. II. kerületi Örmény Önkormányzat szeretettel hívja az érdeklődőket
a II. kerület Napja alkalmából megrendezésre kerülő hagyományos Ízek utcája rendezvényre 2018. június 16-án, szombaton déli 12 órától a Millenáris Parkba,
az Örmény sátorhoz. Magyarörmény finomságokkal és szeretettel várunk mindenkit.
Gyermek és felnőtt rendezvények egész nap!
dr. Issekutz Sarolta elnök
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Fővárosi Örmény Klub
2018. június 21-én, csütörtök 17 órakor
Helyszín: Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség, 1114 Budapest, Orlay u. 6.
Műsor: Erdélyi örmény és örmény kisfilmek bemutatója az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület filmarchívumából.
Narrátor: dr. Issekutz Sarolta
Rendezi: Budapest II. kerületi Örmény Önkormányzat
Nappali balett tábor gyerekeknek, már óvodás kortól!
Az előkészítő gimnasztika mellett a klas�szikus balett alapjaiba is bevezető tanfolyam olyan készségeket fejleszt, melynek révén gyermeke kiegyensúlyozottabb,
koncentráltabb és magabiztosabb lesz a
mindennapi életben. Mindemellett, klas�szikus zenei remekművekkel ismerkedve,
beleélheti magát tündérek és hercegnők
szerepébe.
Nappali táborunkra várunk szeretettel a
Fővárosi Örmény Közösségi Terében minden olyan táncolni vágyó gyereket, aki már betöltötte a 4. életévét.
A foglalkozásokat L. Székely Melinda klasszikusbalett-pedagógus, közösségünk tagja vezeti.
Az ötnapos tábor időpontja: június 18-tól 22-ig (hétfőtől péntekig),
naponta 10-től 13 óráig.
Ára 20 ezer forint/fő.
A foglalkozások helyszíne: Budapest V. Akadémia utca 1. I. emelet, 180. terem.
Jelentkezés, érdeklődés: 06/20-414-7973,
vagy a szervezes@fovarosiormeny.hu e-mail címen.
ÜVEGFESTŐ TANFOLYAM
Elvarázsolták a templomok gyönyörű ólomüveg ablakai, vagy a híres Tiffany-lámpák? Megmutatjuk,
hogyan készíthet hasonló festett kincseket otthon.
Annak érdekében, hogy kultúránkat népszerűsítsük, várunk minden olyan érdeklődőt – korosztálytól függetlenül –, aki szeretné megismerni a keleties örmény motívumvilágot. Egy egyedi technikát, amellyel üvegre, kőre és vászonra is festhet.
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Díszítse fel otthonát saját kezűleg, vagy legyen akár barátai kedvenc hobbi dekoratőre!
Jelentkezzen a Fővárosi Örmény Közösségi Térben rendezett nappali táborunkra,
amelyet Dávid Krisztián vezet.
Tagjai számára a Fővárosi Örmény Önkormányzat ingyenesen biztosítja az alapeszközöket és nyersanyagot.
A tábor időpontja: június 25-től 30-ig (hétfőtől szombatig). Az alkalmak 6 napon
keresztül látogathatók 14.00 és 18.00 óra között.
A hatnapos tábor ára 10 ezer forint/fő.
A foglalkozások helyszíne: V. Akadémia utca 1. 1/180 terem.
Érdeklődni: szervezes@fovarosiormeny.hu email címen, vagy hagyja meg nevét és telefonszámát a 061/33-21-791-es telefonszámon és visszahívjuk.







Gyökerek
Amikor Neuman Ferenc báró fia visszakapta ősei államosított ingatlanjait, akadtak naiv emberek, akik azt remélték, az
örökös majd befekteti az ölébe hullott vagyon egy részét abban a városban, amelyért elődei oly sokat tettek.
Nem így történt. Az ízig-vérig amerikai
és a Neumanok aradi szerepét aligha értő,
amolyan történelmi legendaként értelmező férfi hamar túladott az elődök örökségen, beleértve a Horia utcai családi házat.
A régi aradiak már ezt is nehezen
emésztették meg, mert tőlünk viszont nagyon messze áll az amerikai mentalitás.
Most az egyik hazai internetes portál
arról tudósít, hogy a Porcia család nyolc
festményét bocsátják árverésre. Mikor
e sorok napvilágot látnak, már túl is vagyunk a liciten, s ki tudja, melyik hazai újgazdag villájába került a nemzeti kulturális örökséghez tartozó műremekek java.
Ezeket ugyanis a Porcia-örökösök jogosan
visszaigényelték és nemrég vissza is kapták az Aradi Múzeum gyűjteményéből.
Amit igazán sajnálhatunk ebben a történetben, az az, hogy ezzel végleg búcsút
mondhatunk azoknak a festményeknek,
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amelyeket évtizedekig mégis Aradon
őriztek, akár magánkézben, akár múzeumi raktárban. A múzeum vezetősége pedig elgondolkozhat azon, hogy mit ért
a leltáron lévő sok műkinccsel, ha azokat oly ritkán láthatta a nagyközönség.
A Porciákról aligha hallott a mai aradiak
többsége. A helytörténeti írásokból rendre hiányzanak az erre vonatkozó részletek. A családról most dióhéjban annyit,
hogy a belényesi születésű és viszonylag csekély vagyonnal rendelkező Porcia
Lajos gróf (1832–1902) Bihar megyében
volt szolgabíró. Bécsben élő, az uralkodóház köreiben bennfentes rokonának,
Johannes Ferdinand Porciának halálával hercegi rangot és óriási vagyont örökölt. Hat gyermeke maradt. A szintén Lajos névre hallgató örökös építtette az aradi
házat. (Closca utca 2. sz.) A Porcia-házat
a seprősi és az angyalkúti birtokkal 1948ban államosították. Porcia Lajos családját 1949-ben Dévára deportálták, onnan
pár év múlva visszakerültek Angyalkútra,
de az egykori birtokból akkor már semmi se maradt, s a helyiek jóvoltából kegyelemkenyéren éltek. A gróf 1960-ban
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öngyilkos lett. Halála után a hercegi cím
visszaszállt a család Udine melletti olasz
ágára.
A teljes családi örökség visszaperelését
a leszármazottak 2002-ben kezdték meg
és részleteiben még folyamatban van.
Három örökös a várományos, a legfiatalabb közülük a 38 éves Czárán Lóránt. (A Czáránok házasság révén kerültek a családba.) Lóránt Aradon született, de gyermekkorában az ő családjának is a Medgyes melletti Erzsébetvárost (Dumbrăveni) jelölték ki kényszerlakhelyül. Lóránt a Babes–Bolyai Tudományegyetem földrajz szakán diplomázott. Jelenleg New Yorkban él és lugosi
származású feleségével az ENSZ térképészeti hivatalában dolgozik. Ő intézi a
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visszakapott aradi Porcia-ház restaurálását és elmondása szerint a javítási munkálatokhoz szükséges pénz miatt döntöttek
úgy, hogy a visszakapott festmények egy
részét árverésen próbálják meg értékesíteni. Lóránt nem rejtette véka alá visszatérési szándékát Európába. Arad is egyike a
letelepedési lehetőségeknek.
Az élet néha fura dolgokat produkál. A
Neumanok egy évszázadon át rengeteget
tettek Aradért. Az emigrációban született
utód azonban az ősök nagylelkűségéből
vajmi keveset örökölt.
A Porciák kevesebbet tettek a közért, de
az itthon született örököst erősen foglalkoztatja a hazatérés szándéka.
Mert még nem tépte ki a gyökereit.
Forrás Nyugati jelen 2007




Az EME tiszteleti tagja lett Murádin László
Az Erdélyi MúzeumEgyesület Közgyűlése Murádin Lászlót a
magyar nyelvtudomány területén végzett sok évtizedes
kutatómunkája és kitartó tudománynépszerűsítő tevékenysége elismeréseképpen tiszteleti taggá választotta.
A díjat 2018. április 7-én, Kolozsváron
nyújtotta át Sipos Gábor, az EME elnöke
és Bitay Enikő, az EME főtitkára az EME
Közgyűlésén. A díjazottat Egyed Emese,
Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi
Szakosztály elnöke laudálta.

T. Veress Évát gr. Mikó Imre-emléklappal tüntették ki
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület T. Veress Évának Gr. Mikó
Imre-emléklapot adományozott az EME
Természettudományi
szakosztályában kifejtett munkássága és a
biológia területén végzett egyetemi oktatói
tevékenysége és kutatómunkája elismeréséül.
(Internetről – 2018. április 12.)
(Szerk. m.: Mindketten erdélyi örmény
gyökerűek.)
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Málenkij Robor kiállítás

Örmény gyökerűek után kutakodtak
a Hegyvidékiek

A fenti céllal indult egy kis csapat a XII.
Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében a Málenkij Robot
kiállításra, amely tavaly november óta látogatható csoportosan.
A Magyar Nemzeti Múzeum új állandó kiállítóhelye a második világháború után a Szovjetunióba tömegesen kényszermunkára elhurcolt nők
és férfiak számára állít emléket. A kiállításnak otthont adó, Ferencvárosi
pályaudvar mellett álló „atombiztos”
épület egykor a Magyar Államvasutak légoltalmi óvóhelye és vezetési pontja volt, ma itt található a központi Málenkij Robot Emlékhely
– olvashatjuk az egyik honlapon.
Idegenvezetőnk szavaiból azonban
kicsit sejthető, hogy az elvtársak maguknak készíttették ezt az épületet.
A világháborúban és azt követően
több ezer magyar civil esett szovjet fogságba, és került ki a Szovjetunióba, ahol
az elsődleges cél nem a foglyok elpusztítása, hanem a háborúban elpusztított ország újjáépítése volt. Miután Magyarországra érkezett a Vörös Hadsereg, nyomukban hadifogolygyűjtő-táborok jöttek
létre, ahonnan a foglyokat folyamatosan
bevagonírozták, majd a Szovjetunió különböző területeire, málenkij robotra szállították.
A háború következtében megnőtt fogolylétszám miatt a GUPVI, a „külföldiek
gulagjaként” emlegetett táborok száma is
jelentősen több lett. A munkatáborok mindennapjai szigorú szabályok között zajlottak. Az étel mennyisége és minősége,
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a nehéz munka, valamint a borzasztó higiéniás viszonyok is mind közrejátszottak
abban, hogy a táborokban egymást érték a
halálesetek. Az embertelen körülmények
következtében megközelítőleg 300 ezer
magyar veszíthette életét a Szovjetuni-

óban. A kiállítás a GUPVI és a GULAG
magyar áldozatainak állít emléket.
A kiállítás kapcsán e sorok írója felidézte azon filmek anyagát, amelyeket a rendszerváltáskor kifejezetten a késő esti időpontokban vetítettek a televízióban. Döbbenettel láthatták az érdeklődők, hogy egy
édesanya a két gyermekkel kiment a kúthoz vízért, s az anyát kiragadták gyermekei közül, s vitték a vagonba, hogy a létszám meglegyen. Az idegenvezető tájékoztatott ugyanis, hogy előre lejelentették
a málenkij robotra küldött létszámot Sztálinnak, s ezt már mindenképpen teljesíteni
kellett. Először a háborús bűnösöknek kikiáltott személyeket, majd a német nevűeket vagonírozták be. Mivel az ő számuk
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még nem volt elegendő, vittek bárkit.
Az állandó tárlaton térképek mutatják
be azokat a magyarországi és kárpátaljai
településeket, ahol átmenetileg állomásoztak a foglyok. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy igen sokan
már útközben elhaláloztak, akiket az őrök
egyszerűen kidobtak a vagonból. Hetekig
szállították őket ugyanis élelem, víz nélkül, a vagonokban összezsúfolva álltak
szorosan egymás mellett.
A kiállításon csalóka fényképeket is láthattunk (csak ilyenek érkeztek haza), melyek viszonylag jól táplált személyeket
mutatott be. E felvételek feltehetően még
az első napokban készültek. Más táblák
a lágerballadák szövegét ismertetik, melyeket a fogva tartottak évek múlva itthon
idéztek fel, mint például:
Az élőket, „dáváj, bisztro!”
Terelték a vagonba,
Vitték őket idegenbe,
Hosszú, nehéz robotra.
Szögesdrótos táborokban
Kegyetlen a napirend,
Sok jó apa, derék legény
Belerokkant, tönkrement.
Hitvány étel, kevés étel,
de a robot nagyon sok:
így tengődtek a lágerben
napról napra a rabok.
Szállt a panasz fel az égbe,
a sok férfi éhezett,
ez az idő életükben
a fekete fejezet.
Szemétdombon a hulladék
kárba bizony nem veszett,
megkeresték, megették azt
az éhező emberek.
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A táborokban híres emberek is sínylődtek, az ő idézetük is olvasható egy-egy
táblán:
„Többször elmondtam: jegyezzék meg,
az Úristennek van humora! A Szovjetunió
tíz évig mindent megtett, hogy tönkretegyen. Én mégis itt vagyok 91 évesen, de
hol van a Szovjetunió?” Olofsson Placid
atya.
„Ez a rendszer volt, amely magyar fiatalok tömegét változtatta a fogság első hetei után a felismerhetetlenségig elgyötört,
csontsovány, halálsápadt roncsokká.” Rózsás János, a Keserű ifjúság című könyv
szerzője.
„Sztálin elvtárs azt mondta, csak az nem
csinál hibát, aki nem dolgozik. Lehet,
hogy a személyi kultusz ügyében túlzásba esett, de ez a magvas gondolat helytálló.” Örkény István.
A következő teremben asztalra ragasztották az 1950-es években kiadott újságok lapjainak másolatát. Ezeken olvashatók a szerény névsorok a foglyokról. Szerencsére az újságok a könyvtárban elérhetők, így ott folytathatjuk a kutatásunkat az
örmény gyökerű foglyokról.
A tárlatot döbbenten néztük, ám a szavunk teljesen elakadt, amikor a „temetői
szobába” léptünk. A falakon fehér, hó borította háttér látható, előtte pedig egy halom három kereszttel. (Az egyik falon ismét névsor olvasható.)
Az idegenvezetőt kicsit kiegészítette e
sorok írója: a tiszalöki vízerőművet ugyanis nagyrészt azokkal építtették, akik végre
hazatérhettek a Szovjetunióból – nem családjuk körébe… Arról is van információnk, hogy akik valóban hazatérhettek, családjuk a lehetőségekhez képest minden jóval próbálták táplálni a szerencsétleneket,
s többek éhezéshez szokott gyomra nem
bírta a több eledelt, s attól haltak meg.
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E cikk olvasói biztos jártak már a
Terror Házában, ennek ellenére javasoljuk, hogy szervezzenek legalább tízfős csoportokat, s látogassanak el a Ferencvárosi pályaudvar
közelében álló múzeumba.
Hegedüs Annamária
Utószó: Már a kiállítás helyszíne is döbbenetes volt. A hatalmas
gránit emlékmű tetején egy marhavagonból kihajoló, kezüket segítségkérően kinyújtott emberek, nők
és férfiak, gyermekek bronzba merevedett látványa tökéletesen átadta a szörnyű tragédia valóságát a
mának. Párkányi Raab Péter szobrászművész alkotása.
E ceruzával írott levélke írója
Pataky András (Öcsi, 19 éves diák)
nagybátyám volt. A vonatból kidobott levelét - 5 x 3,2 cm-re összehajtva - egy jótevő megtalálta és
célba juttatta.
„Kedves Apám!
Nem hiszem hogy kézbe kapja ezt a levelet, de azért megpróbáltam
írni. Most utaztunk át BP-en, még nem
tudjuk mi lesz a sorsunk. Ha lehet, hazamegyek Erdélybe, - Romániába. Erzsiről, anyámról semmit sem tudok. Éppen
Muraszombat előtt pár kmre estünk fogságba. Bandiék a hadikórházzal NO-ba
mentek ki. Bízom, hogy mégegyszer az

életben, - ha rövid időre is de találkozunk.
Leventééket Gici nénit és az összes ismerősöket szeretettel üdvözli Öcsi”
A levél írója néhány kilométerre édesanyjától és testvérétől került fogságba (ők
Erdélyből menekültek), majd 4 éves szibériai kényszermunka után térhetett haza,
Erdélybe.			    I.S.

„az igaz művésznek mindenütt a világon, minden időben és minden körülmények
között a sors által rendelt kötelessége (volt, van és lesz), hogy a maga népének és
szülőhazájának sorsát vállalja, s élete munkájával szülőhazáját és annak népét megbecsült hagyományainak szellemében, hűségesen szolgálja. „
Kós Károly
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Örmények Uzonban
Hogy mikor és hogyan telepedtek meg Uzonban az örmények az elmúlt évszázadokban, a történészekre tartozik, de tény, hogy itt laktak.
Az örmények Erdélyben először Gyergyóban jelentek meg,
mert Gyergyószentmiklós kedvező fekvése, az Erdély és Moldva közti kereskedelem vonzotta
a Moldvába betelepedett örményeket. Sőt, a Gyergyói-, a Gör
gényi- és a Kelemen-havasok közötti kiváló legelők az állatkereskedelemmel, mészároskodással
és borkereskedéssel foglalkozó
örmény családok számára biztosították az anyagi gyarapodás lehetőségét. Az örmény ke- Balról jobbra látható rajta: Csíky Lajos (Róza fia), Karekin
reskedők   Csík-, Gyergyó- és örmény pap, Verzár István (Gyula fia), Verzár Nándor úrfi,
Kászonszék területén keresked- Verzár Gergelyné Temesvári Anna (sz. 1844-ben), Verzár
tek, de a vasárnapi mise alatt szi- Róza Csíky Jánosné, Magda, Sarolta leánykák, Verzár
gorú szabály tiltotta az árulást, Gyuláné Pugher Irma, Verzár Gyula, Verzár Eliz.
kufárkodást. Az örmény lakosság Apafi Mihály fejedelemtől kért és ka- felvásárlását, felhizlalását és értékesítépott letelepedési engedélyt Erdély terüle- sét. Arra, hogy merrefelé hajtották marhátén. Az 1669 és 1672 közötti időszakban ikat, sok helységnév utal: pl. Ürmös (ÖrGyergyószentmiklóson menedékre lelt ményes), Örménykút (Békés megye), Örcsaládok egy része Besztercére, Ebes ményes, Örményszékes, Ürményháza a
falvára és később Szamosújvárra telepe- mai Szerbia területén. Az Uzonban élő ördett. Ez utóbbi várost Armenopolisnak, mények – sok székely faluhoz hasonlóan
– tudásukkal, szorgalmukkal nagyban elővagyis Örményvárosnak nevezték el.
Az otthonra lelt örménység vallása a 17. segítették a közösség haladását.
Azt, hogy gazdag emberek voltak, mi
századi letelepedés időszakában még ősi
örmény keresztény volt. A katolikus hitre sem bizonyítja jobban, mint azok az épüvaló áttérés a 18.* század nyolcvanas éve- letek, gazdasági udvarok, földek, melyek
iben kezdődik, és Verzerescu Oxendius még napjainkban is tanúi a hajdani jómódnevéhez fűződik. Az örmények állatke- nak. Uzonban az egyik ilyen bennvaló a
reskedők, tímárok, tarisznya- és erszény- Verzár-kúria (jelenleg a Şerban családé),
készítők, szabók, kiskereskedők, csizma- amely felújítva, gondosan rendbe téve a
diamesterek, borbélyok voltak. Kitűnő- község egyik legszebb épülete. Egy fényen értették a borkereskedést, az állatok kép, amely Verzár Edit és Verzár Jenő tu* (szerk. m. 17. sz.)
lajdona, sokat elárul a valamikori nagy
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család múltjáról. (Verzár Edit Uzonban lakik, testvére, Jenő pedig Magyarországon,
felesége, Verzár Éva írónő).
A Verzár család a másik, szintén örmény eredetű uzoni családdal, a Temes
váriakkal házasság révén rokonságban áll.
Verzár Gergely és Temesvári Anna házasságából öt gyermek született: Jenő, Róza
(Csíky János felesége), Eliz (lány), Gyula (Budapesten nyoma veszett), Nándor
(úrfi). A család tulajdonában lévő mellékelt fénykép tanúskodik az akkori kor
életviteléről, az öltözködésről.
Hogy milyen lehetett egy ilyen család
élete? Rejtélyes és mégsem. Pontosság,
szorgalom, tanulás, a munka szeretete



jellemezte őket. Ők is, mint a székely
ember, a földet tartották az igazi biztonságnak. Tudták az ősi törvényt: a föld
soha nem csapja be gazdáját, ha az hűséges hozzá. Egyik évben szegényes a termés, de a következő esztendő pótolhatja azt. A föld nem más, mint az élet édesanyja. Ez jelenti a jövő biztonságát. Nem
csoda, hogy Uzon határában most is egy
nagy terület a Verzár-tag nevet viseli...
Ha az uzoni temetőt alaposan végigjárjuk,
más örmény nevet is találunk a sírköveken: a Korbridzsán, Bogdán, Korbuly családét.
Ambrus Anna nyugdíjas tanárnő
Forrás: Háromszék, 2014. december 12.





Ünnepi események zarándokhelyéül szánt
udvarhelyi magyarörmény emlékhely
A Székelyudvarhelyi Magyarörmény Kulturális Egyesület tagsága, valamint a Terézvárosi és a Budaörsi Örmény Önkormányzat együttműködésével készült el a helyi magyarörmények emlékhelye. Megáldását az örmény népirtás 103. évfordulóján
tartják az udvarhelyi magyarörmények nemzeti, történelmi és hitbéli összetartozásáért. A székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébániatemplom övezetében látható a magyarörmény, illetve örmény katolikus hagyományaik mementója, a szerény, örmény
motívumú plakett és a fölé emelkedő kereszt. Az egyesület elnöke, Minier Ottó vallja: mély lelki örömet jelent számára a rég megálmodott emlékhely megvalósulása.
A helyi plébánia és a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség beleegyezését
adta az emlékhely kialakítására, megépítésére. A Szent Miklós-hegyi Plébánia
hozzájárulásával egyesületünknek átadták
az egykori dr. Petru Groza-szobor talapzatát. Hosszas taposással sikerült beszerezni
minden bürokratikus okmányt. Így jöhetett
létre a genocídiumra emlékeztető, ugyanakkor egyesületünk ünnepi eseményeinek
helyszínéül szolgáló zarándokhely, ahol a
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későbbiekben koszorút és virágot helyezhetünk el őseink emlékére. Szeretnénk,
ha az utókornak is megmaradna – fogalmazott az elnök. Az egykori szobortalapzatra fekete gránit plakett került, amelyen
magyar és örmény nyelven olvasható „A
székelyudvarhelyi magyarörmények emlékére” felirat, az állíttatók nevei, az évszám és a tájainkon ritkán látott örmény
kereszt, khachkar (ejtsd: kácskár) grafikai
ábrázolása. Az udvarhelyi emlékhelyen az
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örmény kereszt rajzolata egyben utalás az
égtájak szerint betájolt, domborfaragással
díszes kőlapra, a khachkarra, amely nemcsak az ősi és apostoli kereszténység nyílt
megvallása, hanem az örmény lelkület és egység kifejezése is. Az Örményország-szerte lépten-nyomon látható
khachkarok emlékhelyjelzők, templomon
kívüli, könnyen elérhető kegyhelyek,
síremlékek vagy
győzelmi emlékművek. Központi,
meghatározó eleme a kereszt. Keretbe
foglalva.
Üzenete: Krisztust
díszes és jól meghatározott keretek
közt illik érvényre
juttatni. A kehelyből, sírból, angyali szárnyak tartásából kiemelkedő kereszt a feltámadás és az újjászületés győzelmét mutatja. Az indás elemek, amelyek a rajzolatokat adják, az elpusztíthatatlanságot, a
gyümölcstermő képesség hordozását jelképezik. A bonyolult gyűrűzés és kacskaringózás a változó sors bonyolultságára
figyelmeztetnek, biztatással: végül minden az örökkévalóság és az élet rajzolatát
adja ki, a kereszt részeként. A spirál a halál romlását de az életre való kibontakozás lehetőségét jelzi köveken, épületeken.
A napokban kialakított emlékhely grafikája emlékeztet arra is, hogy az örmény
nép 301-ben, a világon elsőként vette fel a
kereszténységet. Ez a hit biztosította számára a lelki, erkölcsi és szellemi erőt, hogy
átvészelje az évszázadok viszontagságait. De emlékeztet az örmény genocídiumra
is. 1915 és 1920 között 2,2 millió örmény
halt erőszakos halált, tűnt el szülőhelyéről Törökországban. Velük kapcsolatban

2018. május-június
használták először a 20. században a gyászos csengésű holokauszt szót. Egy egész
világ pusztult velük, két évezred hite és
történelme. Hivatalosan máig nincs elismerve a népirtás, tilos róla megemlékezni, szóba hozni. Ott, ahol történt, az emlékműállítás is – törvény bünteti mind a
mai napig. A centenárium kapcsán a magyarörmény gyökerűek kegyelete khachkarokat
emelt Debrecenben és Veszprémben. Erdélyben az
első khachkart a
gyergyószentmiklósi örmény katolikus templom bejáratánál állították:
Örményországból
származó tufába, magyarországi képzőművészek domborfaragással, az anyahazában több mint ezer éve használt motívumvilággal készítették, amely az örmények
Gyergyószentmiklóson való megtelepedésének 380. évfordulójára készült.
Bár az egykori székely anyaváros nem
rendelkezik olyan örmény múlttal, mint
Erdély több települése (Szamosújvár,
Gyergyószentmiklós, Erzsébetváros, Szépvíz), biztosak lehetünk abban, hogy a 19.
század második felétől már tekintélyes létszámban öregbítették a város kulturális
életét és gyarapították gazdasági fejlődését
– tudtuk meg Mátyás Károly főesperestől.
„Gróf Majláth Gusztáv Károly, Erdély főpásztora 1906-ban felszólította a plébánosokat, hogy azokban a helységekben, ahol
több örmény család él, Világosító Szent
Gergely napján az örmény híveknek ünnepélyes szentmisét végezzenek és a papi
zsolozsmát is a szentről válasszák. Ebből az
alkalomból magyar nyelven megjelentette
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az örmények nagy szentjének életét. Az akkori székelyudvarhelyi főesperes-plébános
Gróf Zabolai Mikes János nagy szeretettel
fogadta, és igénybe vette az udvarhelyi örmények segítségét a lelkipásztori munkában. Az egyháztanács tagjai között pedig
ott találjuk Dragomán Domokost, Esztegár
Gerőt, Flórián Kristófot, valamint az Oltáregylet elnökeként dr. Vass Lajosnét” –
tette hozzá. Székelyudvarhely magyarörményeinek egyesülete az örmény hagyományokat, szokásokat, kultúrát, gasztronómiát szeretné megőrizni és megismertetni, ugyanakkor a helyi kultúrát gazdagítani, gyarapítani. Olyan polgárok szeretnének lenni, mint nagy eleik, akiknek nevét megörökítette a várostörténet. Az emlékhely gránitjának szilárdsága az örök

emlékezés jelképe, a rajta látható khachkar
pedig az örmény önazonosságtudat és eme
nép fennmaradási reményének legmeghatározóbb szimbóluma. A múltnak, jelennek és jövőnek üzenő ünnepségre április
22-én délután öt órától kerül sor. Az avatást követően a Szent Miklós-plébániatemplomban szentmisét celebrál Gáll Hunor, a gyergyószentmiklósi örmény szertartású egyházközség plébánosa.
Molnár Melinda
Fotó: Veres Nándor
2018. április 15.
(Székelyhonról
másolva:
https://
szekelyhon.ro/aktualis/unnepi-esemenyekzarandokhelyeul-szant-udvarhelyimagyarormeny-emlekhely)




Minden vasárnap elhangzik…

„Egyszülött Fiú és Isten Igéje, hallhatatlan Lényeg, aki elfogadtad, hogy testet öltesz
a mindenkor szűz Szent Istenszülőtől, változás nélkül emberré válván, keresztre feszítettek, Krisztus Istenünk, haláloddal legyőzted a halált; aki egy vagy a Szentháromságból, az Atyával és Szentlélekkel együtt dicsérendő, üdvözíts minket.”
Jézus kettős természete szerint ember is volt. A szó legigazibb valóságáig. Az evangéliumok bizonyítják ezt. Látva az emberi életet, felsóhajt: „szomorú az Én lelkem mindhalálig.” A kétség is gyötri – nem csak a kereszten – : ha az Emberfia visszatér, vajon
talál-e hitet a földön?” Az evangéliumok – Máté és Lukács – beszámolnak születéséről,
de a további kettő (Márk és János) inkább működése három évére teszik a hangsúlyt.
Egy kivétel van rejtett életéből: a 12 éves Jézus a templomban (Lk 2,41-52). A mediterrán vidéken egy 12 éves megfelel a mi éghajlatunkon, kultúrkörünkben egy 13-14 évesnek, mikor az öntudat már ébredezik, mint itt is: „Atyám házában kell lennem”, s itt az
Atya nem Szent Józsefre vonatkozik! Az Orlay utcai oltárképen is Mária karjaiban egy
idősebb korú Jézus látható!
dr. Sasvári László
Helyreigazítás
A Füzetek 2018. március-április száma 15. oldalán a báró Dániel Ernő családjáról
írott olvasói levélben elírás történt: eleméri és ittebei Kiss Auguszta szül. 1822. dec.
31. Eleméren, keresztelés u.ott 1823. január 3., elhunyt 1900. március 18.-án ugyanott.
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Kerek évforduló – 140 évvel ezelőtt született

Dr. Fogolyán Kristóf élete

Dr. Fogolyán Kristóf 1878. június 3-án
született Sepsiszentgyörgyön. Szülei katolikus székely örmények voltak. Édesapja
ugyancsak a Kristóf (1836-1922) nevet viselte és egyik ága volt a Marosludasról a
Székelyföldre került nyolc gyermekes örmény családnak, s mint
ilyen Sepsiszentgyörgy jómódú kereskedője lett. A
felesége a kézdivásárhelyi
– ugyancsak székely örmény – Fejér Mária Rozália (1835-1917), a „Rudolf
Kórház” alapításánál közreműködő Fejér Lukácsnak
(1815-1888) a lánya volt.
A gyermek Kristóf elemi iskoláit a szülővárosában végezte, majd a
nagyszebeni Állami Gimnáziumban folytatta, hogy
a német nyelvet is jól elsajátítsa. Közben a sepsiszentgyörgyi
iskolástársaitól sem szakadt el. Ezt bizonyítja
a Székely Mikó Kollégium zenekaráról
1895-ben készült fénykép, amelyen a zenekar tagjai között látható ő is (ülve, csellóval).
1896. június 26-án szerzett jó érettségi bizonyítvánnyal iratkozott be a Kolozsvári Ferencz József Tudományegyetem orvosi fakultására. Tíz egymásután
következő félévben szorgalmas hallgatója volt az orvostudományoknak. A természetrajzi elővizsgákat az első év végén, míg az előszigorlatot a második tanév végén tette le. Az akkori szokás szerint
a hatodik félév folyamán önkéntes katonai

szolgálatra jelentkezett, és a Bécsben állomásozó császár-vadász ezredben az önkéntesi év első felét leszolgálta. Gyakorlati kiképzése céljából - már mint orvostanhallgató - a kilencedik és tízedik félév
folyamán önkéntes gyakornokként működött. Az abszolutórium elnyerése után 1901. június
1-jétől mint szigorló orvost a közoktatásügyi miniszter a belklinikára gyakornoknak nevezte ki.
Sebészi oklevelét Kolozsváron szerezte 1901ben, és 1902. március
1-jén avatták orvosdoktorrá. Erről a családi hagyatékban lévő szűkszavú táviratból szerzünk tudomást: „Szombaton doktorrá avatnak, Kristóf”.
Egy évig még Kolozsváron maradt és a kolozsvári Sebészeti Klinikán műtői és sebészeti szakvizsgát tett.
Ezt követően Németországba ment külföldi tanulmányútra, s ennek során számos
világhírnévnek örvendő professzor mellett igyekezett ismereteit bővíteni. Berlinben Althausen klinikáján externként szülészetet tanult, s közben bejárt Magherort
és Dürsen magánklinikáira, ahol ugyancsak a szülészet és a nőgyógyászat időszerű kérdéseit sajátította el. Innen Drezdába
ment, ahol Leopold professzornál a Királyi Bábaképző Intézetben szülészmesteri
tanfolyamot végzett. Ugyanakkor itt gyarapította szövettani és laboratóriumi ismereteit is. A későbbiek során Landautól
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cystoskópiát, Joseftól és Lassartól bőrgyógyászatot és veneorológiát tanult.
Bergman mellett sebészettel foglalkozott,
Heubnertnél gyermekgyógyászatot tanult,
s ugyanakkor elsajátítja a gége intubálás
technikáját is.
1904-ben hazatért Magyarországra és
Kecskeméten vállalt sebész orvosi állást. Itt kapta a sepsiszentgyörgyi – akkori Ferencz József – kórház meghívását, amelynek eleget téve 1906 elején hazatért. Első lépésként egy műtőtermet alakított ki úgy, hogy az addigi kötözőt egy
fallal egy nagyobb és egy kisebb teremre
osztotta. Előbbi lett a műtő, utóbbi a kötöző. A kórház kicsi ablakait még ugyanebben az évben nagyobbakra cseréltette ki.
1907-ben Daday,   mint a kórház igazgatója – valószínű a nyugatot is megjárt,
szenvedélyes alkotó, építő Fogolyán unszolására is – indítványozta, hogy a Háromszék vármegye tulajdonát képező
Groeder család alapítványának kamatait
fordítsák a kórház fejlesztésére és modernizálására. Ezt az indítványt elfogadták az
illetékesek s 3000 koronát bocsájtottak a
kórház rendelkezésére. Ebből 1347 koronáért műszereket, és 1140 koronáért egy
modern műtőasztalt vásároltak. 1909–ben
báró Groeder hozzájárult ahhoz, hogy az
alapítványból további 2000 koronáért egy
Röntgen készüléket is megvásároljanak,
melyet 1910-ben szereltek fel. Ugyancsak
1909-ben elkészítették a kórház főbejáratát is, most már az utcáról, de az eredeti udvari bejáratot is megtartva. Ugyanebben az évben elvégzik az 1907-ben kérvényezett villany bevezetését is.
Ebben az időben a kórház már annyira túlzsúfolt volt, hogy terjeszkednie kellett. Ezt csak úgy tudták megoldani, hogy
felszámolták az igazgató főorvos kórházban lévő lakását, és az épület déli –a mai
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Kórház utcára néző oldalára – egy földszintes épületet emeltek, amelyik a mindenkori igazgató főorvos lakása lett. Ebből egy összekötő ajtón tudott az orvos átmenni – sürgős esetekben a kórházba. Ide
költözött aztán Fogolyán Kristóf is a családjával, miután – 1911-ben – Daday lemondása után – ő lett a kórházigazgató,
sőt ettől kezdve a városi tisztiorvosi teendőket is ellátta.
Daday és Fogolyán összefogásával a
kórház az addigi évekhez képest rohamos
fejlődésen ment át. Sajnos így sem tudott
lépést tartani a növekvő szükségletekkel.
Az 1853–ban épített kórház, már szűknek
bizonyult, ezért a vármegye megbízásából
Fogolyán doktor a fővárosba (Budapestre) utazott, hogy   kieszközölje a belügyminisztertől egy új kórház építésének az
engedélyezését.
A fővárosi utat siker koronázta. A tervezési munkálatokkal Kós Károlyt – aki
a Székely Nemzeti Múzeumot is tervezte – bízták meg. Ettől kezdve életre szóló barátság szövődött a két rokonlelkű
ember között, amit bizonyít az ötven évvel később keltezett levél is. Kós Károly
így ír erről a megbízatásról:„A vármegye
(…) a maga részéről felkért engem (levélben) hogy Fogolyán doktorral egyetértésben, az ő általa összeállított program alapján készítsem el a kórházpavilonok vázlattervét, azok elhelyezését a terepen, és a
megfelelő úthálózat tervét. Fontos követelmény volt az építésszel szemben, hogy
az épület együttes rendeltetésén kívül fejezze ki a székely város, a székely nép sajátos építő, formáló szellemét”.
Sajnos, az első világháború kitörése megakadályozta a pavilonrendszerű
kórház megépítését, de a háborús körülmények között is lerakták őrkői kőből a
központi épületnek az alapját, és részben
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elkészítettek néhány kisebb épületet, így
a hullaházat (a mostani törvényszéki orvostani épület). Ezen kívül „pirosba” felépítették a később lebontott adminisztrációs épületet.
A háború alatt a városi kórház vezetése mellett Fogolyán doktor még a hatszáz
ágyas vöröskeresztes kórházat is irányította. Munkája elismeréseként II. osztályú Vöröskereszt kitüntetést adományoztak neki.
1918 – 1920 között, a zűrzavaros átmeneti időkben saját maga finanszírozta a
kórház működését, és a későbbiek során
is sok szegény betegen segített. Előfordult
több alkalommal, hogy sokgyerekes családtól nem fogadott el pénzt szolgálataiért. A fáma szerint a betegek „Fehér Angyalnak” hívták.
A sepsiszengyögyi egészségvédelmi hálózat kifejlesztését sajnos évekig
megakasztotta a háború, és annak következményei. Míg a környező városokban, mint Brassóban, Segesváron végbement egy szakosodási folyamat, addig a
szentgyörgyi kórház megmaradt vegyes
kórháznak, ahol szakorvosi ellátást csak
Fogolyán doktortól kaptak a betegek. A
nem sebészeti és nőgyógyászati betegek
ellátása a kórház alorvosának, Csulak Samunak a hatáskörébe esett.
Fogolyán doktor nyugtalan alkotó szellemének köszönhető, hogy 1926-ban felépítették a Kós által tervezett egyik pavilont a fertőző betegségek számára, és befejezték a hullaházat. Még lehetősége volt
a régi műtő mellé egy új helyiséget építtetni, amelyik már valamelyest emlékeztetett egy korszerű műtőre, aztán ezzel
meg is szakadt a kórház fejlődése, és a vidéki kis kórházak szintjén maradt. 1923tól kezdve évenként felülbírálták szakmai
tudását, képességét, majd 1935-ben nem
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megfelelő szintű nyelvismerete miatt rendelkezési állományba helyezték. Munkáját a lánya részére megvett, a Bazár és az
öreg Fogolyán háza között fekvő Hutera
Árpád-féle telken lévő ház két szobájában
berendezett magán szülőotthonban folytatta, ott továbbra is hivatásának élhetett.
1936. február 17.-én miniszteri rendelettel áthelyezték Kézdivásárhelyre főorvosnak, ahonnan, ideiglenesen 1936. április
1.-jén újra visszahelyezték Sepsiszentgyörgyre.
A helyét Dr. Bidu Valér vette át, aki három évig vezette a kórházat. Folytatta a
központi pavilon építését, és azt sikerült is
fedél alá hoznia. Igaz nem az eredeti tervek szerint, hanem azt a lapos – bádoggal borított –   tetőt építették rá, amelyet
ma is visel.
1940-ben ismét Fogolyán Kristóf lesz
az igazgató, aki folytatja a központi pavilon befejezését. Szétválasztja a sebészetet
és a belgyógyászatot. A sebészet és az új
épületben, a tíz ágyas szülészeti osztály az
egykori igazgatói lakásban működik.
Az 1943-ban felgyorsult kórházépítést megállította a második világháborúnak Szentgyörgyön való átvonulása, pedig a központi épület már-már a berendezés fázisáig jutott. Sajnos a visszavonulók szinte csak az üres épületet hagyták a
bennelévő vaságyakkal.
Időközben Fogolyán doktor a Huteraféle telek kertjében a brassói Halász Kálmán építész tervei és Kós Károly utólagos tanácsai alapján hozzáfogott egy - saját - négy emeletes szanatórium építéséhez. Sajnos ezt a tervét nem sikerült megvalósítania, mert a kommunista rezsim
minden vagyonát államosította, később az
előtte álló épületet is lebontva közigazgatási hivatallá alakította át a négyemeletes
szanatóriumnak szánt épülettel együtt.
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1945-től a háborúból hazatérő fia, Dr.
Fogolyán Miklós lesz az osztályvezető főorvos egészen az 1948-ben bekövetkezett
államosításig. Még Fogolyán Kristóf is
dolgozott, kezdetben régi álmának a megvalósításán, az anya és csecsemő védelmi
hálózat kiépítésén. A kórházak államosítása után ezt beleolvasztották az Egyesített
Kórházi Hálózatba, és ő a járóbeteg rendelőben dolgozott 1953-ig. Ekkor megtámadta a gyilkos kór, a rák, amely ellen
egész életében harcolt.
Dr. Fogolyán Kristóf azonban nemcsak
orvosa, hanem egy nagyon sokszínű alakja volt Sepsiszentgyörgynek. A kelet-európai polgárosodás legvirágzóbb szakaszában született és élte le fiatal éveit, adottságai mellett talán ez is meghatározta az életfelfogását és pályáját. Ez segíthette átélni a két világháború mérhetetlen szenvedéseit, az interbellumban történt megaláztatásokat, majd a második világháború utáni nehézségeket, és a kommunista rezsim által való teljes kifosztást.
Törhetetlen lendülettel dolgozott mindig, a jelmondatává vált “Semper bonis
artibus”, azaz “mindig a jó munka érdekében”, ahogy szerette mondani, még akkor is, amikor pártszékházat költöztettek
az újonnan megépített szanatóriumába, a
szülészet-nőgyógyászat helyett.
1905. január 6-án feleségül vette dr.
Lukáts Adolf (1848-1924) jogász profes�szor, egyetemi tanár és galántai Fodor
Aranka (1858-1942) „ünnepelt szépségű”
lányát, Lukáts Gizellát (1883-1931). A doktor úr e házasság révén rokonságba került
az egykori híres Dr. Fodor Józseffel (18431901), nemzetközileg elismert higiénikussal, a magyar közegészségügy megteremtőjével. A házasságból két gyermek született: Miklós (1905-85) és Edit (1908-95).
Lukáts Gizella az 1931. április 30-án
44

Erdélyi Örmény Gyökerek
bekövetkezett korai haláláig méltó társa és
támogatója volt férjének. „A boldog családi otthon valóságos kulturális centruma
volt a székely városnak, ahol annyi szó
esett, olyan sok megbeszélés folyt irodalomról, művészetről, ahonnan nemes társadalmi törekvések indultak ki… A székely nép nagyon korán veszítette el nagyasszonyát”- írják a Pásztortűz című folyóiratban 1931-ben megjelent – Dr. Fogolyán Kristófnéról – szóló nekrológban.
Dr. Fogolyán Kristóf a Megyei Orvosi Kamara elnöke, valamint a Román Koronarend tisztikereszt tulajdonosa volt. Sokoldalú elfoglaltsága mellett a természetjáró
mozgalomnak is nagy híve volt. 1934-ben,
amikor Sepsiszentgyörgyön újra megalakult az Erdélyi Kárpát Egyesület, a második világháborúig tartó szakaszában ő kerül az EKE háromszéki szakosztályának
élére.
Fogolyán doktor nagy zenei, képzőművészeti, történelmi műveltséggel rendelkezett. A zenét nemcsak szerette, hanem
diákkorától kezdve ő maga is művelte.
Nagy művészpártoló volt. 1927-ben ő és
Miklós fia hozza a Brassóban lebetegedett
Bartók Bélát Sepsiszentgyörgyre, ő volt a
kezelő orvosa, és a felgyógyulása után ő
vette rá Bartókot, hogy Sepsiszentgyörgyön is koncertezzen. Dr. Koczka György
belgyógyász főorvos – aki személyesen is
ismerte - írja: „Az építészettel valahogy
úgy volt, mintha fő foglalkozása lett volna. Állandóan tervezett, rajzokat készített”. 1954. április 22-én halt meg. Porai
a sepsiszentgyörgyi katolikus temetőben
lévő családi sírkertben nyugszanak.
Forrás:
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„Élő emlékezet” – Örmény származású családok
Marosvásárhelyen – 11. rész
Ávéd család
ÁVÉD GERGELY, Gyergyószentmiklós (*1765 – ✝1832) - örmény kereskedő
Felesége: ANNA (*1794 - ✝1853)
Gyermekeik:
(1) István (*1798 - ✝?)
(2) Rebi (*1804 - ✝?)
(3) Rozália (*1807 - ✝?)
(4) Aloisa (*1811 – ✝1892)
(5) Kristóf Jakab (*Gyergyó, 1815 –
✝Gyergyóalfalu, 1882)
Felesége:
ZAKARIÁS
REBEKA
FRANCISKA
(*Gyergyószentmiklós,
1829 – ✝Gyergyóalfalu, 1900). Apa neve:
ZAKARIÁS JÁNOS - örmény kereskedő,
anya neve: MARGIT
Házasságkötés: 1848. február 18,
Gyergyói örmény katolikus templomban
Gyergyóalfaluba telepednek
Gyermekeik:
(5.a) Gergely (*Gyergyóalfalu, 1849 ✝Temesvár) - földbirtokos
Felesége: STANKOVICH GYŐZŐKE
(lengyel származású)
Gyermekeik:
(5.a.1) Vince
(5.a.2) Juliska
(5.b) János (*1851 – ✝ Gyergyóalfalu,
1929) - kereskedő, részvényes
Felesége: ROTH LUJZA (*1862 – ✝
Gyergyóalfalu, 1944)
Gyermekeik:
(5.b.1) János (*1881 – ✝1931) - ügyvéd
Felesége: NAGYIVÁNYI FEKETE
LENKE (*1896 – ✝1954)
(5.b.2) Irén (*1883 – ✝1970)
Férje: LUKÁTS ISTVÁN (*1863– ✝1947)

(5.b.3) István (*1889 – ✝1914)
(5.b.4) Lujza (*1891 – ✝1975)
Férje: BARTOS GYULA (✝1947), ügyvéd
(5.b.5) András (*Gyergyóalfalu,
1894 – ✝Gyergyóalfalu, 1978) – föld/erdőbirtokos
Felesége: GYÖRGY EMMA (*Gyergyóalfalu, 1908 - ✝Rugonfalva, 1999 - Gyergyóalfaluban temették)
Gyermekük:
(5.b.5.1) Mária (*Gyergyóalfalu,
1938)
Férje: BÍRÓ DÉNES
Gyermekeik:
(5.b.5.1.1) Zoltán (*Székelykeresztúr, 1962) - marosvásárhelyi lakos
(5.b.5.1.2) Dénes
(5.b.5.1.3) István
(5.b.5.1.4) András
Ávéd András kereskedelmi főiskolát
végez, 1914-ben a Cs. és K. 62 gyalogezred kötelékében orosz-olasz harctereken harcol (érdemrend-kitüntetés, sebesülés); 1918-ban leszerel, tartalékos tiszt
1920 okt.-ig az Erdélyi Székely Hadosztálynál. 1921- 1936 között Magyarországon él, majd hazatér szülőfalujába. Testvérei és rokonai késztetésére 1940-1943
között próbálkozik a „városi gyökérveréssel” Marosvásárhelyen, de végül is, soha
meg nem bánva döntését, szülőfaluját választja, Alfaluban - „övéi közt” éli le hátralevő éveit.
Adatközlő: dr. Biró Zoltán
(5.b.6) Vira (*1896 – ✝1935)
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(5.b.7) Gergely (*Gyergyóalfalu,
1898 – ✝Marosvásárhely, 1985 – szülőfalujában temették)
Felesége: VERESS MAGDA
Házasságkötés: 1928
1927-től Marosvásárhelyen éltek
Gyermekeik:
(5.b.7.1) Nóra
(5.b.7.2) János
(5.b.7.3) Ervin
Ávéd Gergely német tannyelvű alapképzése után Könisbergben közgazdasági egyetemet végez, Frankfurtban doktorál. Tanulmányai befejeztével hazatér Erdélybe. Marosvásárhelyen a „Máramaros
bank” – majd a „Szebeni bank” és az „Agrár bank” –nál dolgozik vezető beosztásban. A II. Világháború. után a Romániai „Invest bank”, majd egy biztosító társaság, később a helyi Építkezési vállalat
(TCM) alkalmazásában dolgozik nyugdíjazásáig. Jövedelem kiegészítésként továbbra is fordítást és gépelést vállal. Családi házuk a Vársétány (A. Saguna) u. sarkán áll, utódai tulajdonát képezi. Mindhárom gyermeke egyetemet végez, - orvos,
villamosmérnök, vegyészmérnök – szakképesítéssel dolgoznak, családot alapítanak. Napjainkban is Vásárhelyen élnek,
gyermekeikkel és unokáikkal.
(5.b.8) Róza (*Gyergyóalfalu, 1901
– ✝Marosvásárhely, 1987)
férje: GÁSPÁR FERENC (*Gyergyószárhegy, 1891 – ✝Marosvásárhely, 1945)
– kereskedő
Gáspár Ferenc 1920 körül a marosvásárhelyi „Agrofera” RT. részvényese
(székhelye Kossuth utca 7 szám). 1923ban családi házat vásárolnak a Köteles Sámuel utcában. Az 1948-49 államosításkor
elvesztik javaikat, a családi házat kisajátítják, elhunyt a családfő, a háborúban hadifogságba kerülő gyermek – megélhetés
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nehézségei szinte elviselhetetlen gondokat okoznak. Méltósággal viselt megpróbáltatások s húsz évvel a világháború befejezése után találkozik először fiával.
házasságkötés: 1923
Gyermekük:
(5.b.8.1) Loránd (*Marosvásárhely, 1925) - orvosprofesszor, ismert francia költő/író, művészfotós. Franciaországban él.
Adatközlő: dr. Ávéd Nóra
(5.b.9) Aranka (*1903 – ✝1993)
(5.b.10) Erzsébet (*1906 – ✝1982)
Férje: LÁZÁR DEZSŐ (*1907 – ✝1986)
(5.c) Anna (*1853 – ✝1854)
(5.d) István (*1854 – ✝1854)
(5.e) Kristóf (*1856 – ✝1932)
Felesége: KAPDEBÓ MARGIT
(5.f) Mária (*1859 – ✝1861)
(5.g) Antal Jakab (*1861 – ✝1929)
Felesége: KOVÁCS ANNA
Gyermekeik:
(5.g.1) Zoltán (*1901 – ✝1964)
Felesége: GÁL LUJZA (*1889 – ✝1984)
(5.g.2) Antónia (*1907 – ✝1997)
Férje: CSATÓ SÁNDOR (*1907 –
✝1981)
(5.g.3) Kálmán (*Gyergyóalfalu,
1904 – ✝Marosvásárhely, 1990)
Felesége: GYÖRGY GIZELLA (*Gyergyóalfalu, 1913 – ✝Marosvásárhely, 1993)
Házasságkötés: 1933, Gyergyóalfalu
1939-től Marosvásárhelyen élt
Gyermekeik:
(5.g.3.1) Zsuzsa Erzsébet (*Gyergyóalfalu, 1935)
(5.g.3.2) Anna (*Gyergyóalfalu,
1937 – ✝Marosvásárhely, 2007)
(5.g.3.3) Rózsa Zsófia (*Marosvásárhely, 1944)
Ávéd Kálmán kereskedelmi iskolát végez, utána 1923-1932 között
Lukáts§Lukáts gyergyóbélbori fakitermelő
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cég alkalmazásában áll, majd községi tanácsos-pénztárnok Alfaluban. 1941- 1947
között Maros-Torda Vármegye számvevőszékén kinevezett számvevőszéki főellenőr. Vásárhelyre telepedése idején családi házat vásárol a Juhász Gy. (Berzei) utcában, a ház napjainkban is az utódok tulajdonában van. A II. Világháború után a
helyi Kisipari Szövetkezetnél (Metalul)
anyagkönyvelő, nyugdíjazásáig.
Adatközlő: Székely Zsuzsa
(5.g.4) József (*1922-)
Felesége: ALBERT ETELKA (*1926 –
✝2002)
(5.h) István (*1863 – ✝1927)
(5.i) Márton (*Gyergyóalfalu, 1865

Gáspár Ferencné szül. Ávéd Róza

– ✝Arad, 1933) - járásbíró
Felesége: BUBLA MARGIT
1885 – 1925 között Vásárhelyen éltek.
Vásárhelyi ítélőtábla története című
írásban olvasható, hogy 1910-ben a vásárhelyi Ítélőtábla Járásbírósággal egészült
ki és megnevezi Ávéd Márton járásbírót.
Korán jelentkező betegsége miatt, 1928
– 1930 között a szolgálattevésből visszavonul, felesége Arad környéki birtokára
költözik. Halála után felesége továbbra is
ápolta rokoni kapcsolatát férje hozzátartozóival, felkeresve néhai férje Vásárhelyen
élő rokonait.
Adatközlő: Ávéd János

Ávéd Andrásné György Emma, Ávéd Mária, Ávéd
András

Ávéd Kálmánné, szül. György Gizella és Ávéd Kálmán

dr. Ávéd Gergely
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Várterész család
VÁRTERÉSZ JAKAB
Felesége: ANNA-MÁRIA
Gyermekük:
(1) Antal Máté (*Gyergyósztmiklós,
1819 – ✝?) - kereskedő
Felesége: MÁLNÁS ANNA MÁRIA
(*Gyergyószentmiklós, 1823 – ✝?)
Apa neve: Málnás Lukács, anya neve:
Vákár Rozália
Gyermekeik:
(1.a) Mária (*Gyergyóremete, 1860 ✝?)
(1.b) Katalin bérmálási emléklap
1879. jún. 12, Gyergyószentmiklós
(1.c) Rebeka (*Gyergyóremete, 1867
– ✝1920)
Férje: GERGELY
Gyermekük:
(1.c.1) István (*Gyergyóremete,
1889 – ✝Marosvásárhely, 1944) - községi főjegyző, tartalékos tiszt
Felesége: SZENTPÉTERI EMMA (*Marosvásárhely, 1892 - ✝1968)
Házasságkötés: 1923, Marosvásárhely
Várterész István: Székelyudvarhelyen
középiskolát, majd jegyzői tanfolyamot
végez, 1912-ben a Marosvásárhelyi közigazgatási vizsgáló bizottság tanúsítványa szerint közigazgatási vizsgát tesz.
Pályáját Magyarpéterlakán kezdi, utána Körtvélyfáján dolgozik. Az I. Világháború idején a 82. Székely gyalogezredben
harcol, 1917-ben orosz harctéren zászlósként hadifogságba kerül, Szibériába hurcolják, Razdolnoje-i tiszti hadifogolytáborban tölt 5 évet. Csaknem 2 hónapig (52
nap) tartó hajóút után érkezik szülőföldjére. 1923-ban Medgyesfalván aljegyzőként
dolgozik, de állásából hamarosan elbocsátják. Csak 1940-ben, Erdély felszabadulása után lesz Nyárádtő község kinevezett
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körjegyzője, és 1943-44 között főjegyző
Gyergyószentmiklóson.
Gyermekeik:
(1.c.1.1) Mária Rebeka (*Marosvásárhely, 1924 - ✝Marosvásárhely),
könyvelő
(1.c.1.2)
Pál
Gergely
(*Meggyesfalva, 1926 - ✝Marosvásárhely, 1992) – tanár
Felesége:
STERNHIBEL
LENKE
(*Torda, 1925 - ✝Marosvásárhely, 1997),
egészségügyi asszisztens
Gyermekeik:
(1.c.1.2.1) Mária (*1954 - ✝Marosvásárhely, 2001), fogorvos
(1.c.1.2.2) Pál (*1955, Marosvásárhely-), lakatos
Várterész Pál 1952-től természetrajz-biológia tanár, igazgató a vásárhelyi 4. sz. ált.
iskolában; népi egyetemi oktatásszervező,
„Növény és állatvilág” című előadássorozat indító - vezetője.
1965 után a Bolyai Farkas Elméleti Líceum tanára, 1967- 69 és 1976 -77 között
osztályfőnök. „…az én osztályfőnököm
Várterész Pál volt, nemcsak tudományokhoz
értő, áldott lény, (de) kis termetével fordítottan arányos jókora emberség (is) feszült
benne ....János pontja - egy alig volt diáklap szerkesztőjének visszaemlékezéseiből.”
Váradi József: A János pontja emlékére.
(1.c.1.3) István (*Meggyesfalva,
1931 – ✝Marosvásárhely, 1984) – gyógyszerész
Vásárhelyi középiskolai tanulmányai
befejeztével Kolozsváron a Bolyai Egyetem magyar nyelv és irodalom szakon
tanul, de anyagi okokból tanulmányait
megszakítja. 1952–től a Marosvásárhelyi
Gyógyszerész karra iratkozik, 1957-ben
gyógyszerész oklevelet szerez.
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Felesége: SZOMBATI ROZÁLIA
Házasságkötés: 1959.
Szakmai dolgozatait a Gyógyszerész értesítő, Román gyógyszerkönyv, Practica
farmaceutica szaklapok közlik. Napilapokban közölt helytörténeti írásai: Gecse
Dániel; Dr. Knöpfler Vilmos; Szotyori József kórházalapító; Egy orvos, aki köztetek élt című írás dr. Schmidt Béla orvos
emlékére, megjelent a Vörös Zászló 1983
számában; Átalvető 2013. márciusi szám.
Gyermekeik:
(1.c.1.3.1) Julianna (*1960 –)

Várterész Rebeka

(1.c.1.3.2. Emese (*1963-)
(1.d) Jakab
Felesége: özv. KABDEBÓ JÁNOSNÉ
(1.e) Mária
Férje: id. KABDEBÓ GERGELY, mészáros
(1.f) Katalin
Férje: KARÁCSON JÁNOS
Felhasznált irodalom:
Dávid József (szerk.): Székelyföld írásban
és képekben, Budapest 1941, 187.
Adatközlő: Várterész Pál

Várterész István és Várterész Istvánné szül. Szentpéteri Emma

Várterész Pál, a „tanár úr”

Várterész István
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Krajcsír Piroska

A magyarországi örmény kolónia és a néprajzkutatás a XIX-XX. század fordulóján –1. rész

Hosszú történelmi múltra visszatekintő népek történetében nem szokatlan az a jelenség, hogy gazdasági, történelmi-politikai,
vagy egyéb okok (természeti katasztrófák)
miatt lakosai tömegesen vándorolnak el, s
keresnek új hazát maguknak. Szerencsésebb sorsú népeknél a jelenség nem ismétlődő jellegű, ám Örményország geopolitikai helyzete miatt, a tömeges elvándorlás
az örmény történelem gyakori jellemzője, sajátossága lett. Ennek következtében
az örmény diaszpóra azzal a történelmi jellegzetességgel jött létre, hogy a kilikiai királyság megszűnéséig (1375), valamint az
I. Örmény Köztársaság megalakulásától
(1918) kezdődően volt és jelenleg is van
anyaországa. Az első kolóniák (VI-VII.
sz.) a Földközi-tenger térségében keletkeztek, s az új és újabb kirajzásokat követően
a XXI. századra az öt világrész szinte minden országában megtalálhatók.
A magyarországi örmény kolónia Erdélyben alakult ki a XVII. század utolsó harmadában. Egy származásföldrajzi
szempontból meglehetősen különnemű,2
viszont szociális szempontból egyező, főként kézművesekből és kereskedőkből
álló „csonka társadalom” lépte át a Kárpátok vonulatát. A beköltözés évének hagyományosan 1672-t - a szucsavai örmények
Besztercére településének időpontját - jelöli meg a szakirodalom.
A gazdaságilag egykor nagyon jelentős,
kifelé zárt, magyarul alig, vagy nehezen
beszélő erdélyi örmény kolónia lakossága a XIX. század utolsó harmadában (alig
kétszáz évvel a betelepedés után) már az
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etnikai és nyelvi asszimiláció küszöbén
állt. Úgy látszott, hogy ez a XVIII. század
elején megkezdődött folyamat visszafordíthatatlanul a végéhez közeledik. Az örmény kolónia lakossága ekkor még nem
érzékelte a veszélyt. Az iparos-kereskedő
örménység csak akkor kezdett el saját történelmi múltja és nemzeti értékei felé fordulni, amikor a XIX. század második felében saját értelmisége kondította meg kétségbeesetten a vészharangot.
Keserű szívvel vették tudomásul az erdélyi örménység asszimilációját: „aki
csak fél évet töltött e városban, kénytelen megállapítani hogy ez az örményekből álló város teljesen magyar „3 „Két és
fél évszázad alatt a beolvasztó és átalakító munka tehát végbement, s ma már ez
a faj annyira magyar, mint a legtelivérebb
bennszülött. S éppen annyira nem él kereskedői szellem benne, mint a magyarban, s előítéleteiben, jó és rossz tulajdonságaiban is hozzáidomult mintaképéhez,
melyre formálódott”4 „ A néprajznak kell ama védő bástyának
alapjait leraknia, mellyel fajunk a maga
különállásával a népek családjában megerősödhetik, és megőrizheti eredetiségét.”1
vélekedik a századvég nagyhírű újságírója, Zuboly, azaz Bányai Elemér. A Magyar Szemle és a Fővárosi Lapok cikkeiben is hasonló értékeléseket olvashatunk:
a kétszáz éves együttlét eggyé olvasztotta
az örményt a magyarral; az örmények igaz
magyar hazafiak; nem tekintik őket külön
nemzetiségnek; nem képeznek külön elemet a magyar társadalomban.5
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A beolvadást katalizáló tényezők között
nem elhanyagolható körülmény, hogy az
örmények már századokkal korábban elhagyták anyaországukat, s a vándorlás során bizonyos nemzeti vonások - mint lepke
szárnyáról a hímpor - még Magyarországra költözésük előtt letörlődtek. A három
részre szakadt, több ezer kilométer távolságban lévő anyaországgal szinte lehetetlen volt gazdasági vagy kulturális kapcsolatot kiépíteni, hiszen annak területe keleti és nyugati nagyhatalmak vetélkedésének
(török-perzsa, orosz-perzsa, orosz-török
háborúknak) állandó színtere volt.
A feudalizmus korában kialakuló kolóniák közösségi élete az örmény apostoli
egyház köré épült. A Magyarországra betelepülő örmények az autokefál, monofizita
örmény apostoli egyház hívei voltak, mely
a nemzeti identitásőrzés egyik záloga volt
az államiság elvesztése után. Az örményeket a Kárpátokon átvezető Zilifdár Oglu
Minász,6 valamint Verzár Oxendius püspökök nevéhez fűződik az örmények katolikus egyházzal kötött uniója. Ennek során a liturgia s annak nyelve örmény maradhatott ugyan, de a szervezeti önállóságuk megszűnt, sőt, Oxendius halála
(1715) után az önálló püspökség is elveszett, mivel a kolónia vezetői nem tudtak
megegyezni az új püspök személyében. Az
unió, s ezt követően az örmény püspökség
elvesztése volt az első állomás az asszimiláció útján. Az erdélyi örmények tudták
ezt, s még a XIX. század végén is harcoltak püspökségük visszaállításáért.7
A beköltöző örmények feudális szerkezetű országba érkeztek, s kezdettől fogva igyekeztek a magyar társadalom kínálta keretekbe illeszkedni. Foglalkozásukat tekintve főleg kézművesek (tímárok) és kereskedők voltak. Kiváltságleveleik (1684 - Petele, 1696 - Ebesfalva, 1726
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- Szamosújvár) a szabad kereskedést, következésképp a gyors meggazdagodást is
lehetővé tették számukra. A feudális szerkezetű Magyarországon azonban épp a
leggazdagabb örmény családok nem tudták tovább forgatni a kereskedésből szerzett tőkéjüket. Idegenek lévén, fölbirtokot
nem vásárolhattak, polgári származásuk
miatt hivatalt nem tölthettek be.8 Ezért - elfogadva a magyar értékszemléletet - igyekeztek nemesi oklevelet szerezni, s törekvésük oly sikeres volt, hogy 1740- 1840
között már 88 örmény család9 kapott nemesi címet. Dél-alföldi birtokvásárlásaik révén ezek a famíliák földrajzilag is elszakadtak a korábbi örmény városoktól, s
egyebekben is igyekeztek hasonulni a magyar nemességhez (családnevek magyarosítása, vegyes házasságok). A magyarországi örmény kolóniát így épp a vezetésére hivatott tagjai hagyták el, s éppen akkor,
amikor a megváltozott társadalmi-politikai
körülmények miatt a közösségnek a legnagyobb szüksége lett volna rájuk.
A
XVII-XVIII.
században
az
örménylakta városok fő törekvése a szabad királyi városi cím, s az ezzel járó kiváltságok elnyerése volt. Erzsébetváros és
Szamosújvár egymással versengve igyekezett bejutni a kiváltságosok közé. Céljukat szinte egyszerre érték el a XVIII. század utolsó éveiben, ám a privilégiumért
nagy árat fizettek: az iskolákban kötelezően be kellett vezetni a magyar nyelvű oktatást, s a közigazgatás nyelve is magyar lett.
A nemzeti identitás egyik legfőbb ismérve és záloga, az anyanyelv egyre inkább
a magánszféra, a családi élet keretei közé
szorult vissza. Az 1840-es években már a
templomi prédikációk egy része is magyarul hangzott el.10 A nyelvből előbb a komplikáltabb grammatikai formák tűntek el,
majd a fogalmak, aztán az igék, végül az
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indulatszavak. A XX. század elejére az örmény beszélt nyelv állapota (minden harmadik-negyedik szó magyar volt) híven
mutatta a nyelvi asszimiláció mértékét.11
Az erdélyi örmények asszimilációs állomásainak vizsgálatánál nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a körülményt sem, hogy
Erdély gazdasági szerepe, jelentősége a
XIX. század második felében, különösen
a dunai gőzhajózás megindulása után egyre csökkent. Az alföldi puszták benépesültek. A gabonakereskedelem új lehetőségeire - talán éppen az említett szemléletváltás
miatt - nem figyelt fel az új örmény nemzedék. Az egykori ügyes kereskedők utódai
között nem akadt egyetlen Tímár Mihály
sem. A feudális korlátok 1848 utáni feloldásával, a polgárosodás általános megindulásával megszűnt az örmény városok
korábbi zártsága, homogenitása. A jobb piaclehetőség reményében az örmény kereskedők nagy része elköltözött az örmény
többségű lakóhelyéről.
A századvég örmény értelmisége az elmagyarosodás egyik okának a magyar feudális társadalmi értékszemlélet kritikátlan átvételét tartotta.12 Ez utóbbi azt jelentette, hogy a kereskedő és az iparos
- hiába produktív eleme a társadalomnak - a nemesség szempontjából alacsonyabb rendű közösségi lénynek számított.
A társadalmi ranglétrán felemelkedni vágyó fiatalabb korosztály ezért nem folytatta ősei foglalkozását, hanem hivatali
és értelmiségi pályák felé tájékozódott,13
rosszabb esetben a nemességet és főnemességet majmoló szokásokkal, vérbeli magyar dzsentri módjára hágott nyakára az apái által megszerzett vagyonnak.14
Jellemző a korabeli közgondolkodásra a
nemes (!) Issekutz Bogdán jogász esete,
akit az udvari kancelláriától Kolozsvárra helyeztek volna, ám a terv egy gőgös
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nemesi közbeszóláson megbukott: „Csak
nem ülök széket egy olyannal, kinek apja
a pudli (pult) mellett állott?”}5
A XIX. század erdélyi örménysége előtt
valóban nem volt más lehetőség, mint betagozódni abba a társadalomba, amelybe
elődeik már gyökeret vertek, s a közvélekedés által örmény jellemzőknek tartott tulajdonságaikat - becsületesség, szorgalom,
hagyománytisztelet, takarékosság,16 közügyek iránti elkötelezett áldozatkészség,
családszeretet, polgári erények17 - a gazdasági téren elért sikerek után a társadalmi
sikeresség szolgálatába állították. Ennek
eredménye az 1800-as évek második felében világosan megmutatkozott. A század
utolsó évtizedeiben a kulturális és társadalmi élet szinte minden területén kiemelkedő
helyet foglaltak el az örmények.18
A magyarországi nemzetiségek körében
nem egyedülálló jelenség az, ha egy kisebbség a gazdasági és/vagy szociális felemelkedéssel együtt - esetleg annak árán
- nyelvet és identitást cserél.19 Az ősei foglalkozásához, életmódjához látszólag hűtlen hazai örmény értelmiség egy része
azonban felismerte, hogy nemzeti sajátosságainak végleges elvesztése valós veszély, ezért széles körű mozgalmat indított
a még meglévő értékek felkutatására, megőrzésére, az asszimilációs folyamat megállítására, sőt, visszafordítására. Felismerték, hogy a nyelv az identitás legfőbb záloga, a közösség kohéziós ereje. Szorgalmazták az örmény nyelv újratanulását, illetve alkalmazását a mindennapi életben.20
Szongott Kristóf, szamosújvári gimnáziumi tanár Govrik Gergely mechitarista
pappal közösen szerkesztette az Armeniát.
Szongott sikeresen gyűjtötte maga - és
a folyóirat - köré a korszak legkiválóbb
közíróit, armenistáit, néprajzkutatóit. A
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lapban legtöbbet publikáló írók: Molnár
Antal, Gopcsa László, Pátrubány Lukács,
Merza Gyula, Herrmann Antal, Avedik
Lukács, Tőrös Tivadar, Esztegár László és
Cselingárján Jakab többnyire rangos budapesti, kolozsvári és erzsébetvárosi lapok
szerkesztői, illetve munkatársai is voltak.
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Szomorújelentések
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
Keve Mária
2018. január 27-én, életének 77. évében elhunyt.
Temetése március 7-én 11órakor a Farkasréti temető Hóvirág
utcai ravatalozójából indult végső nyughelyére.
Az engesztelő gyászmisét március 10-én 10 órakor tartották az
Örmény Kat. Templomban (XI. ker. Orlay u.6.).
Gyászolják: testvérei, sógora, unokahúgai és unokaöccsei, valamint barátai és tisztelői.   	
								
Keve Kinga
Gyászolja továbbá a hazai erdélyi örmény közösség, hiszen hosszú éveken át az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület örmény nemzetiségi képviselője volt,
továbbá a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség Hitéleti Működését Támogató
Alapítvány elnöke. Kedves lénye, megbízhatósága, ötletei és gondoskodása velünk
marad...									
I.S.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy
Dr. Magyar István Lénárd
történész, teológus, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem nyugalmazott egyetemi docense, a Szent György Lovagrend tagja,
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület alapító tagja
72 éves korában, 2018. március 12-én hazatért Teremtőjéhez.
Temetésére családja körében került sor.
Mindazokat, akik szeretnének tőle búcsút venni,
a később tartandó gyászmisére várjuk szeretettel.

Magyarörmény közösségünk sokat köszönhet Neki az örmény történelem, kultúrtörténeti emlékek megismerésében, magyarörmény identitásunk erősítésében.     I.S.
Fájdalommal, de Isten akaratában belenyugodva tudatjuk,
hogy a szeretett édesapánk, nagyapánk, dédapánk
id. Zakariás Péter
életének 100., özvegységének 27. évében,
2018. március 26-án, este 11 órakor türelemmel viselt
betegség után megtért Teremtőjéhez.
Drága halottunkat 2018. március 29-én, csütörtökön
14 órakor helyeztük örök nyugalomra
a csíkszépvizi örmény temetőbe.
Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
A gyászoló család
Emléküket kegyelettel megőrizzük!
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Nekrológ helyett – Zakariás Péter bácsiról

„Az örmény ültet is fát, nem csak kivág”

Csíkszépvíz a hasonnevű patak mellett
fekszik az erdélyi Pogányhavas lábánál.
Nevét úgy tartják: Szent Lászlótól kapta, amikor annak lova belelépett az általa
szépnek talált patakba. Mindig népes falu
volt, vásártartási joggal. Kereskedelmét és
iparát a betelepedett örmény lakosok tették naggyá, akik között érkeztek és kértek
letelepedési engedélyt id. Zakariás Péter
felmenői is. 2016 Nyarán Nuridsány Mimi
XV. kerületi és Esztergály Zsófia fővárosi
elnök vendégeskedett Péter bácsinál. Ez a
rövid portré akkor készült Péter bácsival,
akinek vágott az esze, mint a borotva és 90
fölött is fát aprított, ha kellett.  
1642 tavaszán Szépvíz lakossága arra
ébredt, hogy a mostani örmény temető helyén sátrak állnak. A sátrakkal örmények
érkeztek, akik kezdetben 3 napi pihenőre kértek engedélyt a helyi bírótól, de nagyon jól érezhették magukat, mert a határidő letelte után engedélyt kértek a végleges letelepedésre.
Talán az egyik sátorban lakhattak kezdetben Zakariás Péter felmenői is. A sátrak helyett idővel szokatlan méretű, polgári ízlésű házak épültek Szépvíz egész
területén az örmények szorgos munkájának eredményeképpen. Egy ilyen, úgynevezett örmény házban él még ma is Péter
bácsi, a legidősebb örmény a faluban.
A nyári hőségben is hűvös szobákban
megannyi emlék, a gondosan megőrzött
múlt minden pillanatban fellelhető. Látja,
hogy a régmúlt magával ragad bennünket,
mesélni kezd:
„Sok testvérem volt, mind meghaltak már. Én vagyok egyedül, nekem
is megvan a helyem a temetőben, itt

Szépvizen. Itt fogok nyugodni. A családunk a Gyimesi-szoroson át vándorolt
ide sok száz évvel ezelőtt. Akkor az örmény közösséget a pap vezette. Az én felmenőimet Conticarnak hívták a régmúltban. Az örmény templom 1701-ben épült
Szépvizen. Szorgos kereskedő, iparos nép
volt az örmény, meg is látszott a faluban
a gazdagság. Később állattartók is lettek,
egy időben marhákat szállítottak, egészen
Bécsig vitték őket. Volt egy Szentháromság Segély Egyesület, ennek minden örmény tagja volt. A nők az egyházegyletben dolgoztak, a fiatalok mindenes munkások voltak, mindent ők csináltak, még a
temetéseket is. Szépvizen mesterek éltek,
cipész volt vagy 32, mészáros volt vagy
20, szerették a húst az örmények. Minden
nap húslevest vagy hurutos levest ettünk.
Rézüstben főztük a hurutot, addig főztük a
zöldséggel a tejet, amíg meg nem állt benne a kanál, aztán megszárítottuk. Ezt csak
mi örmények tudtuk, mindennek megvolt
a módja” – meséli mosolyogva.
Egyéves voltam, amikor Édesanyám
– vált komorrá – meghalt, ő nem tudott
megtanítani ezekre a dolgokra. A család
segített. Az örmények szeretik a családot,
mindenütt 6-8-10 gyerek volt. A Zakariások, Szávák és még más családok mind
Szépvízről származnak. 1927-ben, kilenc
évesen kerültem Bécsbe a mechitarista
rendházba, egyedül a testvéreim közül.
Félév alatt megtanultam örményül, mindent értettem. Emellett megtanultam németül és franciául, de azt már elfelejtettem – nevetve teszi hozzá. Ott is egyszerű életet éltünk, szegény világ volt, de a
könyvtárban rengeteg könyv lapult, sokat
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olvastam. Volt ott mindenféle nációból
gyerek, de én voltam a legkisebb. Ezért az
étkezéseken nekem kellett kinyitni az ajtót a püspök úrnak. Kifelé jövet volt, hogy
nekem adta a narancsát, aminek én nagyon örültem. Még ma is mindenre emlékszem jóra és rosszra egyaránt.
Később Brassóban tanultam majd ott
voltam segéd. Férfiszabó vagyok, úri szabó – Péter bácsi előhúz egy háború előtti férfi divatmagazint, ahol megmutatta
az angol szabásvonalakat -. Kolozsváron
is voltam, ott nagyon szerettem. Olyan
ruha nem volt, amit ne csináltam volna meg. A frakktól a felöltőig, a sapkáig
mindent ki tudok szabni, még női kosztümöt is. Mindent, ami rendes vastag anyagból van. Nincs diplomám, még elemi iskolám sincs, de szerettem a munkámat és
jó munkákat kaptam – közben a jó hűvös
szobából a kert felé indul.
Jó nagy kertem van. Nekem most ez a
foglalkozásom. Szedem a gyümölcsöt, ha
kell, még fát is aprítok. A lányom jön segíteni, elviszi a mosnivalót, de főzni én
főzök magamnak. Itt rendnek kell lenni,
én így szeretem. A sarkon laknak az unokaöcsémék. Ők az utolsó teljes örmény
család Szépvízen. Mindannyian tanult
emberek lettek, de elfoglaltak. Nem sokat találkozunk. Nem zavar az egyedüllét.
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Régen voltam annyi ember között, hogy
ez már nem hiányzik. Amikor a lágerben
voltam Szerbiában – vált hirtelen –, ott
2400-an voltunk sok évig együtt nyomorúságban, szenvedések közepette, de azt
is túléltem. Most háborús veterán vagyok,
havi 112 lej a nyugdíjam, de hál‘ Istennek
mindig dolgoztam, így van rendes nyugdíjam is, szóval megvagyok. Két gyermekem, öt unokám és egy dédunokám van,
ők Belgiumban élnek, nagyon jó munkájuk van. Nekik nem gond, hogy az Északi tengerhez menjenek, vagy a Földközi
tengerhez.
Én meg már itt maradok. Ma már csak
három örmény család van Szépvizen, de
tartjuk az örménységünket. Krapar, így
mondják, hogy örmény. Büszkék vagyunk, hogy látszik a falun a kezünk nyoma, hiszen az örmény ültet is fát, nemcsak
kivág, ha értik mire gondolok.
A forróság elől ismét a hűvös szoba felé
tart, de most nem követjük. Hagyjuk inkább pihenni.
„Az ember mindent úgysem mesélhet el
egyszerre, igaz?” - morzsolta a fogai között és behúzta maga után az árnyat adó
faajtót.
„Az örmény ültet is fát, nem csak kivág”.
Esztergály Zsófia, László Gyöngyi

„A nemzetet csak látszólag alkotják az élő nemzedékek, valóságban azonban tagjai annak az elhaltak is, mert a letűnt nemzedékeknek nagy a befolyásuk az élőkre.
Sokakat lelkesített már őseinknek dicső példája kitartó munkára, szorgalomra, nagy
tettekre.”
Dr. Avedik Félix: A magyar örménység múltja és történeti jelentősége”)
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Meghalt Demján Sándor
2018. március 26-án, hétfőn, életének 75. évében elhunyt Demján Sándor – tette közzé a Gránit Pólus-csoport.
Lelencgyerekből multimilliárdos
Demján Sándor, az ország egyik legsikeresebb és legvagyonosabb üzletembere sok vállalkozásban volt érdekelt, temérdek maradandó épületet és alkotást hagyott hátra. Ő maga mindig is csak
kereskedőként aposztrofálta magát, még ha maga az
áru sokszor változott is. A
rendszerváltás előtt nagyon
élt, kiismerte magát az „átkos” viszonyai között, mégis az éttermei, a Skála és az
MHB Bank vezetésével egy
kicsi nyugati mentalitást is
hozott a szürkeségbe.
A rendszerváltás utáni években már
nagyban játszott, hatalmas látványberuházásokkal, kulturális létesítményekkel, bevásárlóközpontokkal szórta meg a régiót, rengeteg pénzt keresett, és az új világban is mindig megtalálta az utat a politika és az üzlet első soraihoz. Ő maga talán
a Prima Primissima díjak megalapítására
volt a legbüszkébb.
Erdélyi gyökerek
Demján Sándor, a későbbi üzletember erdélyi örmény származású volt. 1943-ban a
Szatmár megyei Börvelyen született. Pár
évvel korábban székely felmenői vagy harminc másik székely családdal együtt elhatározták, hogy kivándorolnak az Egyesült
Államokba. Ám az 1940. augusztusi második bécsi döntés közbeszólt, és egyfajta lehetőséget teremtett a szegény családoknak.
A család is Erdélyben maradt.

Demján az édesapját nem is ismerhette meg, ő ugyanis a második világháborúban elesett. A három testvérrel édesanyja
egyedül maradt. Aztán fordult a hadi szerencse, visszatért a román
uralom. 1945-ben Börvely
székely családjait egyetlen nap alatt elkergették.
Etyekre kerültek. Demján
édesanyja tanulni szeretett
volna (szülészeti asszisztensnek készült), és bár a
nagymama ezt élesen ellenezte, Demján Sándort végül nevelőszülőkhöz adták.
A végtelenül szegény
kiskunlacházai nevelőszülőkre Demján
szeretettel emlékezett, miközben hamar
megtanult éhezni és nélkülözni. An�nyira zokon vette, hogy a jóisten így elbánt vele, hogy hétévesen tudatos ateistává vált, és miközben engedelmes gyerek
volt, aki rengeteget dolgozott, de templomba soha nem volt hajlandó járni.
Az akaratos, öntörvényű fiú a kedvelt tanárainál ötös tanuló volt, akiket nem szeretett, azoknál bukdácsolt. A kis Demján
szervezői és üzleti érzéke azonban már ekkor megnyilvánult. Imádta a nagy magyar
történelmi hősöket, Kossuthot, Petőfit,
maga is hős szeretett volna lenni. Egyszer
felmerült az iskolában, hogy nincs pénz
egy nagyobb méretű Petőfi-nyomat elkészíttetéséhez, ami 10 forintba került volna. A koldusszegény Demján jelentkezett,
hogy az nem lehet, bízzák csak rá, majd
ő előteremti a pénzt. Nevelőszülei lefagytak, amikor bejelentette, hogy szeretne
57

2018. május-június
10 forintot kérni a nyomatra. Ám a kis
Demján végül szerződést kötött, mindenfélét vállalt, besegített például a háztartás
tojásainak értékesítésébe és a piacon viszonylag hamar kitermelte a tojásonkénti
tízfillérekből a Petőfi-nyomat árát.
Amikor az amúgy jó eszű kisfiú már
végre iskolába is járhatott, azonnal „beleszeretett” a kor olcsó parfümjeiben járó
és így kellően elbűvölő tanítónőbe. Emiatt
aztán igen nagy lelkesedéssel tanult, falta
a könyveket. Kiskunlacházán kevés tanár
jutott a 600 diákra, sokszor a kis Demján
helyettesített. Ha nem volt tanár, ő mesélt
a könyvről, amit éppen olvasott.
Demján végül kifejezetten jó tanuló lett,
és a Fogyasztói Szövetkezetek Országos
Szövetségének (Szövosz) ösztöndíjasaként középiskolába járhatott, majd 1965ben diplomát is szerzett a budapesti Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán.

Erdélyi Örmény Gyökerek
A gyerekkori nehézségek, a sok munka,
az önállóan és sikeresen elvégzett szakiskolák hatására Demján Sándor egyik legfontosabb „nünükéjévé” vált a kétkezi munka, a
szakma és a „hajtás” dicsérete. Nagyon szeretett arról szónokolni, hogy a magyar oktatás nem megfelelő embereket képez, nem
elég jók a szakiskolák. „Amihez értesz, és
amiben jó vagy, abban igyekezz a legjobb
lenni, és boldog ember leszel!” – vallotta, és
élete végéig szívesen köszörülte a nyelvét a
hazai oktatás szerinte fals irányain.
Erős támaszt jelentő, tájékozott családi háttér nélkül Demján Sándor alapvetően befogadta a kor kötelező politikai üzeneteit, ugyanakkor saját elmesélése alapján nem könnyen ingadozott a széljárásnak megfelelően.
(A nekrológ az index.hu honlapon megjelent Brückner Gergely írása alapján készült)

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület jogosult arra,
hogy személyi jövedelem-adónk 1 %-át az EÖGYKE-nek ajánlhassuk.

Huszonegy 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.
Kérjük, hogy jövedelemadója bevallásakor gondoljon Kulturális Egyesületünkre –
ezáltal önmagára 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
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Elhunyt Szervátiusz Tibor szobrászművész
2018. április 25. 16:46

Életének 88. évében elhunyt Szervátiusz
Tibor. A Kossuth-díjas szobrászművészt,
a nemzet művészét az Emberi Erőforrások Minisztériuma saját halottjának tekinti.
Szervátiusz Tibor 1930-ban, Kolozsváron született. Első mestere, édesapja művészetéből vette át és fejlesztette tovább a népi fafaragás, a székely népművészet szobrászati elemeit. 1949 és 1955 között a kolozsvári Képzőművészeti Főiskolán tanult.
1977 óta Budapesten élt és alkotott.
Az 1950-es években elsősorban
népi témák foglalkoztatták: moldvai,
gyimesi csángók, csíki székelyek ihlette modorban fából készítette szobrait. A
nyugati modern művészettel való találkozás indította új utakra. Vas- és bronzszobrokat is készített, domináns anyaga a fa és
a kő; egyéni szobrászati formanyelvét elsősorban ezek körében alakította ki.
Sokoldalú művészként több stílusban is
alkotott az expresszionizmustól a geometrikus absztrakción át a törzsi művészetre
emlékeztető szobrokig. Több szoborciklus, számos történelmi ihletésű szobor és
jelentős köztéri alkotások kerültek ki műhelyéből. Művészi céljairól így vallott:
„Művészetet magyart, de egyetemesen
emberit kell teremtenem. Úgy kell a szobrászatban alkalmaznom a század plasztikai törvényeit, hogy általuk ennek a népnek a nyelvén, ennek a népnek a múltját,
történelmét, tragédiáit, katartikus élményeit fogalmazzam meg.”
Figurális szobrai erősen kötődnek a
természeti-tapasztalati valósághoz, Közép-Európa történelméhez, az emberi humánumhoz. Harmóniaszobrai a népi

művészetből kiinduló figurákat, népszokásokat örökítenek meg. Portréi összefoglalások, idolok, „lét-portrék”; szellemi kiválóságaink, történelmi elődeink arcát jelképpé formálják. Több szobrot is készí-

tett Petőfi Sándorról, Ady Endréről, Bartók Béláról és Szabó Dezsőről.
Számos kiállítása volt itthon és külföldön. Műveit többek között a Magyar Nemzeti Galéria, a Magyar Nemzeti Múzeum,
a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Kolozsvári
Művészeti Múzeum őrzi, illetve magángyűjtemények szerte a világon Európán
kívül az USA-ban, Kanadában, Japánban
és Ausztráliában is.
Jelentősebb köztéri szobrai: Életfa (1984) Csongrád; Az idő kapujában
(1994) Orosháza; Magyar oltár (1996) Budapest, Kőbánya, Szent László tér; 1956os emlékmű (2001) Budapest, XXII. kerületi Városház tér; Tiszta forrásból (2016)
Kecskemét, a Kodály Intézet előtt.
Munkásságáért többek között a Magyar
Köztársaság Érdemrend Középkeresztjével (1992), Kossuth-díjjal (2001) és Magyar Örökség díjjal (2003) tüntették ki.
Szervátiusz Tibort az Emberi Erőforrások Minisztériuma a családdal egyetértésben saját halottjának tekinti.
(EMMI Kultúráért
Felelős Államtitkárság)
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Az Örmény Genocidium 103. évfordulóján örmény nyelvű szentmisét celebrált Vártán atya, az örmény katolikus templomban
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:
és a Fővárosi Örmény
Önkormányzat
Nyilvántartási szám: CE/13136-3/2017
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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„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék...”
(Vörösmarty Mihály)

az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület
kéthavonta megjelenő kiadványa
XXII. évfolyam 236. szám
2018. július-augusztus

Tisztelt Olvasóink!
2018. januártól minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor lesz Fővárosi Örmény Klub. A
helyszín megváltozik, ezentúl a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség 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. Mindenkit szeretettel várunk.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek változatlanul kéthavonta, mindig a páratlan hónapban jelenik meg. A lapzárta változatlanul a páratlan hónap első hétfője.

Minden vasárnap elhangzik…

„Egyszülött Fiú és Isten Igéje, hallhatatlan Lényeg, aki elfogadtad, hogy testet öltesz
a mindenkor szűz Szent Istenszülőtől, változás nélkül emberré válván, keresztre feszítettek, Krisztus Istenünk, haláloddal legyőzted a halált; aki egy vagy a Szentháromságból, az Atyával és Szentlélekkel együtt dicsérendő, üdvözíts minket.”
A kereszt! Végső soron egyetlen igazi áldozat van, Jézus keresztáldozata. A liturgia-mise
ennek jelenvalóvá tétele. A keresztáldozat hozta a megváltást. A történelem folyamán azonban a kereszt szimbolikája megváltozott, gazdagodott. Az örmény egyházban nagyon fontos a kereszt tisztelete. Erre mutatnak a jellegzetes faragott, csipkeszerű díszítésű kőkeresztek. Ilyen még Budapesten is áll a Petőfi téren. A Mechitarista rend jelvényéül egyenlő szárú, görög keresztet választott, de a szárak végein karélyos végződéssel, ez már a megdicsőített forma, mely a győzelem jelvénye. Azonban ebben is ott van a kereszt vízszintes ágában – ha nézzük – a bal oldali karélyok alatt a szeg: Jézus kínszenvedésének a szimbóluma.
A pap az ünnepélyes liturgiákon kézi keresztet tart mindvégig a kezében s avval ad áldást.
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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Naregi Szent Gergely: A bánat könyve –
Beszélgetés a szív mélyéből Istennel

Az írásbeli örmény irodalmat, akárcsak a
nemzeti nyelvhez nélkülözhetetlen írást,
tudós szerzetesek teremtették meg. Kiindulópont volt az 5. században Szent
Szahag által lefordított Szentírás. A szent
fordítók emlékét az örmény naptár szerint
együtt ünnepeljük, köztük Naregi Szent
Gegelyt. Céljuk az volt, hogy a kor fontos művei legyenek örményül hozzáférhetők, ezért állítottak föl nagyon korán iskolákat Örményországban. A szentmise szövegét is megalkották, mivel a hívek sem a
szír, sem a görög szöveget nem értették.
Mindez nem jöhetett volna létre, ha elsőként Világosító Szent Gergely meg nem
szervezi a keresztény államot.
Örményországnak két óriása volt a
középkori költészetben: Naregi Szent
Gegely és Kegyelemteljes Szent Nerszesz.
Szent Gegely, a magányos misztikus Kelet-Anatóliában élt, igazi irodalmi pályafutása mindössze az első évezred utolsó
évtizedeitől 1002-ig tartott, halála után
évszázadokra teljesen feledésbe merült.
De műve, A (bűn)bánat könyve, más néven Nareg mégis megérkezett a harmadik
évezredbe, mert korunkat is a benne föltáruló problémák kínozzák.
Első nyomtatott megjelenése után 1875ig már 50 kiadást ért meg. Ez a harmincegyedik fordítása a vi lágirodalomban. Ez
a Biblia után a világ minden táján élő örmények legfontosabb könyve. Az emigrációba mindenhová magukkal vitték, imakönyvként használták. Már Madtheosz
Csughajeci (Dzsulfai Máté) szerint a bibliai zsoltárok folytatása: „Mintha ez a
2

testben élő angyal teljesen átszűrte volna
az egész előző korszak irodalmát, a teológiát, filozófiát és a különböző tudományokat. Mégis bölcsességével a kizárólagos költészet fölött áll, mint a keresztény
civilizáció egyfajta összegezése és betetőzése”. Költők és teológusok egyaránt magukénak vallják.

Dr. Szám László

Más munkái nálunk szinte ismeretlenek:
Első nagy művét, az Énekek énekének
magyarázatát a vaszpurágáni Ancevacik
tartomány fejedelmének tiszteletére írta.
A Bibliának ezt a ritkán idézett könyvét
Salamon királynak tulajdonítják, tulajdonképpen szerelemes versek gyűjteménye, nincs egységes felfogás értelmezését
illetően. Narekaci szerint a testi, tárgyi létezők látható módon fejezik ki az istenit,
mert az anyagi világ teremtésének részei,
így alkalmasak arra, hogy benne az isteni megnyilvánuljon. „A testi által lássuk
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a  lelkit.” Szerinte a férfi és nő, konkrétan tett szert. Sok hagyomány fűződik hoza menyasszony és a vőlegény szerelme a zá, egy részük szóban vagy írásban maházassággal megáldatik, ezért nem szakad radt ránk.
el Isten kegyelmétől. A két nem szerelmét
Több költeményét is az Istenanyáa szent család eszméjére alapozza.
nak szenteli. A születés dalában ruházaAbarank keresztjének története című ta teljes szépségében ábrázolja. Az addiénekét Abaran falu kolostor-együttesének gi sárágánok a „legdicséretesebb és legépítése alkalmából irta.
dicsőségesebb” jelzőkkel illetik, Szent
Intelmeken, dicsőítő szónoklatokon és Gegelynél bukkan föl ilyen formában előhomiliákon kívül új egyházi műfajt is te- ször.  Színpompás művében, A föltámadás
remtett Ganc (Kanc) azaz kincs(tár) néven dalában önmagát mint az Ararát lejtőin le- bizonyos ünnepeken való éneklés céljá- szálló szekér kocsisát ábrázolja.
ból. Ezek az ünnep misztériumát dicsőíA Nareg az örmény kultúra gyöngytik. Soraik a „kincs” szóval kezdődnek és szeme. Csodálatos módon kimentették a
a kezdőbetűk összessészeldzsuk invázió kögükben a „Krikor énezelgő poklából. Benne
ke” kifejezést adják.
a vaszburágáni mester
Minden versszak iskörképet rajzol a világ
métléssel végződik, az
fő bajáról, hogy Istenutolsó az elhunytak irtől elszakadtak az emgalmasságra méltatása.
berek és megpróbálja
Ősi homiliákból vett
visszavezetni őket. A
sorokkal végződnek.
megtérő vagy bűnbánó
Imadalai (kb. 2 tutemplomi látogatását
cat) tartalmilag hozzáköveti az örmény Istejuk kötődnek. Hagyoni Liturgia útmutatása
mányos fordulatokon
szerint a templom előtúl egy részük a 10. szácsarnokába való belézad társadalmi életének
péstől kezdve. „Mi vok
változásait tükrözi, de
herrahajic...”
„Senaz ember belső világát,
ki se közeledjék az isgondolkodását és éle- Zárug Katalin, az est rendezője
teni misztériumhoz a
tét még nem ábrázolják
katekumenek (új megtéolyan mélységben, mint a Bánat könyvé- rők), kételkedők vagy bűneik miatt elégnek természetfölötti erejű magaslatai. Az tételt végzők közül.” Ők csak idáig juthatörmény imadalokban a szokásos szépség- tak az korai keresztény időkben. Ezt köideált az Istenanya testesítette meg. Legra- veti a belépés a szűkebb értelemben vett
gyogóbb kifejezése ennek a Vártávár dala, templomba, hitvallás, kegyelem kéréSzent Gegely egyik legjobb költeménye. se az elnéző ítélethez, felkészülés az OlKrisztus színeváltozását itt rózsák és lili- táriszentségre. Ennek során a szent közomok színpompás virágaival illusztrálja.
vetítőkhöz fordul: Istenszülő Szűz Mária,
Mértéktelenül gazdag tudása és feddhe- angyalok, apostolok, szentek. Az utolsó
tetlen életmódja jóvoltából nagy hírnévre „felvonás” két speciális könyörgés: egy
3
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harang, a szentségek szimbóluma hív, de
ez egyben az ítéletnap harsonája. A másik
egész kis tudományos disszertáció a szent
olajhoz (mürron, krizma), melyet a keresztséghez, pappá szenteléshez, szentelésekhez és a halál előtti különleges szertartáshoz használnak. A Narek a felkelő és
örök világosság eksztatikus pillanatával
zárul az igazság napján, az örök élet királyságában.  - Ez a keret. Ezt tölti meg a
szerző más-más bűnökkel, bajokkal küzdő embertípusok magára vállalt helyzeteivel, nevükben tesz vallomást és Isten elé
viszi őket könyörgéseivel.
„Teológia és szépirodalom, a keresztény tanítás egyedülálló enciklopédiája imádságos formában, napi használatra. Gyógyító italokká cseppfolyósított
Biblia, lírai imafüzér emberi szenvedésekre.” E szavakkal jellemzi az irodalomtörténet e páratlan alkotást. A szerző nagy öntudattal vallja halhatatlanságát, és hogy látta Istent (akit Jézus előtt
senki se látott) és hogy nemcsak korának, hanem az eljövendő nemzeteknek
szólnak sorai.   
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Rejtély, hogy 300 év alatt miért nem
fordították magyarra a mechitaristák? Talán mert az asszimilációtól féltek. Mányó
Gergely mechitarista főapát többször
idézte Boldog Mechitár sorait: Vedd el
egy nemzet nyelvét és meghal az a nemzet. S a 80-as években valóban „Magyarrá
lett keleti népek” címmel jelent meg egy
különben kiváló könyv, addigra odáig jutottunk, hogy ebben már meg sem említik
az örményeket, a törökök viszont mint hazai nemzetiség (!) vannak benne.
Szent Gergely magyarra fordításában
úttörő munkát végeztek Weöres Sándor és
Zsigmond Benedek Schütz professzor úrral együtt, szemelvényeik és méltatásuk
után azonban nagy csönd következett.
Narekacit mindkét örmény egyházban
szentként tisztelik. Ráadásul a naregi kolostor, ahol életét leélte, állítólag katolikus volt (internet).
A katolikus valláson belül a latinon kívül ma is több szertartás (rítus) van, különböző nyelveken, de az örmény katolikus rítus nyelve az örmény maradt.   
Ferenc pápa Naregi Szent Gergelyt az
örmények közül elsőként nyilvánította
egyetemes egyházdoktorrá a római katolikus
egyházban.  
Egyháztanítók
vagy egyházdoktorok
(doctores Ecclesiae)
megtisztelő címet az
Egyház olyan egyházi íróknak ajándékoz,
akik teológiai vagy
hittani kérdésekben a
kereszténységen belül
jelentős új tanítást fogalmaztak meg, megújítva az Egyházat.

Erdélyi Örmény Gyökerek
„Életművükkel a tudomány vagy a szeretet égboltján új csillagnak számítanak az
egyháztörténetben.” Ez az igazhitű, személyes szent életű, tudományos teljesítmény hivatalos elismerése. A pápa, vagy
valamelyik egyetemes zsinat nyilvánítja ki. Nem „szuperszentekről”, hanem a
szentek szűk csoportjától. A bizánci liturgikus könyvekben, de a szír-malabár és
káld katolikus egyházban is ismert fogalom, előbbieknél 35 szentet foglal magában, közülük 17-en a nagy egyházszakadás előtt éltek, őket tehát mind nyugaton,
mind keleten tisztelik. Ezért vált Szent
Gergely is egyetemes egyházdoktorrá. De
ismeretes a szír-malabár és káld katolikus
egyházban is.
Az örmény egyházban közismert szenteken kívül egyházdoktor a számos örmény szent közül Meszrob Masdoc,
Jeghise vartabed, Movszesz Chorenaci,
Filozófus Szent Dávid, Kegyelemteljes Nerszesz (Snoháli), és Lambroni
Nerszesz is.
A latin egyházban nincs külön ünnepük,
az örmény katolikusoknál pedig eddig is
volt.
Narekaci érdemei
Fölismerte, hogy a bűn képtelenné teszi az
embert az Istennel való párbeszédre az Ige
megtestesüléséről való elmélkedés nélkül.
A Szentháromság titkának mély dogmatikus visszatükrözése.
Védelmezi a szentségeket, mint az isteni kegyelem hatásos eszközeit.
Szűz Máriához, mint Isten és ember közötti különleges közvetítőhöz fohászkodik.
Az isteni irgalmasság tanításának előfutára, melynek tiszteletét a 20. században
Szent Fausztina fejlesztette magas fokra
(nagypénteken kezdődő imakilenced).
Könyve által a gyógyító szentek közé
kell sorolnunk (erre visszatérünk).
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Zsigmond Benedek armenológus

Milyen új tanítást fogalmazott meg?
Ferenc pápa 2016-os örményországi beszédében mondta:

A „béke tanítója”
A szerző sorait idézve:
Emlékezz, Uram nagyságodra, ha megvetendő lényemre tekintesz
És amikor kérlek, hogy tégy jót gyűlölőimmel,
Mutasd meg nagylelkűségedet kimondhatatlan csodatetteid által
Értük, akik ismét a tieid.
Ne öld meg azokat, akik megsebesítettek engem, hanem változtasd meg őket,
Haszontalan földi erkölcsük gyökereit kitépve
És erényeket gyökereztetve meg bennük és bennem,
Különösen mert Te vagy a világosság és
remény,
Én pedig sötétség és ostobaság,
Te vagy az igazi jó, Dicsőséges,
Én pedig egészen gonosz és tehetetlen.
Te vagy a föld és menny Ura,
Én pedig még lélegzetemet vagy lelkemet sem tudom kormányozni.
5
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A béke és a megbocsátás hirdetése a kereszténység forradalmi eszméje volt, Babilóniától a perzsa birodalomig, Görögországtól Rómáig csak a hódítás volt napirenden, az elnyomott népeknél pedig a
megtorlás. A zsidóknál is a „szemet szemért” irányelve uralkodott. De rendszerint így maradt ez később is a politikában.
A Szentírás viszont azt mondja
(óörmény bibliafordítás): Mi tadik, zi mi
tadicik! Ne ítélj, hogy ne ítéltessél. A Miatyánk szerint: bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk   az ellenünk vétkezőknek.
A 84. könyörgésből
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.
Ne haragudj rájuk, Uram, irántuk való
szereteted miatt és értem, mintha a szenteket gyalázták volna,
Hanem mivel a gonoszokat vádolták és
jogosan megvetették, bocsásd meg vétkeiket!
6
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És amikor együtt megjelenünk előtted,
igazságos Bíró, minden ajándék forrása,
A súlyos károk, melyet néhányan nekem okoztak, valójában csekélyek, s vádjaik jogosak,
Míg az enyémek, mint a fogadalomszegés példái, számtalanok és súlyosak.
„Azonosulni akart minden idő és hely
gyengéivel és bűnöseivel is,
hogy mindenkiért közbenjárjon „az egész
világ imádságfelajánlójává” tette magát.
Ez az ő egyetemes szolidaritása az emberiséggel, nagy keresztény békeüzenet, határozott kiáltás, amely irgalomért esedezik
mindenki számára. Az örmények, akik sok
országban vannak jelen, és akiket szeretnék innen testvérileg megölelni, legyenek
ennek a közösségre szomjazásnak a hírnökei, a „béke követei.” Az egész világnak
szüksége van erre a hirdető tevékenységetekre, szüksége van jelenlétetekre, szüksége van legtisztább tanúságtételetekre.”
Csak egy megjegyzés:
A hazát azonban meg kell védeni! Ha
Kapisztrán Szent János nem vitte volna a török elleni csatában a szent keresztet és Hunyady János nincs ott, ma Mátyás király országára nem emlékezhetnénk. Szent Vártán és vértanútársai sem
tehettek mást az ávárájri mezőn a kereszténység és pogányság első nagy csatájában! Bizánc és a Balkán elfoglalása után
láttuk a folytatást.
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Honnan is származnak a magyarok?
Nagy port kavart az év elején a hír, miszerint az Országos Onkológiai Intézet vezette nemzetközi kutatócsoport kimutatta, hogy az Árpád-ház tagjai egészen biztosan
nem finnugor eredetűek, hanem eurázsiaiak.
A Magyar Krónika című lap interjút ké- értesítették is a régészeket, ezért már az
szített Kásler Miklós professzorral, az Or- első vizsgálatok is szakszerűek voltak. Az
szágos Onkológiai Intézet főigazgatójá- előrenyomuló osztrák seregek miatt gyorval, az EMMI miniszteri várományosá- san Pestre szállították a leleteket, hol itt,
val. A szakember a beszélgetés elején el- hol ott rejtették a koporsókat, végül a Mámondta, azért is vágott bele ilyen nagy in- tyás-templom oldalkápolnájában helyeztenzitással Árpád-házi III. Béla és felesége, ték örök nyugalomra III. Bélát és a kiChatillon Anna leleterálynét. Azóta csak
inek archeogenetikai
mi bolygattuk meg a
kutatásába, mivel hikirályi párt, egyetlen
ányérzet gyötörte amialkalommal” – meatt, hogy a magyarok
sélte a királyi pár konem zarándokolhatnak
porsóinak kalandos
el úgy királyaik sírjaitörténetét az Országos
hoz, mint az angolok,
Onkológiai Intézet főa spanyolok, az osztráigazgatója.
kok és a lengyelek.
Arra a kérdésre,
A kutatáshoz szükhogy mi adott igazán
séges megfelelő, ép Kásler Miklós professzor
nagy súlyt az intézet
sírokat azonban nem
által végzett mostakönnyű találni Magyarországon, hiszen a ni kutatásnak, a professzor azt válaszoltörökök, majd a császári zsoldos seregek ta: „Egyértelműen kiderült, hogy az Árpáfeldúlták, összedobálták a magyar uralko- dok az R1a genetikai haplocsoportba tardók temetkezési helyszíneit, a koporsók- toztak. Azt pedig már tudtuk, hogy a finnban található leleteket pedig összekever- ugor nyelvű népek az N1bc-be. […] Tény,
ték. Kásler ugyanakkor megemlítette, nem hogy az Árpádok és a magyarok többsépolitikai célzatú fosztogatásokról van szó, ge az R1a haplocsoport népei közül szárezek csupán „egyszerű” sírrablások és hul- mazik. A finnugoristák is kénytelenek vollagyalázások voltak. Tehát míg a legtöbb tak finomítani, ma már nem közös eredetemlékhelyet tönkretették a történelem fo- ről, csupán a finnugor népekkel való nyellyamán, addig III. Béla és felesége sértet- vi rokonságunkról beszélünk”.
len maradt. Miért? Mert azokat nagy valóA kutatás ugyanakkor egy másik,
színűséggel nem találták meg a rablók, hi- „fontos kérdésre” is választ adott: az
szen a koporsókat a székesfehérvári bazili- archeogenetikai vizsgálat ugyanis kimuka padlószintje alatt „rejtették el”.
tatta, hogy nem csak a barátság köti ös�„1848 decemberében találták meg sze a magyar és a lengyel népet. „A mai
egyszerű emberek a sírokat, akik rögtön magyar lakosságban 30 százalékos az
7
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R1a előfordulási aránya, a lengyeleknél Könyves Kálmánnál súlyos középfülgyulez még magasabb. Tehát nem barátok, ha- ladás alakult ki, ennek pedig a koponyanem testvérek vagyunk” – fogalmazott a csontokon elváltozásokat kellett okoznia.
professzor.
Ilyeneket azonban nem mutatott ki a CTA vizsgálat részleteiről Kásler elmond- vizsgálat”.
ta: egyházi előírásoknak megfelelően nyiHogy melyik mederbe terelődik a matották fel III. Béla sírját. Jegyzőkönyvet gyarok eredetének kutatása, az komoly
írtak, és amikor visszazártak mindent, kérdés. Ám a mostani kutatásban még
az egyházi szertartásrendnek megfelelő- több potenciál van. „Az, hogy tudjuk, kik
en újra felszentelték a sírt. A koporsóból voltak, honnan származtak az uralkodókörülbelül egy négyink, nemzeti identiöt milliméter széles,
tásunk része. Ezt az
két-három centiméidentitást
erősítette
ter hosszú mintát vetmeg először is a kutek. „Szándékosan úgy
tatás. Az Árpád-házijártunk el, hogy ha
ak elképesztő szelleszemből nézi az ember
mi és fizikai adottsáa csontvázat, akkor
gokkal rendelkeztek,
nem látja a mintavétel
képesek voltak létrehelyét. Magát a minhozni a Német-Római
tát négy azonos részCsászárság, a Bizánre osztottuk, az intéci Birodalom és a Kizet két genetikai munjevi Rusz között egy, az
kacsoportja is részt
egész Kárpát-medenvett a kutatásban, Dr. Entz Géza művészettörténész, III. Béla cére kiterjedő birode küldtünk mintát a király feleségének koronáját vizsgálja dalmat. Abban a korGöttingeni Egyetem 1967. Fotó: MTI Fotóbank
ban archiregnumnak
intézetének is, a negyenevezték Európában
dik darabon pedig kormeghatározó vizs- a magyar királyságot, ami azt jelentette,
gálatot végeztünk” – magyarázta az onko- hogy nagyon ősi, nemes, a világ működélógiai intézet vezetője. Később, kérdésre si rendjét értő és ismerő birodalomnak teválaszolva elmondta, egyáltalán nem volt kintették, amely felett egyedülálló módon
idegen terep a történelmi szerep az onko- nem közönséges, koronás fejedelmek, halógiával foglalkozó genetikusoknak. Sőt, nem apostoli királyok uralkodtak. Erről
állítólag más próbavizsgálatok folyamán tanúskodnak krónikáink is, amelyek megrátaláltak III. Béla apjának, II. Bélának, lepően egységesek egészen az Anjouk koilletve nagyapjának, Vak Bélának marad- ráig. Szokás lett ezeket a krónikákat meványaira is.
sének tekinteni. No de valóban igaz lenAz eredmények publikálása után fel- ne, hogy a hazai krónikások csupán memerült, hogy nem III. Béla, hanem Köny- séket költöttek volna, a nyugatiak viszont
ves Kálmán csontjait vizsgálták. Kásler a színtiszta valóságot írták meg műveikMiklós ezt azonban cáfolta. Mint fo- ben?! Hogyan lenne ez lehetséges, kügalmazott: „Korabeli leírások szerint lönösen akkor, amikor minden krónikás
8
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ugyanannak az egyháznak a papja volt?
Ráadásul a magyar krónikák leírásait nagyon sok vonatkozásban igazolta már a
régészet. A genetikával nem lehet vitatkozni, amit ez a diszciplína nyújtani képes, az nem érzelmi kérdés. Össze kellene rakni végre a magyarok eredetével, őstörténetével kapcsolatos eredményeket, és
kialakítani egy egységes, hiteles képet”
– mondta Kásler Miklós.
A professzor az interjúban elmondta, folytatják a kutatásokat, s további Árpád-házi uralkodókat fognak azonosítani.
„Nem vagyok történész, egyszerűen csak
sokat olvastam a magyarok históriájáról,



ennyi az egész. De a korábbinál erőteljesebbé akarjuk tenni a történelmi kutatások
genetikai vonalát. Mert perdöntő eredmények születhetnek ezen a téren, olyanok,
amelyekre komplex, széles vágányú, interdiszciplináris kutatások épülhetnek tovább” – fogalmazott az Országos Onkológiai Intézet igazgatója.
(Az eredeti riportot Sinkovics Ferenc újságíró tollából „Vallottak a királyi gének”
címmel jelentette meg a Magyar Krónika
májusi száma. A jelen cikk Nagy Gábor
tollából május 14-én a 888.hu/article felületéről lett másolva)





Korom András

Ávéd doktor gyűjteménye

Mindszent - Valószínűleg az ország legnagyobb, magánkézben lévő orvostörténeti gyűjteményét őrzi Ávéd János mindszenti háziorvos. A közel ezer darabból álló
kollekcióban számos érdekesség mellett még 1913-ban készült lázmérő is található.
– Régóta vonzódom mindenhez, ami régi,
hiszen a régi tárgyak mögött érzem az
egykori embereket. Ezért nem hagytam
veszendőbe menni azokat a mindszenti, gyógyítással
kapcsolatos
eszközöket és tárgyakat, amelyekre munkám során
bukkantam, sokszor a véletlennek köszönhetően.
Volt, hogy kihívtak egy beteghez
az egyik tanyára,
akinek meg kellett

mérni a lázát, s a család olyan lázmérőt
vett elő a tokból, amelyet még 1913-ban
gyártottak. Ez gyűjteményem egyik legérdekesebb darabja – mesélte Ávéd
János, aki 1982 óta
háziorvos Mindszenten. Kollekcióját az 1947-ben
a településre költözött
édesapja,
néhai Ávéd László doktor alapozta meg. Fia nemcsak körzetét vette
át, hanem gyűjteményét is, amelyet
9
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azóta gyarapított. A kollekció egy része
ma a helytörténeti múzeumban látható.
– Korabeli fogorvosi széket, régi lázmérőket, különféle fogókat és csipeszeket,
gyógyszeres dobozokat és üvegeket, kötszeres dobozokat, fecskendőket, varrófelszereléseket és számos, a helyi orvoslással
és gyógyítással kapcsolatos dokumentumot
őrzök. Ez utóbbi közt van 1905-ből származó himlőjárvány-jelentés, de 1927-ből
származó, még kézzel írt recept is, amit annak idején nem váltottak ki. Ezt egy olyan
betegtől kaptam, akiről kiderült, hogy nagyon régi leleteit is megőrizte – mondta
a gyűjtő..Ávéd János kollekciójának híre
ment az orvosok között, ennek köszönheti,
hogy a kiszombori Majoros Ferenc háziorvos hagyatékát a családja neki ajándékozta, ez ma a helytörténeti gyűjteményben
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látható. Idős kollégája visszaemlékezéseiről hangfelvétel is készült, ennek másolatát
szintén neki ajándékozták.
– Megőriztem édesapám bélyegzőjét,
bélyegzőpárnáját is, talán ezek állnak a
legközelebb a szívemhez. A négy éve végzett, a szegedi gyermekklinikán gyógyító
unokaöcsém, Pásztor Pál kapta meg édesapám orvosi táskájából a régi lázmérőt.
Életrajzi lexikon
Ávéd János háziorvos összeállította a
mindszenti házi- és állatorvosokat, valamint gyógyszerészeket számba vevő, CDROM mellékletet tartalmazó könyvet. Ebben százhúsz orvos és gyógyszerész neve,
életrajza és fotója szerepel, akik a településhez kötődnek.
(Délvilág napilap 2011.08.08.)

Máté Gergely

Ávéd Jánosé Az év praxisa díj - megerősítésnek
tartja az elismerést a mindszenti háziorvos

Mindszent - 25 ezer szavazatot kapott a mindszenti Ávéd János háziorvos, Az év praxisa a Kárpát-medencében díj idei nyertese. Az elismerést kedden vehette át, de állítja, a betegek visszajelzése nap mint nap könnyebbé teszi a munkáját.
– 35 év munkája áll az
elismerés mögött – fogalmazott Ávéd János mindszenti háziorvos, miután Budapesten átvette Az év praxisa a Kárpát-medencében díjat Szentes Tamás
helyettes államtitkártól kedden. A háziorvos 90 ezer szavazatból
25 ezer 400-at kapott,
a második helyezett,
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csongrádi Gali Ida kevesebb mint ötszáz
szavazattal maradt el.
– A háziorvoslás
nemcsak egy hivatás,
hanem egy életforma.
Az orvos a nap minden
percében készségesen
áll a betegek rendelkezésére. Az ember próbál
megfelelni a magas elvárásoknak. Édesapám
tette magasra a mércét.
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1947-től volt abban a praxisban, melyet én
1982-ben vettem át tőle. Azóta próbálom a
gyógyító munkámat a legnagyobb alázattal
végezni – mesélte a háziorvos.
– Édesapám 35 évvel ezelőtt azzal engedett útra, hogy soha ne felejtsem el,
hogy a család aggódva bízza ránk betegét, és reménykedik a gyógyulásban, mi
vagyunk a betegekért, és nem a betegek
miértünk. Ezeket tartom szem előtt hivatásom gyakorlása során asszisztenciámmal együtt – fejtette ki a háziorvos. – Egy
háziorvosnak nap mint nap megvannak az
apró örömei, ezekből erőt merítve végzi a
munkáját – mondta.
– Ez a díj egyben megerősítés is, hogy ezt
kell tennem, tennünk. Egy háziorvos az év
365 napján és a nap 24 órájában is orvos,
és akkor is, amikor egy kiló kenyérért áll
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a sorban, és a betegekkel a sorban állás során az éppen aktuális problémáit is hajlandó megbeszélni – magyarázta Ávéd János.
– Az ünneplés már hamarabb elkezdődött. Már azt óriási dolognak tartom, hogy
az első tízbe bejutottam, ez korábban derült ki – mondta a háziorvos, aki családjával és egy kisbusznyi mindszenti kísérővel utazott a fővárosba.
Ávéd Jánost ajánlói jó diagnosztának,
nagy tudású, lelkiismeretes orvosnak nevezték. Megemlítették azt is, hogy őrzi
székely gyökereit, ápolja a hagyományokat. A gyógyítás mellett oktat az egyetemen, előadásokat tart a lakosságnak, gondozza az orvostörténeti emlékeket, összetartja a Mindszentről származó orvosokat,
fogorvosokat, gyógyszerészeket.
(Délmagyarország 2017.09.06. 10:17)

Tóth András

Dr. Ávéd János: különleges és egyben
felelősségteljes életforma a háziorvosi hivatás

Ritkaságszámba menő, izgalmas orvostörténeti gyűjteményt gondoz, büszkén mutatja veterán autóit Mindszent megbecsült háziorvosa, akinek az édesapja is ebben a
városban dolgozott mint a családok orvosa. Különleges történet.
Az év praxisa a Kárpát-medencében pályázaton határon innen és határon túl 10-10
háziorvos került be a zsűri véleménye alapján abba a döntőbe, ahol bárki hozzásegíthette szavazataival saját háziorvosát és praxisát vagy a számára szimpatikus háziorvost és praxisát a győzelemhez.
Lelkesen és kitartóan összefogott Mindszent városa, így a kezdeti 4. helyezés után
rövid időn belül dr. Ávéd János hol a második, hol pedig az első helyen állt a pályázatban, végül az ő praxisa került a dobogó legfelső fokára.
– Nézegettem a rendelő előtt várakozva
a régi fényképeket a falon, de nem találkoztam az édesapja, dr. Ávéd László portréjával.

Azoknak a háziorvosoknak a fényképe
került ki a falra, akik hosszabb időt töltöttek a városban. Most fog megjelenni a
harmadik kiadása a mindszenti orvosok,
11
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gyógyszerészek és állatorvosok életrajzaiból szerkesztett kötetnek. A korábbi kiadások megtalálhatóak az orvostörténeti
gyűjteményben is, amelyet én gondozok.
Édesapám fényképe itt található a rendelőm falán, itt van az asztalommal szemben, hogy mindig lássam, így most is segít és figyeli hogyan dolgozom.
– Sok mindent köszönhet az édesapjának. Mesélne róla?
1920-ban született Gyergyóalfaluban, a
Gyergyói-medencében, Erdélyben. Egyedüli gyermek volt, Kolozsváron járt az orvosi egyetemre, majd 1944-ben végzett, háborús körülmények között. Mesélte, hogy
a légópincében avatták orvossá. Az egyik
asztalnál megkapta a diplomáját, a másik
asztalnál pedig a sasos behívó parancsot.
Ami azt jelentette, hogy teljesen kiképzés
nélkül 24 órán belül a fronton kellett lenni. Amerikai fogságba esett, a háború végeztével azonban nem tért haza Romániába, hanem a rokonokhoz költözött Csongrádra, hogy a szentesi kórházba letöltse a
hiányzó gyakorlati idejét. Több mindszenti betege volt, és az egyik bácsi meghívta a
kisvárosba, így ott lett háziorvos 1947-ben.
Én 1983-ban vettem át tőle a praxisát.
– Itt nőtt fel a háziorvosi praxisban?
Soha nem volt elvárás, hogy az ő hivatását folytassam, saját, tudatos döntés
volt, hogy az orvosi pályát választottam.
Mondhatni, ebben nőttünk fel két nővéremmel együtt. Mária Budapesten él, és
mérnöktanár lett, Kata pedig az orvosi hivatást választotta, fül-orr-gégész, szintén a fővárosban. Édesanyánk tanár volt,
a mai napig emlegetik a nevét, következetességét.
Mindketten vadásztunk, hatalmas szenvedéllyel, apám félelmetes érzékkel művelte azt is. Egy másfajta szféra, amikor várakozik az ember a lesen. Az egyik
12
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ilyen alkalomkor mondtam el neki, hogy
háziorvos szeretnék lenni.
Az emberekkel való kommunikáció, a
mindennapos kapcsolat miatt választottam ezt a területet, naponta láttam, tapasztaltam, hogyan dolgozik édesapám. Mi háziorvosok, helyzeti előnyünk miatt is sokkal többet látunk, tapasztalunk, mint a kórházban dolgozó kollégák. Együtt élünk a
betegeinkkel egy kis településen. Nagyon
jól ismerjük a betegek makro- és mikrokörnyezetét, hol, milyen körülmények között
élnek, milyen a viszonyuk a családjukkal,
az itt dolgozó kollégákkal, ismerjük a mindennapos problémáikat. Kicsit be is húznak bennünket a családjukba.
– Ezért is kifejezőbb a családorvos elnevezés?
Felelősség, bizalmi kérdés, ami a szépsége és egyben a nehézsége is ennek a hivatásnak, ami életforma. Nem napi nyolc
órában dolgozunk, hanem az év 365 napján, 24 órában, mert a beteg a legfontosabb, és a célom, hogy a legjobb tudásom
szerint ellássam őt, vele együttműködve,
közösen dönteni a szükséges terápiáról.
Jelenleg 2270 betegem van. Soha nem
hagyjuk abba a rendelést a kiírt időpontig,
ma délig rendeltünk volna, de még fél egykor is volt két páciensem, és ön is várt ránk.
– Miként élték meg Az év praxisa a Kárpát-medencében pályázat szavazását,
eredményét?
Még most is kiráz a hideg, ha belegondolok, miként értesültem az egészről.
Nem tudtam arról, hogy jelöltek a betegek, egy telefonhívás tudatosította bennem, mibe csöppentünk: bekerültünk a
350 praxis közül az első tízbe. Megnéztem az ajánlásokat, a betegek történeteit.
A szép írásokat meghatódva olvastam. Jó
volt ismét végigélni azokat. Mindegyikre
emlékeztem, a régebbikre is.
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Az ember nem gondolja azt a gyógyítás közben, hogy ez majd milyen nyomott hagy a másikban.
Amikor megtudtam, hogy több mint
25 ezer szavazatnál járunk, kiszámoltam,
mekkora erőfeszítés kellett ehhez: percenként két szavazatot kellett leadni a tizenkét nap alatt, hogy elérjük ezt a számot.
Meglepődtem, hogy folyamatosan, kitartóan szavaznak rám.
Egy idő után már nem foglalkoztam azzal, hol állunk, az első vagy a második
helyre kerültünk, hiszen nem ez a lényeges,
máskülönben nem szerettem volna megélni azt, hogy egy másik kolléga ellen szóljon a szavazás, verseny legyen. Akik az első
tíz helyen szerepelnek, nem véletlenül vannak ott, eleve kitüntetett helyzetbe kerültek.
Ahogyan édesapám mondta mindig,
egyedül vagyunk itt a lövészárokban,
vannak ugyan napi visszajelzések, kedves
szavak, de úgy gondolom, az elmúlt 35 év
megerősítése ez az elismerés, amelyet ezúton is köszönök kollégáimnak, a két as�szisztensemnek, Hevesi Józsefnének és
Nagyné Tóth Szilviának, valamint betegeimnek, segítőimnek, ismerőseimnek, ismerőseim ismerőseinek, így ismeretlenül
is immáron ismerőseimnek. Családtagjaimnak, drága feleségemnek, Titinek, akivel 36 éve, hogy itt élünk Mindszenten.
Ő gyógyszerészként segíti a munkánkat.
– Részt vesz a graduális és posztgraduális képzésben, oktat, gyakorlatot vezet,
rezidenseket fogad rendelőjében.
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Jelenleg két kolléga van nálam, akik hamarosan háziorvosok lesznek. Dr. Kovács
László Gábor már letette a licenc vizsgát,
és hamarosan a szakorvosi vizsgán is túl
lesz. Dr.. Méhes Zoltán jövő tavasszal megy
licenc vizsgára, vajdasági fiatalember. Ő
harmadéves volt az egyetemen, mikor meghallgatva az egyik előadásomat, ami a szívügyemről, a sürgősségi ellátásról, az ügyeletről szólt, elhatározta, hogy háziorvos lesz.
Már akkor az előadás utáni hetekben feláldozva a hétvégéit sokszor eljött Szegedről
Mindszentre, lelkesen járt ki, hogy lássa, tapasztalja, milyen egy háziorvosi központi
ügyelet, lássa, hogyan él egy háziorvos egy
ilyen kisvárosban. Nagyon büszke vagyok
a rezidenseimre. Precíz, jól motivált háziorvosnak való kollégák, emberek.
(Webbeteg)

Az egyik fia orvos lett
Adódik a kérdés, ki követi a pályán,
melyik gyermekéből lett orvos, esetleg háziorvos. Dr. Ávéd János elmesélte, hogy László fia szakorvosjelölt,
jelenleg Szegeden él a feleségével, és
9 hónapos kislányával, Flórával. Harmadik évét tölti a belgyógyászati klinikán, követheti a pályán. János fia
informatikus mérnök, Budapesten él
a feleségével, elvégezve a zenei konzervatórium jazz tanszakát, annak
mesterfokát is, zenével foglalkozik.

Humor… Humor… Humor…

(Szeretettel és humorral kell élni az életet! A szeretet a megértéshez, a humor az elviseléséhez kell.)

Kedvetlenül, láthatóan rossz hangulatban megy haza este a férj. Megvacsorázik, iszik
egy pohár bort, majd bebújik a feleségéhez az ágyba, és elkezdi simogatni.
Drágám – súgja az asszony, ma nem lehet…!
Én ezt nem értem – motyogta a férj – hát ma minden nő összeesküdött ellenem??!!
(Az Erdélyi Szemmel 2017/51 számából kölcsönkérve)
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Szavaink aranyágya

Némelyek a szemére vetik a XIX. század
első felében dolgozott nyelvészeinknek,
hogy elhanyagolták a mondattant, holott
a mai, korszerű nyelvészetnek az a kulcsterülete. Igazuk is van, különösen, ha átengedjük nekik a „korszerű” fogalmának
meghatározását. Ha nem, akkor is megnézhetjük magunkat.
Föl a fejjel, érdemes!
Már csak azért is, mert a magyar szóés mondattan két egytestvér, két dalia.
Vagy miként Arany írta vala: „Vadat űzni
feljövének/Hős fiai szép Enéhnek:/Hunor
s Magor, két dalia,/Két egytestvér, Ménrót
fia.” Egy vadat űznek és hamarosan testvérpárt szeretnek.
A magyar szavak és mondatok természete szinte tükörképei egymásnak.
Mindkettő szabir, vagy mondjuk inkább
a szabir szab gyökét használva: szabad.
Szóalkotásunkat nem korlátozzák lelketlen nyelvtani nemek, s mondatszerkesztésünket sem nyűgözik gépies szabályok,
melyek szerint az állítmánynak csakis itt
a helye, a jelzőnek meg ott, az alanynak
amott. A mondatrészek beosztásuk által
nem kapnak rangot, hogy én előre, a többi meg hátra, hanem a gondolat, egyedül
a gondolat, a beszélő szándéka, a mondanivaló dönti el, hogy minek hol a helye.
A részeket úgy helyezzük el, ahogy mondandónk kívánja.
Helyesebben a szóló ember közölnivalója. Ez az állapot csak egy nagyon hos�szadalmas, nyilván nem túlzás, ha azt
mondjuk, hogy több évezredes nyelvfejlődés eredménye lehet. Valószínűleg legalább ennyi, ha nem több idő kellett ahhoz, hogy a részek megtalálják helyüket.
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Mégpedig szabályok nem rögzítette, természetes helyüket! Azt a helyet, amit a
nyelvtársak mind nyilvánvalónak találták
már kicsi gyermekkoruktól fogva.
Tehát a mondat ura nem holmi szabály,
hanem a gondolat, a szóló ember és az ő
mondandója Ez a mondatban magában
nyilvánul meg, éppen ezért a mondat is
eszerint alakul. A hosszadalmas mondatoknak több alkatrészük van: alany, tárgy,
határozó, jelző, s persze állítmány is akad
köztük, ám ezek sorrendje váltogatható, de sosem valamely érdektelen, éppen
ezért hideg nyelvtani elem vagy szabály
füttyszavára, hanem a lényeg szerint.
Mi a lényeg?
A szóban, tudjuk, ha akarjuk, a gyök.
Az a szótag, ami eredendően a szó elején áll, s hozzá kapcsolódnak a toldalékok, melyek a gyökben rejlő mondanivaló kifejeződését serkentik és árnyalják. Tehát az egész szó a gyök szolgálatában áll: szerelmes, csodálkozik, rettenetes stb. Innen szóejtésünk ereszkedő lejtése. Kivétel persze akad, mégpedig egy
sajátos magyar kivétel, latinosan szólva
egy hungaricum, ami európai nyelvtársaink zöméből hiányzik. Ez pedig az igekötő. Szentkatolnai Bálint Gábor pontosabb,
ezért helyesebb szavával az igeirányító,
ami szavunkat, immár tudható: igénket,
egy másik, alapjelentésétől különböző,
akár ellentétes tartományba viszi. Éppenséggel nem köti, nem rögzíti, hanem megmozdítja, küldi. Például a lényege szerint
helyben maradást is jelentő igéinket elküldi helyéről. Jelesül: átáll, kiül, elül, beül.
Van, amikor benső mozgásra serkenti: nekiül. Vagy fölül valami csalafintaságnak.
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Ilyenkor átveszi a hangsúlyt is, hiszen a
szó tartalma, a mondanivaló, gyökeresen
megváltozott.
A magyar mondat nem követi a sokfelé gyakori, unalmas szövegben nálunk
sem ritka alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző minta gépiességét. Ottó ütött öt
legyet a moziban. Mi ezt az öt szót tetszőlegesen cserélgethetjük, persze nem következmények nélkül. A példában a hangsúly most Ottóé. De ha a moziban névelős


Szakolczay Lajos

határozóval kezdünk, akkor az kapja a
nyomatékot. Ha az öt legyet akarjuk kiemelni, akkor azt tesszük előre.  
A magyarban gyakori az egyszavas
mondat, ugyanis a beszélőt nem szorongatják alaki előírások. Egyes-egyedül az
igazság, azon belül is lényeg kimondásának kötelessége.
Példa:
– Jön? – kérdezte a halál.
– Megyek, – felelt Urunk Jézus Krisztus.





Fény, víz, levegő

Gopcsa Paula kiállítása a Józsefvárosi Galériában

Festőművész, aki életét a közösségnek festményein is. Avval, hogy tárlatának
szentelte. Gopcsa Paula évtizedekig raj- a Fény, víz, levegő címet adta, egy kissé
zot és művészettörténetet tanított egy gim- meghatározta kitekintését: Itália-alapélnáziumban, s emellett volt ereje és ide- ményét és a nagybányaiakhoz való vonje, hogy a vörösberényi és balatonboglári zalmát is. S nemkülönben a táj varázslatáművésztelepnek alapító szorgosa legyen. ban átélt, szinte a szakrális körökig nyújS akkor még nem említettem a hazai ör- tózó magyar örménységének jelenvalósáménységhez – az övéihez – fűződő meg- gát (Ararát – olaj, farost). Neki is szabadannyi, szellemet nyitogató és megőrző te- ságérzet, ha nagyot haraphat a tiszta levevékenységét. A genetika különös rejté- gőből, ha a fény lélekgazdagsággal telítlye, hogy kilencven
ve áttetszővé teszi tájévesen is friss. Jönképeit – minő fén�megy, külföldi utazányel ringató közegben
sok részvevője, a fiapihennek a velencei
talok – a jó pedagógondolák –, és ki tudja
gus sosem veszti el
fejezni a benne rejtea tanításba vetett hiző, szeretetre és megtét – szakmai segítőértésre a világ megje, istápolója.
annyi sarka felé nyitó
Derűs személyiélményvilágot.
sége, csöndbe burA jól válogatott kakolódzó mosolya, a
mara kiállítás anyagán
művészettől ittasult
is látszik, hogy grafiéletkedve átsugárzik A 90. születésnapját ünneplő Gopcsa Paula kában éppoly biztos
15

2018. július-augusztus

Erdélyi Örmény Gyökerek

– monotypia). Számára a hagyományhoz való ragaszkodás nem teher – a
figuralitás lényéből
következő természetes gesztus –, sőt
ebben az évezredes
„kalodában” érzi jól
magát.
Sok helyről és
Faragó Laura
Szakolczay Lajos
megannyi
időből
kezű, mint a festészetben. Kedveli a port- táplálkozó műveltségélménye, a renerékat (Édesanyám – o., faszánszot bekalandozó tekinrost; Lány kakassal – o., vátete, a festés lélekprogramszon; Barátnőm – o. v.; Kati
ként való vállalása, a legki– tempera; Vörös hajú lány
sebb tárgyi emlékekben is
– akvarell), s a társas kaptükröződő, önkifejezői bácsolatokba, mintha részvetorságról valló boldogságvője volna a találkozásokélménye színesíti a paletnak, éppúgy belelopja érzetát, forgatja az ecsetet. Nem
lemvilágát, mint a szépségszükséges a tenger, vagy a
gel nyugtató csendéletekbe
fénykoszorúban megjelení(Nyári délután – o. v.; Szőlőtett táj imazsámolyára térkötözés – o. v.; illetve Fénydepelnie, hogy tudtunkra adben, Ünnepi virágok – mind- Önarckép
hassa, minő érzelemkatedrákettő o. farost; Almás csendlisok épülnek a lelkében.
élet – o. v.; Üveges csendélet – vegyes
Invenciózus örömmel ragasztja össze a
technika). Városképeiben is ott az ottho- valós és álompillanatot – hitvallásnak is
nosság zugait kutató nyitott szem fölfedező kedve, kalandra hívása (Prága – v. t.; Veszprém, Festő utca – o.
v.; Kis híd Vörösberényben – pitt
kréta).
Kidolgozott formák, tompított
és fénnyel átitatott színek jellemzik a festményeit, grafikáiban pedig az ugyancsak festőileg kimunkált megjelenítés (Festőnő – t.), illetve a tömör fogalmazás – lásd kisméretű linómetszeteinek két tablóját
–, s a folt- és vonalhálón is áttetsző
a kontúr-biztonság (Szent György
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megteszi a nem régi pápa előtti főhajtás (II. János Pál Szent Hedvig sírjánál
– o. farost) –, hogy kifejezhesse a történelmen átsugárzó lengyel-magyar barátság örökérvényűségét. S az olaszországi barangolásokat, tanulmányutakat
fölidéző festmények (Velence, Firenze,
Róma) – a mostani tárlaton csak a Velence-megidézések szerepelnek – szintén vallomás-értékűek, hiszen bennük
visszhangzik a reneszánsz fénytelítettsége, klasszikus korokon átsugárzó
életteljessége.
A velencei laguna-ábrázolásokon
kívül itt csupán – jóllehet a fekete-fehér szintén sugárzik – egy monotypiát
látunk, ám a keresztre feszített szentséges korpuszban (Itáliai emlék) benne van
Gopcsa Paula egész lénye. Pontosabban,



Ararát (olaj, farost)

amit a grafika Krisztus golgotai halálával
sugároz: megváltásunk öröme, a világra
kiterjeszthető ember-jóság diadalma.
Megjelent: Magyar Fórum 2018. 06. 21.





Világosító szent Gergely ünnepség Zuglóban
Mintegy 100 fő részvételével Világosító Szent Gergely tiszteletére tartottunk
rendezvényt a Zuglói Nemzetiségek Házában május 12-én szombaton délután.
Megemlékező beszédet Szent Gergelyről
Zsigmond Benedek armenológus mondott.
A Juhász Endre vezette Group Duduk
együttes új formációban lépett fel. Dobosuktól és bőgősüktől fantasztikus improvizációt hallhattunk duduk és énekhang
kíséretében. Várady Mária kedves vidám
anekdotákkal tarkította műsorunkat. Majd
Vikol Kálmán Zenedéjének  Dó-Re-Mi ifjúsági tagozata kápráztatta el a hallgatóságot.  Záróműsorként őket a Kálmán vezényelte XVI. kerületi Corvin kórus követte. Vastaps volt a jutalmuk. Az estet a
Yerevan Örmény Büfé ételkóstolójával
zártuk. Finom, friss padlizsános örmény

csirkeragu volt és Gata. A finom falatok
fogyasztása közben sokáig beszélgettünk.
Zárug Katalin

Várady Mária színművésznő
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Zuglóban
Vikol Kálmán Zenedéje DóRe-Mi ifjúsági tagozat
Lent, balra: Group Duduk
Együttes Juhász Endre vezetésével (bal szélen Juhász
Endre, jobb szélen Zsigmond
Benedek







Igazi csoda: A Bibliát örmények adták Kínának
Bibliafordító: Hovhannes Ghazarijan
Mint a mesében: aki nem hiszi, járjon utána. Én utánajártam, s amit találtam, az valóban
elképesztő és meglepő. Azonnal tovább is adom. A kései ókor egyik csodája az örmény
keresztyénség, ami magas kultúrát alakított ki már akkor a Kaukázus fénylő, hószikrázta
csúcsainak látóterében, amikor Nyugat keresztyénsége még bel-, és külharcokkal volt
terhes. S amikor magyar őseink még a távoli pusztákon nyereg alatt puhították a harapnivalót. Az örmény csoda végig húzódott történelmükön, s bár a brutális oszmán-török genocídium, népirtás a 20. század elején milliós nagyságban irtotta őket, erős hitük,
nemzeti összetartásuk, legendás eszük, meg a történelem Istenének kegyelme folytán ma
is élnek, alkotnak. S puszta létezésükkel is már hirdetik Isten nagyságos dolgait, megtartó hatalmát. Akár történelmi, közvetett „istenbizonyíték” is lehetne nemzeti létük, mint
ahogyan Izraelé is. Vagy a miénk. De most nézzük a csodát!
A 21. század nagy meglepetése a keresztyénség távol-keleti fellendülését hozó Kína
közel 60 ezer (!) református imaházával, templomával. Egészen különös jelenség. Ma
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már jóval több, mint százmillió keresztyén él a Nagy Fal mögött. Naponta olvasom
angol nyelvű hírforrásaikat, egyháziakat is, s egyik ámulatból a másikba esem, azzal
együtt, hogy a kommunista hatalom ma már „kulturáltan”, 2018. február 1-én elfogadott új vallásügyi törvényekkel igyekszik toleráns kereteket adni a sino-keresztyénség, a
sino-kálvinizmus számukra is új jelenségének, meg egyáltalán a nagyon gyorsan feljövő keresztyénségnek, és vallások térhódításának. Amikor a mai elképesztő jelenségeket
látjuk, nem szabad elfeledkezni a kezdetekről. Mindennek van kezdete és gyökere. A mai
kínai csodának is. A kezdet a Biblia, Istennek az Ó-, és Újszövetségben adott kijelentése. De mikor és hogyan került először kínai kézbe egyáltalán Biblia?
(Forrás: http://allinnet.info/interesting/the-first-translation-of-the-bible-into-chinese-doneby-an-armenian/)

Írja: Dr. Békefy Lajos

Az első keresztyén bizonyságtevők
már 1200 éve Kínában
Kínai és közel-keleti egyházi feljegyzések, évkönyvek rögzítették a tényt, hogy
már a Tang császári dinasztia (618-907)
birodalmában megjelentek keresztyén hírnökök. Az ugyan a legendák világába tartozik, hogy Jézus tanítványa, Tamás apostol is járt volna Kínában, mint ahogyan Indiában igen, s alapítója lett a róla elnevezett, máig élő Tamás keresztyének egyházának, a Mar-Thoma közösségeknek. Az
viszont nem legenda, hanem lejegyzett
döntés, miszerint Timotheus, egész közelkelet pátriárkája a 800-as évek elején így
fogalmazott: „Isten Szent Lelke elviszi tőlünk az evangéliumot indiaiaknak, kínaiaknak, a felkelő Nap országaiba”. És úgy
lőn! Bizony mélységesen mélyre nyúlnak
az örmény-kínai kapcsolatok gyökerei.
Az örmény Hovhannes Ghazarijan
a Biblia első fordítója kínaira
Az örmény történetírás feljegyzi, hogy örmény kereskedők már a 2. században jártak Kínában. A középkori császárság idején, a 14. századtól örmény kereskedő kolóniák éltek a távoli hatalmas birodalomban. A legnagyobb ezek között Makaó
városában élt. Ott született Hovhannes

Ghazarijan 1778-ban, akinek a nyugati irodalomban Johannes Lassar a neve.
Szülei gazdagok voltak, házuknépe között voltak kínai szolgák, akiktől a fiatal „Jánoska” megtanult kínaiul. Később édesapja művelt kínai tanítót hozatott házukba, aki irodalmi nyelvre tanította a fogékony ifjút. Hovhannes elsajátította a portugál és angol nyelvet is, hiszen
Makaó a 16. század óta portugál támaszpontja volt a kereskedelemnek. Pályája is
egy portugál kantonális hivatalban kezdődött, ő fogalmazta a pekingi legfelső birodalmi bíróságnak küldött hivatali leveleket. Később átvette a családi vállalkozást, 1802-től már az indiai Kalkuttában
él. Üzleti ügyekben nem volt igazán otthon, viszont kiváló nyelvtehetsége hamar
felkeltette a brit hivatalnokok érdeklődését. Egyre többször kérték tőle, fordítson
kínai szövegeket angolra.
Serampur: protestáns Távol-Kelet
Kutató Központ
Protestáns egyháziak hívták meg
Hovhannest a Kalkutta közelében fekvő
Serampurba, ahol India brit főkormányzója a 19. század elején létrehozta a Fort
William College-ot, afféle szellemi, kutatási és oktatási erődítményként. Ennek
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a szellemi fellegvárnak volt egy alosztálya, ahol a munkatársak a Biblia különböző délkelet-ázsiai nyelvekre történő fordításával foglalkoztak, köztük kínaira is.
Így aztán a kereskedésben nem éppen sikeres Hovhannes Ghazarijant szakértőnek
hívták meg a bibliafordításhoz, illetve a
munkatársak és a kollégium diákjai között
a kínai nyelv tanítására. 450 angol birodalmi arany volt az évi fizetése, ami nagy
megbecsülését jelentette a szellemi munkának!
Tehetség és gondosság – „Ha Isten ad
neki időt, lefordítja az egész Bibliát”
Ghazarijan fordítási alapul a Biblia örmény és angol nyelvű kiadását választotta, és János evangéliumával kezdte a munkát. A fordításhoz portugál-kínai szótárt
is felhasznált. (Érdekesség, hogy a koreai félsziget lakosságának megismertetését
a keresztyénséggel a hajdan élt protestáns
tanárok és lelkészek a 19. század végén
szintén János evangéliumával kezdték,
ennek néhány példányát juttatták el koreai
nyelven az országba. Szinte „fű alatt” kezdett el ott is növekedni a tanítványi sereg,
ami mára 21 millió Dél-Koreában).
Három év múlva elkészült Máté evangéliumával is és néhány bibliai fejezettel.
A kollégium igazgatóját, D. Brown tiszteletest valósággal elbűvölte a fiatal fordító
munkálkodása. Londonba írt jelentésében
így fogalmazott: „Mr. Lassar megküldte
nekem a Biblia néhány fejezetéről készített kínai fordítását. Ezek tükrözik értelmességét és alaposságát. Lassar úr igazi
kínai. Olvas kínaiul és könnyen, gyorsan
is ír. Ha Isten ad neki 5-6 évet, az egész
Bibliát lefordítja kínaira. Ez hatalmas
tett lenne”. 1807-et írtak, amikor Máté
evangéliuma kínai fordítását és ennek saját dekorációival ellátott díszpéldányát
20
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Hovhannes megküldte a canterbury érseknek és a Lambeth könykiállításnak.
1815-1822 között Ghazarijan elkészült a
teljes bibliafordítással és megtörtént az
első, részleges kiadás is. Az általa fordított Biblia egy évvel hamarabb jelent
meg, mint Robert Morrison és William
Main fordítása, a Shentian Shengshu. A
teljes Biblia lefordítása után nem sokkal,
pár év elteltével, valószínűleg súlyos betegségben, viszonylag fiatalon meghalt.
Jóllehet hazájában és Kínában, és másutt sem ismerik nagyon nevét, de kétségtelen és hiteles történelmi tény, hogy
a kínai Biblia történetének az első lapjai
Hovhannes Ghazarijan lelkének, szellemének, nyelvismeretének és kezének lenyomatát őrizik.
Tedd, amit meg kell tenned! Fordítók Napja az 5. századtól
Tedd, amit meg kell tenned, s hogy mi lesz
belőle, az más kérdés! – Az igazán kínaivá vált Hovhannes Ghazarijan, európai
nevén Johannes Lassar megtette annak a
népnek a fiaként, amelyik 301 óta keresztyénként él a világon – őshazájukban, Örményországban és az öt kontinensen. Érdekesség az is, hogy a fordítói munka igen
korán sok örmény intellektuelnek, egyházi embernek lett mindennapi foglalatossága, a „Tedd, amit meg kell tenned” értelmében. Az örmény naptárban, ami az egyházi ünnepek sokaságát állítja szép rendbe, már az 5. századtól szerepel a FORDÍTÓK NAPJA. Levelezésekből ismert,
hogy Robert Morrison, a másik kínai bibliafordítás készítője és Ghazarijan ismerték egymást. Néhány fordítói, szakmai
kérdésben, főként a bibliai nevek kínai
átírásában még konzultáltak is egymással. Ez is példaértékű: nem ölte meg egyik
munkakedvét sem a személyi presztízs
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vagy a konkurenciaharc, a versenyszellem. Mindketten tették a dolgukat, s ennek Kína népe látta leginkább hasznát.  
*

Elgondolkodtató ma is, és nagy tiszteletet kelt ez a történet is az istenáldotta, immáron közel 1800 év óta keresztyén örmény
nép iránt. Senki nem csodálkozhat azon,

hogy foggal-körömmel, életük árán is védelmezik, őrzik azt, amit Isten nekik 301 óta
hitükben, hithőseikben, szellemi és anyagi magas kultúrájukban adott. Ősi himnuszukban méltán éneklik: Hazánk, szabad és
független/Mely századok óta fennáll/Fiai
úgy hívják/Szabad, független Örményország. Tisztelet annak a népnek, aki még Kínát is meggazdagította – a Bibliával!

Csatoltan megtalálható az Örmény Himnusz feliratos YouTube-elérhetősége: https://
youtu.be/VEme7d82020







Székelyhidy Ferenc operaénekes

Székelyhidy Ferenc 1885 április 4-én,
Tövisen született. Régi székely, nemes
családból, mely marosszentbenedeki eredetű. Atyját Gergelynek hívták, kisgazda
és kereskedő volt s városi közügyekben
és a katholikus hitéletben jelentős férfiú.
Édesanyja családi néven: Missug Ilona.
A család nem volt gazdag. A
muzsikával nem sokat törődtek. Csak nagynéha hangzott
a házban dilettáns gitár, vagy
klavir.
Székelyhidyéknek
négy gyermekük volt, Ferenc
sorrendben a harmadik.
A kis Ferencnek zene iránti hajlamát sokáig észre sem
vették. Az elemi iskolák közül hármat Tövisen, egyet Budapesten végzett, s mint an�nyi társa, ő is énekelte a tövisi templomban virágvasárnap
a passió gyermekszólamát. A
négy alsó gimnáziumot Brassóban végezte. Első gimnazista korától hegedülni tanult
s akkor ismerte meg a kótát. A

négy felső gimnáziumot Gyulafehérvárott
járta. Az iskolai zenekarban primárius
volt, de brácsán és nagybőgőn is játszott.
Kivételes zenei hajlamát mutatja, hogy
önmagától úgy megtanult orgonázni is,
hogy Mailáth püspök a hetedik gimnazista fiút tíz arany évi fizetéssel templomi orgonistává nevezte ki, ő volt
a „cantus praeses“. Érettségi után 1902-ben Kolozsvárra ment jogásznak s egyetemi
tanulmányaival párhuzamosan járt a konzervatóriumba
is. Zongorára Donogán Valéria tanárnő oktatta s énekelni
a nagyhírű énekpedagógustól, Farkas Ödöntől tanult,
akinek akkor Sándor Erzsi,
Kacsóh Pongrác, Csiky János is tanítványai közé tartozott. Székelyhidynek egyetlen mestere Farkas Ödön
volt Hét évig tanult énekelni a nagyszerű mesternél,
aki őt is - mint minden tehetséges növendékét - ingyen
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tanította. 1908-ban elvégezte a konzervatóriumot, de azután is minden nyáron
felkereste tanulás céljából szeretett tanárát. Amint államtudományi doktorrá avatták, Kolozsvár szabad királyi város szolgálatába lépett s első tanácsi fogalmazó,
elnöki titkár, majd huszonnégyéves korában tiszteletbeli főjegyző lett. Ő volt az
ország legfiatalabb főjegyzője. E mellett
egy másik állása is volt, amire ma is nagyon büszke: Kolozsvár város zászlótartójává választották meg. Rákóczi hamva-

inak hazaszállítása alkalmával ő vitte lóháton a szabad királyi város díszzászlaját.
Hét érvig volt hivatalnok és - amint látjuk
- szép pozíciókban. E mellett a művészetet egy percig sem hanyagolta el. Elképzelhető, hogy a minden protekció nélküli
szegény fiúnak mennyit kellett dolgoznia
és küzdenie, míg ezeket elérte!
Hivatalnokoskodása alatt történt, hogy
Szendy Árpád és Kemény Rezső zeneakadémiai tanár a zeneiskolák ellenőrzése végett Kolozsvárott járt. Farkas Ödön
átküldött Székelyhidyért a hivatalba,
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hogy jöjjön és énekeljen a bizottság előtt.
Hangja Szendynek, a nagy muzsikusnak,
annyira megtetszett, hogy mikor útjáról
visszatért, meghívatta őt az Operához próbaéneklésre! Székelyhidy minden különösebb cél nélkül, a saját gyönyörűségére tanult énekelni. Nem nagyon hatotta meg a
felszólítás, de úgy érezte, kötelessége jelentkezni próbaéneklésre mesterére való
tekintettel, aki annyi éven át olyan szeretettel és önzetlenül tanította őt. 1909-ben
fel is jött Budapestre s jelentkezett Mészárosnál, az Operaház
igazgatójánál. Kikötötte, hogy csak a
színpadon és teljes
zenekarkísérettel
énekel. Belementek. Benkő Henrik karmester vezényelt s az „Aida“
románcával kezdték. Nagyszerűen
ment, a magas bé-t
olyan erővel, fényesen és melegen tartotta ki, hogy a körülötte állók vállukra emelve ünnepelték. Elénekelte még
a „MesterdaInokok“-bóI a „Traunlied“-et,
amely után rögtön szerződést ajánlott neki
az Operaház igazgatósága. Megköszönte, de nem fogadta el. Nem készült énekesnek, nem vágyott művészpályára, hazament Kolozsvárra. Az Operaház azonban ebbe nem nyugodott bele. Írásos ajánlatot küldtek utána, mely hároméves szerződést tartalmazott, de úgy, hogy egy év
után Székelyhidy visszaléphet. Miután hivatalában egyévi szabadságot kapott s így
mit sem kockáztatott és mert ismerősei,
barátai unszolták az ajánlat elfogadására,
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az Operaház kötelékébe lépett. 1909 november 16-án lépett fel először a „Hunyadi László” címszerepében. A színlap
így hirdette: „Dr. Székelyhidy Ferenc első
színpadi felléptével”. Vállalkozását nagy
siker koronázta. Második szerepe a „Pillangókisasszony” Pinkertonja volt, a harmadik „Rómeó és Juliá“-ban Rómeó, negyedik a „Csavargó és királyleány“-ban a
herceg, az ötödik „Hoffmann meséi“-ben
Hoffmann és még ötven szerep. Ezek közül kimagaslóbbak: Florestián (Fidelio),
Don Octavio (Don Juan), Tamino (Varázsfuvola), Faust, Ássad (Sába királynője), Stolzingi Walter (A nürnbergi mester
dalnokok).
Bayreuthon kívül Augsburgban, Münchenben és Bécsben többször énekelt. Különösen oratóriumokban. Bach, Hendel,
Haydn, Mendelssohn, Schumann, Berlioz,
Liszt oratóriumait mind énekelte. Ragyogó zenei intelligenciája, rendkívüli muzikális vénája, kivételes tudása s főként abszolút stílusérzéke a legnagyobb oratóriuménekesek közé emeli őt. Nemcsak nálunk, hanem külföldön is. Oratóriumi
éneklése: felejthetetlen élmény.
Bő kétoktávos hangskálája a magas c-ig
terjed. Behízelgő, kellemes, meleg, nemes patinájú lírai tenor. Hajlékony, mint
egy grafikus vonal, simogatja, körülönti
szívünket, mint Loreleyt a tenger, áhítatot lop lelkünkbe, mint a szálló, gomolygó tömjénfüst.
Székelyhidy az öntudatos művészek ritkuló fajtájához tartozik. Mindig tudja bírálni önmagát. Jó színész, szinte látja a
mozdulatait. Kormányozza minden lépését csakúgy, mint hangszálainak rezzenését. A szövegmondása kitűnő. Németül
és olaszul tökéletesen énekel, de franciául - amint mondta - csak a Hortobágyon
merészkednék. Általános intelligenciája

2018. július-augusztus
nagy támasza művészetének. Szeretetreméltó ember. Pompás megjelenésű, szép
férfi. Magas, szélesvállú, izmos, erős. A
feje, arcvonásai rendkívüliek. Szobrász is
elgyönyörködhetik rajtuk.
Családos ember; felesége Operaházunk
kiváló művésznője: Marschalkó Rózsi,
három szép kis gyermekük van: Rózsika,
Dénes és Mária.
1923 május 1-től a m. kir. Operaház
örökös tagja. A vitézségi szalagon az
arany érdemkereszt tulajdonosa, a Vöröskereszt második és harmadik osztályú kitüntetésének birtokosa s a német becsületrend lovagja.
1933-től az Operaház énekmestereként
és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanáraként is tevékenykedett 1944-ig.
Legjelesebb tanítványai Kónya Sándor és
Delly Rózsi. Hőstenor szerepeket énekelt,
de fellépett oratóriumokban is. Felesége
a szintén operaénekes Marschalkó Rózsi
(1887–1967, operaénekes, mezzoszoprán).
Komoly érdemei vannak a magyar dalés népdal népszerűsítésében. Kodály Zoltán neki ajánlotta tenorhangra írt dalait. 1923. november 19-én, a Psalmus
Hungaricus bemutatóján ő énekelte a mű
tenorszólóját.
1930-ban Corvin-koszorúval tüntették ki.
(A Corvin-koszorú kitüntetést 1930ban Horthy Miklós, Magyarország kormányzója.alapította. Azok kaphatták meg,
akik a magyar tudomány, irodalom és művészet terén, valamint a magyar művelődés fellendítésében szereztek kimagasló
érdemeket.)
1954-ben halt meg Budapesten. Sírja –
amely a Nemzeti Sírkert része – a budapesti Farkasréti temetőben található (21/A
parcella, N/A szakasz, 1. sor, 6/7 sír).
(Szerkesztette I. S. – Wikipédia)
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Magyarörmény, Székelymagyar (részlet)

A két irányból is szorongatott, üldözött
örmények az idők folyamán többször is
vettek vándorbotot a kezükbe, és még a
véres leszámolás (1915) előtt, a 17. század végén eljutottak Erdélybe is, ahol a
befogadó fejedelem (Apafi Mihály) biztosította békés létüket. Elkerülhetetlen volt
– már csak kiterjedt kereskedői kapcsolatuk, de a magyar anyanyelvűekkel kötött
házasságuk miatt is – a magyar nyelv elsajátítása, majd saját nyelvük lassú kopása, elmaradása.
Az erdélyi örmények beolvadtak a magyarságba, és tevékeny részt vettek az ország gazdagabbá, virágzóbbá tételében
pénzükkel, tehetségükkel. De az 1848/49es magyar forradalomban és a nemzeti
felszabadulásért vívott háborúban sem kímélték vagyonukat, életüket immár hazájuknak vallott Magyarországon. Így előbb
örménymagyarok voltak, napjainkban immár teljesen magyarrá válva, magyarörményekként vesznek részt Magyarországon az önkormányzati választásokon.
Az örmény nyelvet már rég nem beszélik, és csak a homályba vesző távol (olykor jellegzetes örmény külsejük) idézi még fel valamikori őseiket. Ám még

őrzik étkezési, vallási hagyományaikat, és
egyre öntudatosabban keresik származásuk forrását. Ami évek óta bosszúságuk:
a frissen bevándorolt örmények, a „valódik” „megélhetési” örményeknek csúfolják a nemzetiséget váltott valamikori rokonaikat.
Nos, itt tartunk jelenleg Magyarországon. A magyarörmények és az
örményörmények béka-egér harca amen�nyire kicsinyes, annyira nevetséges. A
magyarörmények panaszkodnak a költségvetésben biztosított elégtelen ös�szeg miatt, az örményörmények még ezt
is sokallják, hiszen magyarok ők, mondják, csak felvették örmény minőségüket
az e címen biztosított állami, pénzben kifejezett elismerésért. Romániában ennél
sokkal egyszerűbben oldották meg a kérdést. Pambuccian úr a többi nemzetiséggel együtt egymaga képviseli a romániai
örményeket a képviselőházban. Ő „a többi nemzetiség” szóvivője. Az erdélyi magyarörmények a „valódi”, romániai örményekkel nem tartják a kapcsolatot, csak a
magyarországiakkal…
Puskás Attila
(Megjelent: Háromszék/közéletünk 2017. aug. 4.)

Humor… Humor… Humor…
Bemegy a szőke nő a börtönigazgatóhoz. – Azt szeretném kérni, hogy mivel
a férjem súlyosan asztmás beteg, adjanak neki valami könnyebb munkát, ha
már dolgoztatják itt a börtönben!
– Még ennél is könnyebbet? Talán a
bélyegrgasztás nem elég könnyű?
– Bélyeget ragaszt? Érdekes, nekem azt
mondta, hogy alagutat ás.
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– Apuci, miért kukorékolnak a kakasok
már korahajnalban? – Tudod fiam – válaszol az apa -, sietniük kell, ha valami
mondanivalójuk van, mert aztán felébrednek a tyúkok is!
– Müller, én tudom, hogy a fizetése nem
elég ahhoz, hogy megnősüljön. De higgye
el, egy nap majd hálás lesz nekem ezért!
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Csíkszépvizi kulturális rendezvény,
búcsú és családi találkozó – május 25-26.
A Csíkszépvizi Örmény Katolikus
Plébánia és a Szentháromság Alapítvány idén is megrendezte a búcsús
ünnepségével egybekapcsolt hagyományos családi találkozóját. Május
25-én megbolydult Csíkszépvíz, érkeztek a rendezvényre látogatók.
Délután a Polgármesteri Hivatal pincetermében Fancsali János Az ismeretlen Kacsóh Pongrác c. vetítettképes előadását hallhattuk, zenei betétekkel. Dr. Székely András Bertalan
bemutatta új könyvét: Istennel, a Hazáért – Keresztyén és nemzeti meg-

Búcsús mise. Szakács Endre
és Gáll Hunor plébánosok

részt vettek a gyergyói
Vörösköpönyegesek is.
A kis ékszer templom
megtelt a zarándokokkal,
majd koszorúzásra került
sor Bodurján Magardicsi
örmény katolikus plébános emléktáblájánál. Közös vacsorával, beszélgetésekkel zárult az erdélyi
örmény kultúra napja a
Tornacsarnokban.
Másnap a családi taFelvonulnak a Vörösköpönyegesek (Fotó: Nagy Gyöngyvér)
lálkozó ebédmeghívására
szólalások címmel. Előadása nagyon nagy közel háromszázan vettünk részt a hatalsikert aratott, a könyvek dedikáltatók hos�- mas csarnokban. Zsongott a „méhkas”, a
szú sora is a rendkívüli érdeklődést bizo- sok barát kereste egymást egy kis beszányította. Mondanivalója nyitott füleket és molóra az elmúlt egy évről.
A finom ebéd és finom italok, sütemészíveket talált. Nem kevés csúszással került sor Zakariás Botond Napiskola építése nyek fogyasztása közben a jó beszélgetéa világ tetején c. vetítettképes előadásának. sek - régen látott ismerősökkel, barátokSzombaton az ünnepi szentmisét Sza- kal - emléke ismét az eggyüvé tartozás érkács Endre vikárius celebrálta, melyen zését erősítette.
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Köszönet az élményért a rendezőknek, valamint a Zuglói Örmény
Önkormányzat, Hargita Megye Tanácsa, a Csíkszépvizi Polgármesteri Hivatal, a Csíkszépvizi Közbirtokosság és a „Csengő” Sajtgyár
(Csíkszépviz) támogatóknak.     M

Fejér István

Zakariás Botond vetített képes előadást tartott
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Esztergály Zsófia fővárosi örmény elnök,
dr. Issekutz Sarolta
EÖGYKE elnök és Szakács Ferenc Sándor
koszorúz Bodurján plébános emléktáblájánál
(Fotó: Nagy Gyöngyvér
A családi találkozó utolsó
szónoka dr. Issekutz Sarolta
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Bálintné Kovács Júlia

Kapcsolattartás, Ohánovics család – 1. rész

Tisztelt Bálintné Kovács Júlia,
egy éve keresem apai ágon az őseimet
részben a magyarormeny.hu honlapja által nyújtott segítsége/ösztönzése révén.
Szépapám Ohánovics Mihály Erzsébetbányán halt meg 1892-ben, 80 évesen.
Érdekes bejegyzésként szerepel az anyakönyvi kivonatban, hogy az erdészeti hivatalban dolgozott és nemes volt.
Anyakönyvi kivonat

Név:
Foglalkozás: Michael Ohánovics,
vicarius officia sylvae, nobil
Vallás: Rom. Cath.
Meghalt: 17.07.1892, 80 évesen.
Származási hely, Oriundus ex: Nagybánya – Horgospataka ?…

Mihály születési/házassági helyét még
nem sikerült azonosítanom (legalábbis Erzsébetbányán, Horgospatakán és
Alsókapnikon nem lelhető), arra gondoltam hogy estleg Magyar- illetve Oláhláposon is érdemes lenne keresgélni (állítólag Adeodatus ott élt 1796-ban, a legrégebbi okmányom a mai Románia területén Ferdinánd Józsefnek a születési anyakönyvi kivonata 1779-ből Rónaszékről).
Elolvastam a füzetekben az Ön által írt Magyarlápos vonatkozású sorozatát (2007-2008). Szeretném megkérdezni,
hogy tudna-e segíteni bármilyen információval Mihályt illetően. Egy másik nyom,
ami Magyar/Oláhláposra vezet, az Mihály
fiának Lajosnak a felesége, aki született
Lebedi. Szolnok-doboka vármegye monográfiájában szerepel egy Lebedi János
(nemes földbirtokos 1866-ban és nem egy

gyakran előforduló név). Nagyon megörültem Gudenus úr könyvének, sajnos az
én családomat nem találtam meg. Röviden magamról annyit, hogy jelenleg Münchenben élek de Temesvárott születtem.
Köszönöm szépen, tisztelettel
Ohanovici (Ohánovics) Zoltán
2017. 11. 16.
Búcsúkoncert 55 év szereplés után
Temesvár – Az egyházi zene legszebb alkotásaiból szervezett Ohánovics Miklós
hangversenyt az erzsébetvárosi (sz.m.: temesvári városrész) római katolikus plébániatemplomban vasárnap délután. A rendezvény megnyitójában elmondta a város zenei életében fontos szerepet betöltő Ohánovics Miklós, hogy szervezőként
“nyugdíjba vonul,” a továbbiakban csak
hegedűsként és énekesként lép fel az erzsébetvárosi templomban, ahol 55 éve az
ünnepi alkalmak miséin rendszeres közreműködő volt. Némi nosztalgiával fejtette ki, hogy egyre ritkábban hangzanak
el nagy zeneszerzők miséi, alkalmakra írt
szerzeményei a templomokban. Más ízlés, másfajta zene csendül fel újabban a
miséken. A fiatalok gitáros szerepléseinek
engedi át a teret.
A vasárnap délutáni hangversenyen
Bach, Gounod, Schubert, Raph, Bellini,
Massenet, Albinoni, Beethoven, Bárdos
Lajos hangszeres és vokális művei hangzottak el, köztük három Ave Mária is,
egyikük zeneszerzője Ohánovics Miklós.
A szólisták Eckstein Éva (orgona), Tesler
Ágnes (hegedű), Gáspár Mária (ének),
valamint a koncertet szervező Ohánovics
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Miklós (hegedű, ének) ihletett előadása
népes közönséget vonzott.
A rendezvény második részét a Bartók
Béla Énekkar szereplése töltötte ki. Magyar, német és román nyelven csendültek
fel Bárdos Lajos Szent karácsony éjjel,
Gruber Stille Nacht (Csendes éj), Händel
Örvendj világ, Liszt Ferenc Ave Mária,
valamint Charpentier Te Deum kórusra írt
vagy átdolgozott művei Gáspár Mária vezényletével.

Ohánovics Miklós, aki neves karnagyokkal dolgozott együtt, köztük Wasek
Ferenccel és Wittman Pállal, megköszönte
a jelenlegi plébánosnak, Nicolaus Paternak
az együttműködés lehetőségét és a hangverseny támogatását. A zene szolgálatában eltöltött éveire emlékező, és az aktív
zenei élettől búcsúzó Ohánovics Miklóst a
Bartók Béla Énekkar tagjai és a jelenlevők
hosszan tartó tapssal ünnepelték.
Szekernyés (Forrás: Nyugati Jelen)

Köszönöm, Julika néni!
Nagy zenebarát volt az apám, most már nem zenél (de nem gond, a fiai folytatják, igaz
hogy én inkább a jazz felé, bátyám pedig a rock zene terén).
Azért keresem olyan lázasan Mihály szüleit mert valószínüleg beletorkolna  a családfánk a lengyel örmény galiciai családba.
lásd: http://www.ormianie.pl/files/drzewa_gen/ohanowicz/aqwg01.htm#56
Már két éve gyűjtöm az anyagot, hogy egy poszter formájában grafikusan
megjelenítsem a lengyel és erdélyi ágat (107 + 34 reprezentáns),
Kellemes estét kívánok,
Zoltán

Balázs Katalin







Maroshévíz a jövőnek üzen: nem hagyja
veszni a múltat (részlet)

„Nem sokaság, hanem lélek s szabad nép
tesz csoda dolgokat” – ezen Urmánczyidézet jellemzi leginkább azt, ami a hétvégén Maroshévízen történt. Nagy eseménynek számítanak minden esztendőben
a Maroshévízi Magyar Napok, amelynek
része az Urmánczy Nándor Emléknap is.
Idén, a névadó születésének 150. évfordulóján a legrangosabb vendégek körében került sor a jövőnek üzenő emléktábla leleplezésére, díjátadásra és könyvbemutatóra.
A színes programkavalkádból a szombat emléknapként emelkedett ki. Főhajtás
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volt ez a 150 éve született dr. Urmánczy
Nándor előtt, akinek munkája és tartása tette feledhetetlenné, példamutatóvá őt a maroshévízi magyarság számára. Több vendég is nagyra értékelte,
hogy e nap programja ökumenikus igehirdetéssel kezdődött, az ünnepségre a
gyergyószentmiklósi Gál Hunor örmény
katolikus plébánost elkísérték a vörös köpönyegesek is. Urmánczy sírjának megkoszorúzását követően a templomkerti
közösségi ház falán leplezték le az emléktáblát, rajta a felirattal:
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„Dr. Urmánczy Nándor (1868–1940)
író, országgyűlési képviselő, az ereklyés országzászló és a Székely Nemzeti
Tanács Alapítója születésének
150. évfordulója emlékére állíttatta a
Dr. Urmánczy Nándor Egyesület.”

Gortvay István határozottan kijelentette:
ő tartozik köszönettel mindazoknak, akik
nagyapja emlékét életben tartják, így segítőtársai abban, amire ő tett ígéretet.
„Köszönöm sok-sok embernek azt a segítséget, hogy egy elsüllyedt, neve semmivé vált politikust, aki életében mindent
megtett a magyarság és Magyarország érLeleplezte Tóth László főkonzul és dekében, gyakorlatilag kiásták. Anyám
Gortvay István, Urmánczy Nándor kilencvenévesen, halála előtt azt mondta:
unokája.
„neked az a kötelezettséged, hogy nagyA nagy ellenállással szemben is meg- apádat megpróbáld visszatenni arra a
születni akaró, immár tíz esztendeje lé- helyre, amit megérdemel, annak arányátező Urmánczy Nándor Egyesület elmúlt ban és tükrében, amit tett.”
Én ezt próbálom,
és meg kell mondanom, mindenki segítségével óriási sikerrel. Ezért tartozom én köszönettel” – fogalmazott az
Urmánczy-unoka, további tervekről is beszámolva. Jó tudni tehát, hogy ősszel Budapest, a magyar parlament ad otthont
azon rendezvényeknek, melyek célja az
ígéret végrehajtása,
Urmánczy nevének
Emléktábla hirdeti Urmánczy Nándor halhatatlanságát
feledhetetlenné téte(Fotó: Balázs Katalin)
le, amelyben elévülévtizedéről Bodor Attila alelnök számolt hetetlen érdemeket szereztek szülővárosbe. Czirják Károly (az egyesület elnöke) ának, Maroshévíznek lakói.
erre az alkalomra, Csepel város önkor(Megjelent:
mányzatának támogatásával kiadta könyh t t p s : / / s z e k e l y h o n . ro / a k t u a l i s /
vét Dr. Urmánczy Nándor élete és mun- marosheviz- 2018. május 13.)
kássága címmel. Hosszas kutatómunka
áll a több mint háromszáz oldalas, hiánypótló alkotás mögött, a szerző Urmánczy
unokájának köszönte meg, hogy sok dokumentumot bocsátott rendelkezésére.
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Programajánló
Fővárosi Örmény Klub
2018. július 19-én, csütörtök 17 órakor
Helyszín: Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség, 1114 Budapest, Orlay u. 6.
A műsor szervezés alatt.
Rendezi: A XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Fővárosi Örmény Klub
2018. augusztus 16-án, csütörtök 17 órakor
Helyszín: Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség, 1114 Budapest, Orlay u. 6.
A műsor szervezés alatt.
Rendezi: Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
és a XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

Az Emmaus-i püspök átadja Dragoman Kristóf diáknak a Szent Kereszt ereklyét
(Az Erdélyi Római Katolikus Levéltárak 3. kötetéből)
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Krajcsír Piroska

A magyarországi örmény kolónia és a néprajzkutatás a XIX-XX. század fordulóján – 2. rész

Az 1887. januári számban a szerkesztők
így fogalmazták meg a céljaikat: „az örmény kultúra vívmányait lehetőleg minden
ágában bemutatni célul tűzi, közleni fogunk... közérdekű cikkeket az örmény föld
és népének, valamint a hazai örményeknek régi és újabb kori állapotáról.”21 Azt
is tervezték, hogy minden számot örmény
melléklettel jelentetnek meg, melyekben ismert külföldi kutatók publikálhatnának. Fontosnak tartották, hogy a lap tartalmát megismertessék az örmény világgal, s
ezért az egyes számok örmény változatát
a bécsi mechitaristák lapjában, a Handes
Amsoryában tették közzé évekig. A fordítást Govrik Gergely végezte. (Magyarországon nem volt túl nagy igény az örmény
nyelvű Armeniára: mindössze 15 előfizető
jelentkezett.) Az Armenia szerkesztői szoros kapcsolatot tartottak fenn a közép-európai - elsősorban bécsi és velencei - örmény kolóniákkal és más örmény újságokkal is, így a Murcs (Kalapács) és a Msak
(Földműves) Tbilisziben kiadott lapokkal;
az isztambuli Arevelkkel (Kelet), a bécsi
Handes Amsoryával, a London-Párizsban
kiadott Arménieve1 és a calcuttai Ara folyóirattal. Ebből következően az Arménia
feladatának tekintette, hogy figyelemmel
kísérje az anyaországban és más örmény
kolóniákban történt politikai, kulturális és
gazdasági eseményeket, melyekről a Mi
újság az örmény világban? című rovatában adott hírt. Ez az erdélyi örmény kolónia identitása és az örmény diaszpórához
tartozása érzésének erősítése szempontjából egyaránt nagyon fontos volt.
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A folyóiratban a történelmi, irodalmi,
közéleti és nyelvészeti tartalmú cikkek,
tanulmányok mellett nagy teret kapott a
hazai és anyaországi örmények néprajza,
elsősorban az erdélyi örmények folklórja:
mesék, panaszdalok, dalok, szokások, ételek, közmondások, találós kérdések stb.
közlése. A néprajzi tárgyú cikkeket elsősorban Pátrubány Lukács, Gopcsa László,
Merza Gyula, Molnár Antal, Cselingárján
Jakab, Bányai Elemér írták. Az Armenia
két évtized alatt felkarolt minden haladó örmény eszmét, és hozzájárult ahhoz,
hogy az erdélyi örmény - ezzel együtt a
magyar - néprajzkutatás hatékonyan meginduljon, s eredményei intézményesen is
helyet kapjanak az erdélyi örmények történetében.22
Herrmann Antal a gyakorlati célokat és
a stratégiát is megfogalmazta: legfőbb feladat a népélet tárgyainak összegyűjtése,
egy ethnográfiai múzeum, valamint etimológiai folyóirat alapítása. Herrmann
példamutató áldozatkészséggel alapította
meg Magyarország első néprajzi könyvárát is, a Társaságnak ajándékozva 1400
kötetes könyvgyűjteményét, melynek
nagy része szakkönyv, folyóirat és népköltési gyűjtemények voltak. Érdemes
megemlíteni azt is, hogy a könyvtár 1893ig mindössze 100 kötettel gyarapodott.23
A Néprajzi Társaság ügye - az
Ethnographiában közölt tagjegyzék tanúsága szerint - jóval túlmutatott egy tudósokból álló csoport parciális aktivitásán.
Az ország néprajzkutatásának ügye mellé
felsorakozott az egész magyar értelmiség.
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A tagok sorában voltak többek között a
kor legkiválóbb elméi, tudósai, írói: Jókai Mór, Gyulai Pál, Mikszáth Kálmán,
Gárdonyi Géza, Tömörkény István és más
neves személyiségek. A Néprajzi Társaság tagjainak a száma fokozatos növekedést mutat: 1898-ban 565, 1899-ben 677,
1900-ban 703,1903-ban 773 fő. A tagok
névjegyzéke mellett közölték a foglalkozást és a lakhelyet is. A Néprajzi Társaság tagjai, illetve az Ethnographiára előfizetők között örmény neveket is találunk: Szongott Kristóf (Szamosújvár),
Molnár Antal (Budapest), Pátrubány Lukács (Budapest), Esztegár László (Budapest), Cselingárián Jakab (Budapest),
Kabdebó Gergely alispán (Temesvár),
Capdebo György főszolgabíró (Lippa),
Melich János (Budapest), Todorán Endre
(Szamosújvár). Az I. világháborúig előfizetett a folyóiratra az erzsébetvárosi állami elemi iskola és a szamosújvári gimnázium könyvtára is.
A Magyar Néprajzi Társaság első rendes közgyűlésén (1889. október 27.) megválasztották a főbb tisztségviselőket (elnök: Hunfalvy Pál, titkár: Herrmann Antal, jegyző: Katona Lajos), a decemberi ülésen pedig már a szakosztályokat is
megalakították. A „népfajok” szerinti 8
szakosztályon belül 22 újabb szakosztály létesült, mely a korabeli Magyarország egy-egy nemzetiségét képviselte.
Megalakult az örmény szakosztály is: elnöke Molnár Antal24 országgyűlési képviselő (Budapest); előadói: dr. Pátrubány
Lukács25 budapesti és Szongott Kristóf26
szamosújvári tanár voltak.
Az örmény szakosztály ezzel az eseménnyel hirtelen a néprajzkutatás fősodrában találta magát, s az örmény
téma is a figyelem fókuszába került. Az
Ethnographia 1890. áprilisi számában
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Réthy László átfogó tanulmányt jelentetett meg a magyarországi örmények történetéről,27 melyben nagy ívben vázolta
fel az örmény jelenlétet a kora középkortól a XIX. század végéig, s elsőként állította össze az örmény származású nevezetes személyiségek névsorát.
Az örmény szakosztály az áprilisi ülésen előterjesztette, hogy a velencei Szt. Lázár-szigeten (San Lazzaro) élő Ghevond
Alisán örmény író és mechitarista szerzetes 50 éves írói jubileumi díszünnepségére küldjenek üdvözlő táviratot magyar és
örmény nyelven. Pátrubány szerint Alisán munkássága azért is becses a magyarországi örmények számára, mert néprajzi
jellegű tanulmányában (Sirak) éppen azt
a területet érinti, „hol még a XI. században is a hazai örménység bölcsője ringott,
a hazai ethnographia szempontjából is kiváló figyelmet érdemel”.28 A Társaság úgy
határozott, hogy ezt a táviratot Pátrubány
fogja átadni az ünnepeltnek, mivel a szakosztály előadója személyes jó kapcsolatot ápolt a velencei mechitaristákkal.
(A Szent Lázár-szigeten két hónapig kapott magasabb képzést örmény nyelvből,
Alisant ismerte, sőt levelezett vele.)
A Társaság júniusi ülésén Pátrubány
az eseményről szóló részletes beszámolóját az Ethnographia az évi júliusi számában teljes terjedelemben közzé is tette,29 és megemlékezett róla az Armenia
is.30 Az előadó beszámolójában ismertette a velencei Szent Lázár-szigetnek az örmény művelődésben betöltött kultúrtörténeti misszióját, valamint Ghevond (Leó)
Alisán írói jelentőségét. Alisán kimagasló
kultúrtörténeti személyiség: mechitarista
szerzetes, tanár, író, nyelvész, etnográfus, régész és egyházi író volt egyszerre.
Pátrubány beszámolt az esemény lefolyásáról, melyen maga az ünnepelt celebrálta
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a szentmisét. Utána díszülésen olvasták
fel a négy világrészből érkezett 200 üdvözlő táviratot. A Magyar Néprajzi Társaság, valamint Hunfalvy Pál, Herrmann
Antal, és Molnár Antal nevében Pátrubány
Lukács köszöntötte Alisant, melyre a költő örmény verssel válaszolt. Az ünnepségen jelen voltak a nyugati és keleti egyházak legmagasabb méltóságai, illetve képviselőik, valamint közéleti személyiségek, tudósok, írók, művészek, papok és
szerzetesek.
A magyar néprajz legrangosabb folyóirata szinte azonnal reflektált minden figyelemre méltó örmény néprajzi megnyilvánulásra. Wlislocki Henrik kiemelte, hogy Szongott Kristóf Szamosújvár, a
magyarörmény metropolis írásban és képekben című munkájában (1893) a várostörténeti értékek mellett - a húsvét, karácsonyi játékok, népmesék és közmondások közzétételével - megjelennek a néprajzi elemek is.31 1899-ben az E. L. szignóval ellátott írás Szongott A magyarhoni örmény családok genealógiája (1898)
című monográfiáját elemzi.32 A szerző a
kiadványt azért tartotta korszakos jelentőségűnek, mert „hazai néprajzi irodalmunk
egyik igen érezhető hiányosságának már
nem halasztható pótlására nyújt alapos reményeket... a hazai örménység már régóta
dicséretes szorgalommal dolgozik azon,
hogy múltját, ősi hazáját, Magyarországra való beköltözését irodalmilag a magyar közönséggel megismertesse. ... Értjük a magyarországi örménység néprajzi leírását, a hagyományok összegyűjtését, melynek sürgősségére pár évvel ezelőtt Herrmann Antal épp Szamosújvárt
mutatott rá nagy hatást keltett előadásában.”33 A cikkíró értékeli azt, hogy a kutatások révén sok olyan név bukkant elő,
amely a további néprajzi kutatást meg
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fogja könnyíteni, hiszen a monográfia vezérfonalul szolgálhat a betelepült örménység foglalkozására nézve, és történelmi
folyamatokat tárhat fel a családnevek alakulása tükrében. Ugyanakkor sürgette egy
néprajzi jellegű monográfia megírását, és
javasolja, hogy az Armeniában indítsanak
állandó néprajzi rovatot, mely előmunkálat lehetne egy ilyen kiadvány létrehozásához. Ezért meglepő, hogy az önálló néprajzi kötet kiadása után (Szongott Kristóf:
Szamosújvár szabad királyi város monográfiája. Negyedik kötet. A magyarországi örmények ethnographiája, 1903.) sem
az Ethnographia 1903., sem az 1904. évi
számaiban nem találunk ezzel foglalkozó
recenziót. (Az is igaz, hogy 1904-1905ben az Örmény Múzeum létrehozásának
ügye foglalkoztatta a néprajzi közvéleményt, s ebben a témában közölt cikkeket
az Ethnographia.)
A tudományos igényesség az évek során a kutatások és publikációk egyre alapvetőbb követelménye lett. Gopcsa László: Örmény regék című 76 oldalas kiadványa (1911) Berze Nagy Jánostól
meglehetősen szigorú kritikát kapott.34
Gopcsa Abgar Loanniszjan: Armenische
Bibliotek, Marchen und Sagen című lipcsei kiadványából ültetett át hat mesét
magyarra. Berze Nagy recenziójában hiányolta, hogy a fordító a gyűjtés helyét,
a feljegyző nevét nem tüntette fel, sőt a
könyv címét sem közli, amelyből a meséket vette. A mesék maguk ismerős típusok, de nem lehet eldönteni, hogy az örmény éthosznak is jellemzői, vagy keleti
mesékből átvett motívumok. Berze Nagy
János summázata arra utal, hogy a lelkes
amatőrködés hagyománya véglegesen a
múlté: „Ebből a szempontból is sajnálnunk kell, hogy ez a kis gyűjtemény a tudományos anyagközlés követelményeitől
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olyan messze áll”3Az erdélyi örményeknek most először kellett önmagukat a többi nemzetiséghez viszonyítva megvizsgálni. „Mi az örmény most?” - kérdezhették joggal a század utolsó évtizedében az
örménység szellemi vezetői. Az 1890-es
népszámlálási adatokban ugyanis nem jelent meg számszerűen az örmény nemzetiség, mivel az erdélyi örmények anyanyelve ekkor már a magyar volt, vallásuk pedig római katolikus.36 A kolónia lakóinak általános közömbössége miatt az
1885-re meghirdetett országos kiállításra
sem tudtak anyagot küldeni, következésképp az örménység nem jelent meg a nagy
nyilvánosság előtt magyarországi nemzetalkotó kisebbségként.37
A millennium előtti felfokozott érzelmű közhangulatban az erdélyi örmények
két gyakorlati célt tűztek maguk elé: emlékszobor állítását és az ezredfordulós ünnepségek területén egy örmény néprajzi
kiállítás megszervezését.
Merza Gyula tanulmányában megfogalmazta, hogy „eljött az örmény közszellem felébredésének ideje”.38 Tervet dolgozott ki arra, hogy a már asszimilált honfitársai miként találjanak vissza örmény
identitásukhoz. Programjában több, napjainkban is időszerű pont található, mely
az örmény kolóniákban az identitás megőrzésének feltétele. Merza szerint a nemzeti (etnográfiai) önazonosság megőrzésének négy színtere van: a család, az egyház, a kultúra és a közélet. A családban örményül kell beszélni, tisztelni és megtartani a hagyományokat, a családi ereklyéket. A gyermekeknek örmény nevet kell
kapniuk. Vissza kell állítani az örmény
püspökséget. Ragaszkodni kell az örmény
egyházi énekekhez, hagyományokhoz,
örményül kell olvasni a templomban az
evangéliumot, s kapcsolatot kell tartani a
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bécsi és velencei mechitarista rendházakkal. Az örmény ethnográfiai egység megteremtése érdekében magyar-örmény irodalmi egyesületet kell létrehozni, amely
magyar nyelven művelné az örmény irodalmat, történelmet, nyelvészetet, néprajzot és a többi tudományágat. Az egyetemen örmény tanszéket kell alapítani, tanári állással. A közéletben pedig növelni szükséges az összetartást, kerülni a viszályt és a pártoskodást. A kolóniából elszármazottakkal tartani kell a kapcsolatot,
s erősíteni a kötődéseket a keleti örménységgel. A civil szerveződéseket, önképzőköröket, énekkarokat segíteni és alapítani egyaránt kívánatos. Első lépésként pedig - hangsúlyozta Merza - fontos lenne
az ezeréves kiállításon örmény régiségekkel, tárgyakkal igazolni a magyarországi örmények néprajzi jelenlétét. Nagyszabású tervében, mely az örménység életre
keltését célozta, Budapest a kereskedelmi,
Kolozsvár az armenisztikai, Szamosújvár
pedig a kulturális központ szerepét játszhatná - fejtette ki.
Szamosújvár (Armenopolis) főterére
egy köztéri, Verzár Oxendius alakját formázó bronzszobrot kívántak állítani, mely
az örmények magyarországi beköltözésének, illetve Szamosújvár alapításának emlékét hirdetné. A szoborállítás ötlete először 1893-ban kapott nyilvánosságot az
Armeniában.39 „Ha minden város vagy
megye saját területének történetével ös�szeforrt kimagasló valamely jelesét emlékművekben... megörökíti nemcsak önmagát tiszteli meg, hanem az összhaza
iránti tiszteletet is lerója.”40 Ezt követően
több mint egy évtizeden át többször győzködték a hazai örményeket a szoborállítás
érdekében, melyet közadakozásból kívánták finanszírozni, de sem a kezdeti 24-25
ezer, sem a később megjelölt 12-14 ezer
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forintot nem sikerült összegyűjteni. A szoborállítás41 így végül nem valósult meg.
Megjelent Barátság 2015. nov. 15.
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Magyarörmény hírességeink

Emléktábla avatás az Örmény Katolikus Templomban 2018. 05. 20-án
Képviselői feladatunk és törvényi köteKedves Barátaink!
Egy új örmény kulturális identitásőrző lezettségünk ezen identitások megőrzése,
esemény tanúi lehetünk. Ma a Híres ma- kutatása, fenntartásának biztosítása, tehát
gyarörmények tablója felavatására kerül a közösség összefogása, bővítése, a szun�sor, amelyet a XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat megrendelésére Pál János festőművész, grafikus készített el, s
amely ma a Budapesti Örmény
Katolikus Lelkészség tulajdonába
kerül, ajándékozás jogcímén.
Az identitás igen sokrétű, a hazai erdélyi örményeknél ez azt jelenti, hogy a szülőföldünk Erdély,
nemzetiségünk magyar (magyarörmény), kulturális identitásunk
erdélyi örmény, hitéleti identitásunk örmény katolikus, melyeket
együtt egyénenként és közösségként élünk meg.
A közösségünk akaratából létFülöp Ákos atya, mögötte balról Pap János, Hegedüs Anrejöttek 1994-ben az örmény önnamária, Béres L. Attila
kormányzatok és civil szervezetek, elsőként az Erdélyi Örmény Gyöke- nyadó erdélyi örménység számára a kultúránk megismertetése, megmentése, körek Kulturális Egyesület.
zösségünk nagyjainak megismertetése.
Hogyan tettük eddig? Az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek 1997-ben történt
beindításával és terjesztésével (hazánkban és őshazánkban – Erdélyben, magánszemélyek és szervezetek, közgyűjtemények számára), a Fővárosi Örmény Klub
rendezvényeivel 1996 óta, az Erdélyi Örmény Múzeum könyvsorozat beindításával (25 kiadvány), számtalan kiállítás
megrendezésével, közösségi találkozók,
konferenciák, kulturális hetek megszervezésével, barangolásokkal Erdélyben,
dr. Issekutz Sarolta, Dávid Krisztián
szobrok, emléktáblák állításával, egyházi
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és világi gyűjtemények restaurálásával,
templomok és temetők felújításával, gyűjtemények (egyházi és világi) kialakításával, genealógiák kutatásával és megjelentetésével, a   Magyarörmény Tudástár ingyenes online felület mostani elindításával, mindenki számára.
Ma egy új identitásőrző forma szemtanúi lehetünk: az erdélyi örmény származású hírességeink jó részét arcképeik által
ismerhetjük meg Pál János festőművész
ecsete nyomán, melyhez egy kis katalógus tartozik az életrajzokkal. A tabló az
örmény katolikus templom (Bp. XI. Orlay
u. 6.) előterének falán tekinthető meg. A
rövid életrajzokat tartalmazó katalógust
Hegedüs Annamária elnök állította össze.
Azt tudjuk már, hogy a hazai erdélyi örmények és az őshazában - Erdélyben maradt magyarörmények is egy nagy család
tagjai vagyunk, tehát ez egy családi tabló, amely sokak számára (már ismerten) a
családtagok képét is ábrázolja. Vagy tudja, vagy nem tudja, de biztosan - a családfákban bogarászva – mindenki  megtalálhatja hozzátartozóját.
Az Issekutz családfában 132 családnév
található Gudenus János József genealógiája alapján. Ezek közül megemlítendő
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a tablón látható Kiss Ernő aradi vértanú,
báró Dániel Ernő miniszter, a Jakabffy
család, Hervay Gizella költő, Lászlóffy
Aladár költő és író,  Lászlóffy Csaba költő és író, id. Dr. Issekutz Béla gyógyszertan professzor, kutató, akadémikus.
Köszönet a XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzatnak ezért a szép
kezdeményezésért. Kérjük, hogy kutassanak tovább, mint mindenki, hogy büszkén
mutathassuk meg magunkat, hírességeinket, a magyar kultúra és történelem nagyjait. Úgy legyen!
dr. Issekutz Sarolta, az EÖGYKE elnöke
Híres magyarörmények tablója
Hősök, politikusok
Boldog Bogdánffy Szilárd Dr., titkos püspök
Czetz János tábornok
Kiss Ernő altábornagy, aradi vértanú
Lázár Vilmos ezredes, aradi vértanú
Pongrácz Gergely ’56-os hazafi, Corvin köz
Pongrácz Ödön ’56-os hazafi, Corvin köz
báró Dániel Ernő kereskedelmi miniszter
Gajzágó Salamon Állami Számvevőszék
első elnöke
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Gorove István külügyi államtitkár, földm.
és ker. miniszter
Ivády Béla földművelésügyi miniszter
Jakabffy Elemér orszgy. képv., Orsz. Magyar Párt elnöke
Jakabffy Károly államtitkár, vezérigazgató
Kristóffy József belügyminiszter
Lukács Béla kereskedelemügyi miniszter
Lukács György vallás- és közoktatásügyi
miniszter
Lukács László pénzügy- és belügyminiszter, miniszterelnök
Szilágyi Dezső igazságügy-miniszter,
képviselőház elnöke
Urmánczy Nándor orszgy. képviselő
Művészek
Agárdy Gábor színművész, ikonfestő
Barcsay Jenő festőművész
Bánffy György színművész, orszgy. képviselő
Brassai (Halász) Gyula fotó- és filmművész, festő
Flórián Antal színművész
Gross Arnold grafikusművész
Hollósy Kornélia operaénekesnő
Hollósy Simon festőművész
Kacsóh Pongrác zeneszerző
László Magda operaénekes
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Lukács Miklós karnagy, operaigazgató
Moldován Stefánia operaénekes
Nákó Berta festőművész
Szervátiusz Tibor szobrászművész
Tutsek Piroska operaénekes
Viski János zeneszerző
Írók, költők
Ady Endre költő
Bányai Elemér – Zuboly, író
Czárán Gyula földbirtokos, a turizmus
apostola
Csiky Gergely színműíró
Dávid Csaba író, műfordító
Hervay Gizella költő, író, műfordító
Lászlóffy Aladár író, költő
Lászlóffy Csaba költő, író
Tarján Tamás irodalomtörténész, színikritikus
Tudósok, kutatók
Felvinczi Takács Zoltán orientalista, művészettörténész
id. Dr. Issekutz Béla orvos, gyógyszerész,
akadémikus
Katona Tamás történész, műfordító,
orszgy. képviselő
Pattantyús-Ábrahám Géza gépészmérnök
professzor
Roska Márton régész, egyetemi tanár
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A gyergyói hurutos laskalevest kiáltották ki
a legjobbnak a Ceglédi Laskafesztiválon
A főzőversenyen Kocsis Zoltán konyhaA jobbnál is jobb, Mindenek fölötti-díjat hozott el a gyergyószentmiklósi főzőcsapat a főnök, mesterszakács; Nótár László gaszthét végén tartott, 11. Ceglédi Laskafeszti- ronómiai szaktanácsadó, séf; Nagy Róbert
válról – örmény étellel, hurutos laskaleves- kreatív séf és Andriska István sztárséf
sel nyűgözte le a neves gasztronómiai szak- döntött az ételek rangsoráról – részletezemberekből álló zsűrit Zsigmond András séf te a gyergyói szakács, aki külön megtiszés legénysége. A gyergyói hagyományos teltetésnek is örvend: a séfek közötti verételt a fesztiválozók is megkóstolták,
de 35 literből nyilván nem jutott mindenkinek – őket itthoni ételkóstolásra
invitálta meg a gyergyói küldöttség.
Amint a fesztivál nevéből is következtethető, a tésztás ételek kaptak főszerepet a hétvégi, ceglédi főzőversenyen.
Testvérvárosként Gyergyószentmiklós is benevezett a megmérettetésre; a hivatali alkalmazottakból
álló csapat élére Zsigmond András
éttermi szakácsot kérték fel. Hurutos laskalevessel szálltak versenybe, A gyergyószentmiklósi főzőcsapat. A zsűri különdíját
és mint mesélik, nem egyedüliként nyerték el főztjükkel (Fotó: Fórika Krisztina/Facebook)
senyen ugyanis őt is kóstolásra kérték fel
készültek ezzel a fogással.
A Kárpát-medence számos települé- a zsűritagok.
A szakmai elismerés mellett a feszséről részt vevő, közel 100 csapat között
még egy készítette el az örmény eredetű tiválozók jutalmát is bezsebelték a
ételt. Hogy a konkurens csapatnak hogyan gyergyóiak, mint mondják, aki csak résikerült a főztje, erről nem számoltak be a szesült a 35 literes adagból, mindenki digyergyóiak, azt viszont örömmel újságol- csérte az általuk készített, egyébként kiták, hogy az általuk főzött leves lenyűgöz- zárólag házi alapanyagokból főzött hurutos laskalevest. Akinek ezúttal nem jutott
te az ítészeket.
Zsigmond András elmondása szerint az az étekből, az egyelőre szívélyes meghíeredményhirdetésnél a zsűri mindenek fö- vást kapott Gyergyószentmiklósra, ahol a
löttinek kiáltotta ki készítményüket, és győztes leves mostantól vendéglői étlapkülöndíjjal jutalmazták a csapatot. „Ez ról is megrendelhető.
hatalmas siker” – mondta lapunknak ZsigA rendezvényről
mond András, hozzátéve, hogy az elismerés annál is inkább értékes, mert neves A Laskafesztivál Cegléd nyárindító fesztiválja. A rendezvényt évekkel ezelőtt
gasztronómiai szakemberektől érkezett.
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Cegléd étkezési hagyományának életben
tartására hozták létre. Célja az is, hogy az
érdeklődők megismerkedjenek a ceglédi
laska elkészítésének módjaival, megkóstolják a főzőverseny legjobb helyezettjeinek egyedi receptje alapján készült ételeket – olvasható a fesztivál honlapján.
A gasztronómiai rendezvényt idén június 8–10-e között tartották, összevontan

a Nemzeti Vágta Ceglédi Előfutamának
programjaival.
Pethő Melánia
2018. június 11.,
(Ezt a cikket a Székelyhonról másolták:
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-gyergyoihurutos-laskalevest-kialtottak-ki-alegjobbnak-a-cegledilaskafesztivalon)

Molnár Rajmond

Nyolc kutató foglalta össze Székelyföld egykori
hadtörténetét – Szépvízen mutatták be a kiadványt
(részlet)

A határvédelem évszázadai Székelyföldön című tanulmánykötet bemutatóját tartották vasárnap délután a szépvízi
Dajbukát-házban.
Szépvíz polgármestere köszöntőbeszédében kiemelte, a tanulmánykötet egy hiánypótló tudományos munka, amely megjelenéséhez nyolc személyből álló tudóscsapatra volt szükség. Korokon átívelő, ezer esztendőt áttekintő tanulmánykötet született. Valós történelmi tényekre támaszkodva az Árpád-kortól a második világháborúig mutatja be Székelyföld hadtörténetét – mondta. “ Ez a könyv (azért
jelent meg, hogy) szellemi alapját képezze a majdani szépvízi Székely Határőr
Emlékközpontnak, amelyet a Dajbukátházban szándékszanak létrehozni a jövőben.
„Hiánypótló munkával gazdagodott a
magyar történelemtudomány” – szólt a jelenlévőkhöz Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Kiemelte, az elmúlt évszázadok nehézségei és minden balsors
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ellenére ez a nép kitartott, s bár a történelmi Magyarország területe kétharmadára
csökkent, a népesség egyharmada határon kívülre rekedt, a nemzet ma is él. Ma
is egy olyan Magyarországban bízhatnak,
amely kormánya mindent megtesz annak
érdekében, hogy a határon kívül élők meg
tudják tartani magyarságukat, gyermekeik magyar iskolába járhassanak, az életüket teljes értékűen, magyarként élhessék
meg – fogalmazott.
(Ezt a cikket 2018. június 03., a Székelyhonról másolták: https://szekelyhon.
ro/aktualis/nyolc-kutato-foglalta-osszeszekelyfold-egykori-hadtortenetet-nszepvizen-mutattak-be-a-kiadvanyt)

Humor… Humor… Humor…
Két hulla sétál a temetőben, az egyik sírkövet cipel a hátán. Megkérdezi a másik:
– Minek cipeled azt a sírkövet?
– Manapság az ember nem sétálhat az
iratai nélkül…
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Haraga Attila Kálmán

Az elfelejtett/eltűnt magyarörmény
katolikusok nyomában

Immár lassan 150 év is eltelt azóta, hogy nem sikerült új püspököt szenteltetni az
a Kárpát medencében 340 éve letelepe- örményeknek, mindmáig latin szertartású
dett örményeknek már nem őseik nyel- püspök kormányozza őket. Mária Terézia
ve, hanem a magyar lett az anyanyelvük óta pedig gyakorlat lett a Kárpát meden(1870-es évekre). „Az erdélyi örmények a cében - az örmény hagyományokat háttér18. és 19. századok során messzemenően be szorítva - a cölibátus. „1743-tól kezdintegrálódtak a magyar társadalomba – ve csak papok fiai vagy leányai gyermeanyanyelvük és öltözködésük a magyar- keiről van szó: miből következik, hogy
ral lett azonos” (Kránitz Péter Pál: De- a nőtlenség a hazai örmény papok közé
mográfiai változások az erdélyi örmények Mária Terézia uralkodásának első évekörében… REGIO 24. évf. 2016 1. szám iben hozatott be” (Szongott Kristóf Mo284. old.). Európában olyan népnél is lát- nográfiája I. kötet 356. old), így számos
juk, hogy saját anyanyelvük elveszett és papi hivatást választó örmény szármamás nyelvet beszélnek már, akik még nem zású inkább latin szertartásban szentetúl messze vannak az őshazától pl. az írek lődött, mivel több lehetősége volt plébáegy része. A XVII. században Kárpát-me- nosként szolgálni, a 4 örmény szertartású
dencébe érkezett örményeket pedig majd- plébánia helyett, egy részük pedig szernem ezer év és több ezer km távolság vá- zetes lett. Az örmények a kezdeti 5 telelasztja el az őshazától, miért várják el né- püléshez képest szétszóródtak az országmelyek tőlük a nyelv ismeretét, ami rá- ban, a hitéletüket pedig az adott település
adásul a nyugatörmény dialektus egyik mára kihalt
változata volt?
Amikor az örmények Erdély földjére Moldvából
az 1600-as évek végén a
katolikus Egyházzal még
„nem egyesültként” érkeztek, saját püspökkel, Minas
Zilifdareannal, és családos
papokkal jöttek. Az egyesülés után „örmény szertartású római katolikusok”ként lettek nyilvántartva. Mivel az első és egyetlen örmény katolikus püspök, Oxendius Verzirescu Várakozás. A jobb alsó sarokban Haraga Attila Kálmán
(1655-1715) halála után (Szamosújvár 2018. június 16.)
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egyházközségében élték meg, így többen
részben vegyes házasság révén is, részben
pedig más okokból protestánsokká váltak,
közülük többen lelkészek lettek, a többiek pedig latin rítusú (római) katolikusokká váltak. Örmény katolikus pap hiányában a szórványpasztoráció elmaradt, új
plébániák nem jöttek létre, esély sem maradt tovább vinni a tradíciót. Az első világháború után a kiszakított területeken a
következő a helyzet: „A két világháború
között ugyanis nem kevesebb, mint 131
erdélyi és partiumi településen éltek kisebb-nagyobb örmény közösségek, míg
örmény lelkész ezeknek csupán töredékén végzett szolgálatot” (Kránitz Péter).
A II. világháború után a megkisebbedett
Magyarországon is akadályokba ütközött
az örménykatolikus pasztoráció, csak Budapesten sikerült egy önálló örménykatolikus lelkészséget fenntartani, amely ma
az Orlay utcában található.   
Ma vajon miért nem fontos sokaknak az
örmény katolikus származás és a megmaradás? A válasz többek közt: 1. Ha nem
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ismernek valamit, hogyan érdeklődjenek
utána? 2. Származásuk sokaknak már homályba vész, a vérzivataros idők - ami a
XX. századot jellemezte - igencsak megtépázták a családokat, és ez „eltűnéshez”
vezetett. 3. Magyarország területe jóval
kisebbé vált, Budapesten főleg az erdélyi származású örménykatolikusok egy
új egyházközséget alapítottak az 1920-as
években, de sajnos még ebben az egyházközségben is az 1990-től napjainkban is
zajló kisebb-nagyobb viszályok még inkább megtépázták a létszámot.
Becslések szerint Magyarországon kb.
tizenötezerre tehető a magyar anyanyelvű örmény származásúak száma, egy jó
részük római katolikus templomban lett
megkeresztelve, Erdélyben pedig a hivatalos 700 körüli örménykatolikuson kívül
megközelítőleg még 4000-5000 magyarörmény katolikus lehet. Mivel magyarul beszélő örménykatolikus pap nincs, a hívek
pasztorációját latin rítusú (római) katolikus birítusú papok látják el (kettő Erdélyben egy Budapesten), így lassan eltűnik az
örménykatolikus identitástudat, ha nem történik változás.
Magyarországi vonatkozásban időnként lehetne tartani örmény katolikus misét több vidéki helyszínen
is. Nagyobb számban Siófok, Debrecen, Kecskemét,
Szeged, Miskolc, Kaposvár,
Székesfehérvár, Veszprém,
Győr, Pécs, főleg latin rítusú; Újfehértó, Nyíregyháza, Hajdúdorog bizánci rítusú magyarörmény katolikusok élnek. De mindenekelőtt
az egyházi életet amennyiSzamosújvár 2018. június 16. Búcsús szentmisén
re lehetséges, mentesíteni
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Gyergyószentmiklós 2018. június 17. – Az örmény kultúrházban (jobbról) Puskás Attila Barna
kiállításának megnyitóján, Esztergály Jánossal
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érdemes lenne azt magyar területen magyarul megpróbálni újból felvirágoztatni,
magyarázatokkal is közérthetőbbé, még
vonzóbbá tenni és annak egyházi naptárát
is magyarul is közkincsé tenni. Szép dolog, hogy némelyeknek a kultúra megőrzése, a gasztronómiai hagyományok fontosak, de az igazi megmaradás és identitás összefügg a hittel és annak megőrzésével, továbbadásával.  Magyarörményként
is tovább kellene élni az ősi hitet, méltán
emlékezve arra, hogy az örmények voltak
az első, hivatalosan királyostól kereszténységre tért nép.
Erdélyben a két nagyobb létszámú
egyházközségen kívül (Szamosújvár
és Gyergyószentmiklós) még más kisebb létszámú magyarörmény csoportok is vannak: Csíkszereda és környéke kb. 100-150 a csíkszépvizí egyházközségből kerültek át, Kolozsvár, Torda,
Dés, Székelyudvarhely, Marosvásárhely és környéke. További szórvány
Bánffyhunyad, Nagyvárad, Élesd, Zilah,
Brassó, Torda, Arad, Gyergyóditró, Sepsiszentgyörgy, valamint Nagybánya, ahol

kellene a politikától, azaz hitéleti alapon
megszervezni, mivel jelenleg az örmény
nemzetiség önkormányzati pénzszerzési
és megélhetési lehetősége megmérgezi az
egész örmény kérdést, és a magyarörmény
katolikus hitélet kibontakozását is hátráltatja. Örmény ajkúak nemzetiségi alapon
tartanának igényt a budapesti katolikus ingatlanra, miközben egy részük nem is katolikus vallású, még
az óörmény nyelvű
katolikus misén is kevesen vesznek részt
közülük, idén a genocídium évfordulóján az isztambuli örménykatolikus plébános örmény nyelvű
miséjén is alig voltak.
Az örménykatolikus tradíció szír, bizánci és latin rítusból átvett elemekkel
is gazdagodott és vált
ez által még egye- Szamosújvár 2018. június 16. – A Világosító Szent Gergely búcsús mise
dibb értékké, ezért is után a kultúrházban Szongoth Gábor Szongott Gergelyről szóló előadásán
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kisebb létszámban, de még létezik az örmény származás tudata.  
Az önazonosságot örmény származásúként nem könnyű megtalálni. Magyarországon 2004-ben Budapesten kánonjogot (egyházjog) tanuló egyetemistaként ismerkedve, mint örményszármazású az örményekkel, Örményországból 1990 után
ide telepedettől elhangzott vélemény alapján „nem vagy örmény, mert nem beszéled a nyelvet”. Ezt a véleményt a mostani Országos Örmény Önkormányzat elnöke Serkissián Szeván 2014 november
7.-én is ismertette. Ez alapján mi, akik
több mint 300 éves múlttal rendelkezünk
a Kárpát medencében, nevünk, származásunk által igazolva nem formálhatnánk jogot az örmény katolikusságra sem, bár az
óörmény nyelvű misét a keleti örményt beszélők sem értik. Azonban a Keleti Katolikus Egyházi Törvénykönyv CCEO alapján GYAKOROLHATJUK örménykatolikus hagyományainkat, és a II. Vatikáni
Zsinat megengedi az anyanyelv használatát (a mi esetünkben a magyart), ahogy
az imák Budapesten, Szamosújváron és
Gyergyószentmiklóson is így hangzanak
el, mint pl. most a szamosújvári búcsún

Erdélyi Örmény Gyökerek
is. Ami az ünnepeket illeti, vannak egyes
eltérések, de a katolikus egyházban, így a
görögkatolikusok és örménykatolikusok is
Karácsonyt decemberben és a Vízkereszt
ünnepét január 6-án ünneplik, ellentétben
az apostoli örményekkel, akik Karácsonyt
januárban ünneplik. Magyarországon és a
határon túl is némely katolikust az örmény
Karácsony megtéveszt, de aki katolikus az
nem ünnepel kétféle szokás szerint, mert
önazonossági zavarba kerül.   
Nem elhanyagolható tény, hogy vannak olyan örmény származásúak, akik református felekezethez tartoznak, köztük
még lelkészek is, időnként megjelennek
búcsún vagy más rendezvényeken, létszámuk 100-300-ra tehető. Vajdasággal, Felvidékkel és Kárpátaljával együtt akár 1015 ezer magyarörmény katolikusról lehetne beszélni a Kárpát medencében a jelenlegi töredékszám helyett.
A magyarörmény vértanú latin rítusú
katolikus püspök, Boldog Bogdánffy Szilárd élete is bátorító kell legyen a hit megéléséhez, aki inkább vállalta a szenvedést,
mintsem hogy Jézus árulója legyen.
(A szerző katolikus teológiát végzett magyarörmény újságíró)

Minden vasárnap elhangzik az örmény templomban
Alighogy államvallássá lett a kereszténység a III. és IV. század fordulóján Örményországban, a keresztények között dúltak a nagy hitviták. Arianizmus: Krisztus csak
ember volt, teremtmény. Nesztorianizmus: Krisztus istensége és embersége szétválik.
Monofizitizmus: Krisztus csak Isten. Valószínűleg az emberek, mivel sokan mindent
meg akarnak magyarázni, különféleképpen okoskodtak. Evvel a kifejezéssel – „Krisztus
Istenünk” – tán a monofizitáknak akarnak kedvezni? – Nem hinném, hisz az ének szövege az előzőekben utal az emberré válásra is. Az örmény apostoli egyházat ugyan hivatalosan monofizitának tartják, de valószínűleg azért, mert a perzsák elleni háború miatt nem tudtak 451-ben részt venni a kalcedoni zsinaton, mely elítélte a monofizitizmust.
Gyakorlatban a teológiája mindig közel járt a katolicizmushoz!
dr. Sasvári László
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Az uzoni Temesváry-kastély

Feltehetően a 19. század második felében
épült. Az egykori kocsibehajtó oszlopainak hátoldalán a TJ monogram (minden
bizonnyal Temesváry János nevének kezdőbetűi) és az 1924-es évszám olvasható.
Az épület fő- és kerti homlokzata egymástól teljesen eltérő stílust képvisel. A kapuzat
díszéül szolgált női és a férfi
mellszobor a két homlokzat kialakítását is jelképezi. Az egyszerűségre, szimmetriára törekvő, historizáló főhomlokzat,
mely a férfi princípium jelképe,
neoreneszánsz és klasszicizáló
elemekkel épült, és egy romantikus udvarház képét mutatja. Középtengelyében pillérekre támaszkodó timpanonos portikuszt alakítottak ki, melynek orommezejében a család címere helyett a hit szimbólumai, a lángoló Krisztus-szív, a horgony és a kereszt
látható, valószínűleg azért, mert 1911-ben
a Temesváry család nemességet szerzett, de
a királyi könyvek tanúsága szerint címerhasználati jogot nem kapott.
A rendszerváltás után a Temesváry család leszármazottai visszaigényelték a kastélyt és a hozzá tartozó birtokot, így 2000ben, a Kolozsváron élő Nagyosy Zoltán
tulajdonába került.
Az épületben jelenleg a Temesváry János (1880-1947) nevét viselő óvoda működik. A kúria egykori kertje az óvodások
számára játszótérként szolgál.

A Temesváry család tagjai az uzoni
temetőben álló családi kriptában vannak eltemetve. Az épületet Gerlóczy
Mariette 1976-ban történt Magyarországra való áttelepülésekor a falu közösségé-

nek adományozta, hogy ravatalozóként
használják. A rendszerváltást követően
ott helyezte el az eredetileg Kolozsváron,
a Házsongárdi temetőben örök nyugalomra helyezett Temesváry (IV.) János földi
maradványait.
Napjainkban az elmúlt évtizedek beavatkozásainak nyomai fogadják az egykori nemesi porta látogatóit: a közel
épült tömbházak, betonelemekből ös�szeállított kerítés és a kocsibehajtó kapulábait díszítő férfi és női mellszobor
csonkjai. Az udvarba lépve azonban a
nemrég szépen felújított kastélyocska
látható, amely ellensúlyozza az első benyomást.
Forrás: Wikipedia

„Ha együtt indultok, úgy menjetek végig.
Ne hagyd el társaid, akármi történik!”

Czárán Gyula
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„Élő emlékezet” – Örmény származású családok
Marosvásárhelyen – 12. rész
ZAKARIÁS család
Chontikár CSÁSZÁR ZACHARIAS
ZAKARIÁS (*Gyimesbükk, 1843 –
✝Gyimesbükk, 1905) - kereskedő
Felesége: DÁVID KATALIN (*1846 –
✝Gyimesbükk, 1929)
Gyermekeik:
(1) István (*1869 – ✝1924)
(2) Margit (*Gyimesbükk, 1871 – ✝
Marosvásárhely, 1952)
Férje: DAJBUKÁT ISTVÁN (*1860 –
✝1933)
Gyermekeik:
(2.a) Erzsébet
(2.b) Margit
(2.c) Jakab
(3) János (*1873 – ✝Gyimesbükk, 1938)
Felesége: BOGDÁN MARISKA
Gyermekeik:
(3.a) Magdolna (*1906 – ✝2002)
(3.b) Dezső (*1909 – ✝2001)
(3.c) László (*1910 – ✝1992)
(3.d) Katalin (*1913 – ✝2013)
(4) Ferenc (*1875 – ✝Gyimesbükk,
1936)
Második felesége: ANTOK MÁRIA
Nevelt gyermekük: Zakariás Magdolna
(5) Róza (*1877 – ✝1936)
(6) Katalin (*Gyimesbükk, 1879 –
✝Marosvásárhely, 1958)
Férje: SCHÜLE VIKTOR (*1868 –
✝Marosvásárhely, 1944) – mozdonyvezető
Gyermekeik:
(6.a) András (*Gyimesbükk, 1905 –
✝Marosvásárhely, 1987), kisiparos
Felesége: CSÁSZÁR PIROSKA
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Gyermekeik:
(6.a.1) Márta
(6.a.2) Pál Péter
(6.a.3) József
(6.a.4) Ágnes
(6.b) István (*Gyimesbükk, 1910 ✝Budapest) - kisiparos
Gyermekei:
(6.b.1) Mária
(6.b.2) György
Magyarországon élnek
(6.c) Katalin (*Gyimesbükk, 1912 –
✝Marosvásárhely, 2006) - zongoratanár
Férje: FERENCZ LAJOS (*Gyergyószentmiklós, 1910 – ✝Marosvásárhely,
1948)
Gyermekeik:
(6.c.1) László
(6.c.2) Borbála
(7) Anna (*1881 – ✝?)
(8) Lukács (*1884 – ✝1922)
(9) György (*1887 – ✝1952)

Császár Zacharias Zakariás és
neje Dávid Katalin

Erdélyi Örmény Gyökerek

Dajbukát István és felesége
Zakariás Margit
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Schüle Viktor és felesége szül.
Zakariás Katalin

Ferencz Lajosné szül.
Schüle Katalin és férje
Ferencz Lajos

Adatközlő: Kádár (Ferencz) Borbála)

Schüle Viktor és felesége szül.
Zakariás Katalin, gyermekeik:
András, Katalin, István

Kádár Csongor, Kádár Zoltán, Kádár
Borbála, Kádár Balázs, Kádár Botond,
Kádár Orsolya

DÁjbukát (Dályay) család
DÁJBUKÁT ISTVÁN (*Csíkszépviz,
1860 – ✝1935) - kereskedő
Felesége: ZAKARIÁS MARGIT (*1871
– ✝Marosvásárhely, 1952)
Gyermekeik:
(1) Erzsébet
(2) Margit
(3) Jakab (*Gyimesbükk, 1897 – ✝Marosvásárhely, 1979) - örmény kereskedő, Csíkvármegyei főszámvevő,
EMKE pénztáros (lsd. EMKE 1912 évi
Kolozsvár-i közgyűlés Jelentését, összeállította Sándor József udv. tanácsos)
Felesége: ŐRY JOLÁN (*1900 - ✝1983)

Házasságkötés: 1922
A világháborúban szerzett érdemeiért
Dájbukát Jakabot 1943-ban „Vitéz Dályai
Jakab” néven vitézzé avatják, Ezt követően leszármazottai felveszik a Dályai
családnevet. A Gyimesbükkön élő családot 1949 márc. 2-án kitelepítik, kényszerlakhelyre költöztetik. Marosvásárhelyen
a Munkácsy Mihály (ma Fenyő) utca 26.,
majd a 23 sz. alatti ház egyetlen helységében élnek. A kényszerlakhelyen való tartózkodást 14 év után, az 1963 évi amnesztia oldja fel. Vagyonától megfosztott család megélhetését, gyermekei taníttatási
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költségeit az apa rakodómunkás béréből,
alkalmi munkavállalással biztosítja, amit
Iklandon tartott méhészetének szerény jövedelméből igyekszik kiegészíteni.
Gyermekeik:
(3.a) István (*Gyimesbükk 1923 –
✝2007, Marosvásárhely) - mezőgazdasági technikus, Mezőcsáváson,
Nyárádszeredában és Marosvásárhelyen éltek.
Felesége: SZABÓ GABRIELLA
(*1928 - ✝2014) - tanítónő
Házasságkötés: 1951
Gyermekeik:
(3.a.1) István (*1952-)
(3.a.2) Éva (*1957), Marosvásárhelyen élnek.
(3.b) Gábor (*Gyimesbükk, 1925 –
✝Marosvásárhely, 2001) – jogász
Felesége: VARGA ÉVA (*1928 –
✝2008)
Házasságkötés: 1956
Gyerekeik:

Dájbukát Jakab

Vitéz Dályai Jakab

(3.b.1) Beatrix (*Marosvásárhely,
1957-)
(3.b.2) Péter Pál (*Marosvásárhely,
1963 – ✝Marosvásárhely, 1979)
(3.c) Jolán (*Gyimesbükk, 1927 –
✝Brassó, 2002)
Férje: GLANTZ SÁNDOR
Gyermekük:
(3.c.1.) Marietta (*Brassó, 1950–
✝Brassó, 2000)
(3.d) MARGIT (*Gyimesbükk, 1936)
- építész
Férje: KOLLÁR ISTVÁN (*Dicsőszentmárton, 1930 – ✝Marosvásárhely,
2014) - építész
(3.e) Pál Péter (*Sopron, 1945) - bukaresti egyetem, matematikus
Felesége: BERECZKI TERÉZIA
ANNA (*1945) - tanár
Felhasznált irodalom:
Magyarország tiszti cím és névtára, Fekete Árpád: Örménymagyarok a Sóvidéken.
Adatközlő: Kollár (szül. Dályay) Margit

Dájbukát Jakab és felesége:
Dájbukát Jakabné szül. Őry Jolán

Humor… Humor… Humor…
– Apa, az ott egy halászhajó? – Nem kisfiam, az egy yacht. – És hogy kell írni, j-vel,
vagy y-nal? – És h-val, vagy ch-val? – Hát jobban megnézve mégiscsak halászhajó…
Pistike hazamegy az évzáróról. Megkérdezi az anyja: – Milyen lett a bizonyítványod? – Katonás! – Az meg milyen? – Egy-kettő! Egy-kettő! Egy-kettő!
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Száva család
Csíkszépvízi IZSÁK (SZÁVA) ISTVÁN
(*Szépvíz, 1770 – ✝Szépvíz, 1852) - kereskedő, járási tanácsos
Felesége: KOPACZ (OSZKERICS) KATALIN (*1782 - ✝1836)
Házasságkötés: 1801, Gyergyó
Gyermekeik:
(1) Kristóf (*1802 - ✝1888)
(2) Anna (*1804 - ✝1858)
(3) Gergely (*1805 - ✝1902)
(4) Antal (*1807 – ✝1854)
(5) János (*1809 – ✝1810)
(6) Péter István (*1811 - ✝1812)
(7) István Pál (*1811 - ✝1875)
(8) Mariám (*1813 - ✝?)
(9) Margit (*1815 - ✝?)
(10) Lukács (*1816 – ✝1816)
(11) Katalin (*1816 – ✝1816)
(12) János (*Szépvíz, 1822 – ✝Szépvíz,
1900)
Felesége: DAJBUKÁT KATALIN
Házasságkötés: 1858
Érettségi után jogot végez Szebenben.
1865 – Szépvízen megyegyűlési képviselő. Csíkmadarason előbb földterületet
bérel, majd megvásárolja, nagybirtokos
és borvíz fürdő tulajdonos lesz,
Gyermekeik:
(12.a) István (*1859 – ✝1931)
(12.b) Antal (*1861 – ✝1861)
(12.c) Kristóf (*1862 - ✝1934)
(12.d) János (*1863 – ✝1930)
(12.e) Gergely (*1865 – ✝1865)
(12.f) Katalin (*1866 – ✝1913)
(12.g) Antal (*Csíkmadaras, 1870 –
✝Csíkszereda, 1965 - Csíkmadarason
temették)
Budapesten jogot tanul, 1944-ig törvényszéki bíró Csíkszeredában
Felesége: FEJÉR ILONA (*Erzsébetváros, 1886 – ✝1989)

Gyermekeik:
(12.g.1) Antal (*1909 - ✝1982) - ügyvéd
(12.g.2) János - Zoltán (*Szépvíz,
1916 – ✝Szépvíz, 2001) - orvos, egyetemi tanár
Kolozsvári Ferencz József Tudományegyetemen szerez orvosi oklevelet, 1942-ben sebész - műtői bizonyítványt nyer. 1944-es mozgósításkor a 27. Székely Könnyű Hadosztály egészségügyi osztályához osztják
be, sebészi minőségben. Hadifogságba esik, a Focsan-i hadifogolytáborból 1946-ban engedik haza.
Dr. Száva János Zoltán egyetemi docens 1949-től a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem Ortopédia-TraumatológiaGyermeksebészet tanszék vezetője, egyetemi tanár nyugdíjazásáig
(1982), az Ortopéd Klinika konzultáns professzora 1995-ig. Tudományos doktori fokozatot nyer 1961ben. Érdemes professzor címet nyer
1971-ben.
Főbb munkái:
Mozgásszervek sebészete – tanulmány 1950, Ortopédia és Traumatológia, 1977, Marosvásárhely, A gyermekkor sebészete és traumatológiája, 1978, Marosvásárhely, Daganatok, 1953, Marosvásárhely, Hasnyálmirigy sebészete, Marosvásárhely,
Gyermeksebészet és urológia, 1977,
Marosvásárhely.
Európában másodikként végez csípőprotézis műtétet (1950-ben). Úttörő munkát végez a részleges és teljes csigolyakiirtás és a gerinc statikájának helyreállításában eredeti
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technikával (létra – oltvány módszer),
illetve daganatos csigolyák eltávolítása (vertebrectomia) és pótlása protézissel és létra - oltvánnyal. Zentralblatt
für chirurgie 1959 műtét közben - erről a technikáról készült filmet több
külföldi kongresszuson is bemutatták (CD változata ma is létezik). Több
mint 120 szakközleménye hangzott el
külföldi - belföldi kongresszusokon,
szaklapokban több mint l00 tanulmánya jelent meg.
- Nemzetközi Ortopéd Társaság tagja
- Magyar Traumatológusok Társasága tiszteletbeli tagja
- Erdélyi Múzeum Egyesület tiszteletbeli tagja, 1999 év kitüntetettje,
- gyógyító - oktató - kutató munkájáért „Marosvásárhely neves személyisége 2001” címet, oklevelet nyert.

Családi kép Száva Antal, neje szül. Fejér
Ilona, gyermeke Antal és János Zoltán

Felesége: ORBÓK ÉVA MÁRIA
(*Szatmár, 1921 – ✝Marosvásárhely,
2007), doktori címet a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsész karán szerez
Házasságkötés: 1948, 1949-tól Vásárhelyen tartózkodnak
Gyermekeik:
(12.g.2.1) Katalin Mária (*Marosvásárhely, 1948) - orvos
(12.g.2.2) György Dániel (*Marosvásárhely, 1955) - sebész orvos
(12.h) Ida (*1873 – ✝1873)
(12.i) Matild (*1877 – ✝1883)
Felhasznált irodalom:
dr. Száva Tibor Sándor: Szépvízi magyarörmények nyomában,
Palatia, 2003, 211, 219.
Adatközlő: dr. Száva György Dániel

Dr. Száva János Zoltán katonatársaival – 1944-45

Dr. Száva János – Zoltán, Száva András János, Száva Dániel Tamás, dr. Száva György Dániel, és az unoka Száva
Mátyás János
Zentralblatt für Chirurgie (első csigolyaműtét) - Száva profes�szor műtét közben, Dr. doc. Tibor Maros, dr. Cornel Ciugudean
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Fejér család
FEJÉR ISTVÁN (*Csíkszépvíz, 1811 –
gondozásában él haláláig.
✝Csíkszépvíz, 1874) - jómódú kereskedő
(9) Anna (*1861 – ✝1863)
Apa neve: PÉTER FEJÉR JÁNOS, anya
(10) Irma (*1862 – ✝1932)
neve: SZEKULA MARGIT
(11) Katalin (*1863 – ✝1935)
Felesége: ANTALFFI KATALIN (*Er(12) Gerő (*Csíkszépvíz, 1869 – ✝Csíkzsébetváros, 1823 – ✝Csíkszépvíz, 1891)
szépvíz, 1958), latin szert. prelátus kaHázasságkötés: 1843
nonok. Gyulafehérváron teológiát véGyermekek:
gez, 1891-ben szentelik pappá, szé(1) Margit (*1846 – ✝1929)
kesegyházi kanonok Gyulafehérváron,
(2) János (*1847 – ✝1850)
nyugdíjazása után hazatér Szépvizre, ör(3) Manó (*1849 – ✝1910)
mény tárgyú versfordításait Szongott K.
(4) István (*1851 – ✝1914)
közli az Armenia-ban.
(5) János (*1852 – ✝1933)
(13) Izsák (*1872 – ✝1872)
(6) Dr. Antal (*1854 – ✝1915)
(14) Mihály (*1872 – ✝1963)
(7) Sándor (*1858 – ✝1931)
Felhasznált irodalom:
(8) Jakab (*Csíkszépvíz, 1856 – ✝ CsíkDr. Száva Tibor Sándor: Gyergyói és
szépvíz, 1937) - kereskedő
Szépvízi Magyarörmények nyomában,
Felesége: JÁNOSSY ELVIRA (*1866 –
✝Székelyudvarhely, 1951)
Házasságkötés: 1887
Gyermekeik:
(8.a) Jenő (*Csíkszépvíz, 1887 ✝Csíkszépvíz, 1910) - papnövendék
Gyulafehérváron
(8.b) Gerő (*Csíkszépvíz, 1893 –
✝Bécs, 1915 – Szépvízen temették) –
Fejér Jakab
orvosnövendék. Az I. világháború idején a Cs. és Kir. 51.gyalogezred haddr. Fejér Gerő prelátus
apródjelöltje, Orosz-Lengyelországban
kanonok
Radomnál megsebesül, bécsi hadikórházban hal meg, Szépvízen temették.
(8.c) Júlianna (*Csíkszépvíz, 1893 – ✝
Csíkszépvíz, 1993)
(8.d) István: (*Csíkszépvíz, 1909 –
✝Marosvásárhely, 2002 - Csíkszépvízen
temették)
Tanulmányai befejezése és a II. világháború után, 1945-től Ausztriában él, Klagenfurtban törvényszéki
bíró. 2000-ben hazatér, Marosvásárhedr. Fejér István
lyen, unokahúga (Dajbukát Veronika) Fejér Jenő
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Dájbukát család
DÁJBUKÁT DÁVID (*Csíkszépvíz,
1886 – ✝Székelyudvarhely, 1954 –
Székelyudvarhelyen temették) - kereskedő, erdőbirtokos
Apa neve: DÁJBUKÁT DÁVID, anya
neve: DÁVID KATA
Első
felesége:
FEJÉR
MÁRIA
(*Csíkszépvíz, 1892 – ✝Csíkszépvíz,
1932)
Gyermekeik: 	
(1) Mária (*1913 - ✝1916)
(2) Mária (*1920 - ✝1997)
(3) Sarolta (*1916 - ✝1969)		
(4) Ilona (*1923 - ✝2003)
(5) Rozália (*1918- ✝2003)
(6) Elvira (*1918- ✝2003)
(7) Éva Anna (*1928-)
Második felesége: FEJÉR JÚLIANNA
(*Csíkszépvíz, 1893 – ✝Galócás, 1993),
Szépvizen temették.
Házasságkötés: 1933
Gyermek:

(8) Veronika (*Segesvár, 1934 – ✝Marosvásárhely, 2011, Szépvizen temették). Tanulmányait Kolozsváron a
„Marianum” katolikus gimnáziumban
kezdte, majd Székelyudvarhelyen érettségizett 1956-ban. 1959-től a Galócási
Faipari vállalat főkönyvelője volt, nyugdíjazásáig, 1990-ig.
Férje: KOZMA ISTVÁN (*Gelence,
1922)
Házasságkötés: 1959
A család 1990 után Vásárhelyre költözik
(Salistei u., 15 szám) családi házba, özv.
Kozma István ma is ebben a házban él.
Az 1949-es államosítás a családot megfosztja javaitól, Székelyudvarhelyre,
kényszerlakhelyre költöztetik őket.
Dajbukát Dávid ott hal meg.
Gyermekük:
(8.a) Mária Imola (*Galócás, 1962) –
orvos
Adatközlő: Dr. Budan Mária Imola

Kozma István és felesége Dájbukát Veronika
Dájbukát Dávid és második felesége Fejér Julianna
Kozma Istvánné szül. Dájbukát
Veronika, lánya Mária Imola,
unokája Renata
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Harmath István alkotását választották
Lezárult a Bethlen Gábor szobor-pályázat

Négy alkotással neveztek be a Marosvásárhelyen meghirdetett Bethlen Gáborszobor-pályázatra, a szakmai bizottság pedig a január 25-i szavazáson Harmath István székelyudvarhelyi szobrászművész alkotása mellett döntött, ezt fogják majd felállítani a megyeszékhelyen – jelentette be a pénteki sajtótájékoztatón dr. Vass Levente, a marosvásárhelyi RMDSZ elnöke és Kali István ügyvezető alelnök.
Vass Levente kifejtette, a
hónap elején tájékoztatták a közvéleményt, hogy
bár január 15-én járt le
a határidő, január 9-ig a
Bethlen Gábor-szoborpályázatra csupán egyetlenegy makettel neveztek
be. Végül a határidő lejártáig négy pályázat érkezett be, kettő ezek közül már előzőleg részt
vett egy Marosvásárhelyen szervezett elbíráláson, továbbá két szebeni
művész is benyújtotta a pályázatát. A szövetség városi elnöke elmondta, egy marosvásárhelyi művészekből, alapítványok
vezetőiből, valamint önkormányzati tanácsosokból álló szakmai bizottságot hoztak létre konzultációs céllal, és ez a január

25-i szavazáson Harmath
István szobrászművész
munkája mellett tette le a
voksát, a 13 tagú bizottság hét tagja Harmath István alkotására, hat pedig Deák Árpádéra szavazott.
– Nagyon fontosnak
tartom a marosvásárhelyi
magyar közösség szempontjából, hogy 2018ban felállítsuk a Bethlen Gábor-szobrot a város közterén, és hogy az
RMDSZ kezdeményezésére a felállításhoz szükséges összegeket a város idei
költségvetésében is előírányozzák – hangsúlyozta Vass Levente.
Menyhárt Borbála Fotó: Nagy Tibor
2018. január 28.

Dr. Jakubinyi György püspök Szamosújváron
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Vikol Kálmán vezényelte XVI. kerületi Corvin Kórus műsora a Világosító Szent Gergely ünnepségen, Zuglóban 2018. május 12-én. Cikk a 17. oldalon.
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:
és a Fővárosi Örmény
Önkormányzat
Nyilvántartási szám: CE/13136-3/2017
Felelős főszerkesztő és kiadó: dr. Issekutz Sarolta
Munkatársak: Dr. Sasvári László, dr. Issekutz Sarolta, Bálintné Kovács Júlia (Kolozsvár)
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„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék...”
(Vörösmarty Mihály)

az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület
kéthavonta megjelenő kiadványa
XXII. évfolyam 237. szám
2018. szeptember-október

Tisztelt Olvasóink!
2018. januártól minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor lesz Fővárosi Örmény Klub. A
helyszín megváltozik, ezentúl a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség 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. Mindenkit szeretettel várunk.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek változatlanul kéthavonta, mindig a páratlan hónapban jelenik meg. A lapzárta változatlanul a páratlan hónap első hétfője.

Minden vasárnap elhangzik…
„… haláloddal legyőzted a halált …” *

Ugyanezt mondja el, a már korábban idézett húsvéti szöveg is. Nagypéntek után minden
reménytelennek látszott, de húsvétvasárnap hajnala meghozta a választ. Krisztusnak is
meg kellett, mint embernek halnia, (hisz minden élő sorsa ez!), hogy feltámadhasson.
Valahol láttam egyszer egy olyan keresztet, melyre a feltámadó Krisztus volt felfestve.
De a keresztfelmagasztalás is, mely az örmény egyházban kiemelt ünnep, hisz még az
őszi vasárnapok egy részét is ehhez viszonyítják (keresztfelmagasztalás előtti vagy utáni), tehát ez az ünnep is a dicsőséges Szent Keresztről szól. S tán még kiemeltebb így,
ha nagy kezdőbetűvel írjuk! A felmagasztalás szó hangalakilag megjelentésileg is kapcsolódik a feltámadás szóhoz, hisz felemelkedést jelent.
dr. Sasvári László

* Szent Liturgia örmény katolikus szertartás szerint. Budapest 2006, 10. oldal

Lapunk az interneten: www.magyarormeny.hu honlapon is olvasható.
Elektronikus levélcímünk (e-mail): magyar.ormeny@t-online.hu
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Beszámoló a Fővárosi Örmény Klub
2018. július – augusztusi klubdélutánjairól

Tapsvihart kiváltó előadás az EÖGYKE-klubon
A XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében zajlott a 2018.
júliusi klub. A szervezők ifj. Tompó László irodalomtörténészt kérték fel előadás
tartására.
Tavaly méltón emlékezett a média Arany Jánosra, születésének 200. évfordulója
alkalmából. A jeles költő mellett kicsit kevesebb figyelem jutott Ady Endre születésének szintén kerek, 140. évfordulójára. Az önkormányzat szeretett volna kirándulással emlékezni az örmény gyökerű költőre, ám az igen hosszú út, s az emiatt magas költségek kicsit visszatartották az érdeklődést. Az önkormányzat idén júliusban előadással kívánt adózni a költő emlékének.
A rendezvényről az előadó, ifj. Tompó László készített összefoglalót.

Ady Endre „istenes” költészete
Ady Endre sokak szemében ma is a „leg- jegyben jár a deizmus. E felfogás szevallásosabb” magyar költő, amiért – úgy- rint Isten megteremtette ugyan a világot,
mond – istenes költeméde „magára hagyta”, nem
nyeiben a „bűnbánat” érvisel gondot rá, habár ő,
zése uralkodik. A valóság
a teremtmény, vágyik teellenben az, hogy zömükremtői beavatkozására –
ben három, a keresztény
amint „Hiszek hitetlenül
Isten-fogalommal gyökeIstenben” című verse erresen ellentétes szemlélet
ről különösen is hűen taválik egyeduralkodóvá: a
núskodik.
panteizmus, a deizmus és
A „felvilágosodás” haraz agnoszticizmus.
madik eszméje, a kanti
„Az Isten: az Én és a
agnoszticizmus is domikín, / A terv, a csók, minnáns Adynál: Isten, Kriszden az Isten” – fogalmaz,
tus, vallás, Egyház megmíg máskor kijelenti: Isismerhetetlenek. Krisztus
ten van „valamiképpen
megtestesülése, istenemminden gondolatok alberi mivolta, megváltó szeján”. Azonosítja a Teremmélye csupán mítosz. Az
tőt a teremtménnyel, azaz
embernek nincsen szükpanteista.
sége hitigazságokra (dogTengernyi költeménye
mákra), vallástanítói teigazolja továbbá, hogy
kintélyre (Egyházra), elég
a panteizmussal nála is Ady-emlékmű Kalotaszentkirályon – pelagánius szemlélettel
2

Erdélyi Örmény Gyökerek
– a puszta emberi értelem
is Isten követéséhez. Időnként fel-fellángol ugyan
nála gyermekkora számos ezzel ellentétes emléke (főleg a „Havas Krisztus-kereszt az erdőn” című
versében), de e megnyilvánulásai ritkák. S e három irány kiegészítéseként az indifferentizmus
is része vallásról alkotott
fogalmainak: csak szeretet legyen, oly mindegy, ki milyen vallásban hisz.
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Ady nem keresztény,
hanem szubjektív képet
rajzolt költészetében Istenről. E kép magán viseli
az Isten fogalmának egyéni felfogását, az általa „Isten”-nek tekintett személy
elfogadását, elutasítását,
keresését és a vele való tusakodást. Mindezek miatt
tévedés tehát őt „legvallásosabb” költőnknek tekinteni, sőt esetében egyáltalán „istenes” költészetről beszélni.
Ifj. Tompó László

Paula! Boldog, boldog születésnapot!

Gopcsa Paula festőművésznő 90. születésnapját ünnepelte az örmény közösség. Az
uborka-szezonnak számító augusztusi Fővárosi Örmény Klub nagy sikert aratott,
rácáfolva a kánikulára.
Igen jó családba született, csak a politika
A Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat karöltve a XV. kerületi Ör- változott meg a II. világháború után. Mégis,
mény Nemzetiségi Önkormányzattal újra bebizonyította, hogy az örmények
minden szempontból különösen értékes teremtményei
a Jóistennek. Gopcsa Paula
Isten kegyelméből vidáman
éli 90. életévének mindennapjait. Családja szeretettel
övezi. Szellemessége ma is
lebilincseli a hallgatóságát,
akár évtizedeken keresztül
a Szinyei-Merse Pál Gimnázium diákjait. Mi, a Klub
közönsége titkok elárulását
vártuk, ehelyett élethelyzetekről mesélt nekünk az idén
kilencven éves pedagógus- Középen Gopcsa Paula, jobbról Hegedüs Annamária, Várady
Mária, Kabdebó János, Nuridsány Zoltánné és Vörösváry Márton
művész.
3
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Paula családja körében

tanárai a kor kiválóságai („éltem-haltam
Cs. Szabó Lászlóért”) segítették, hogy komoly műveltségű, igaz EMBER lehessen.
Nuridsány Zoltánné Mimi elnök örömmel fogadta a Budavári Örmény Önkormányzat, nevezetesen Várady Mária elnök és Szűcs Enikő képviselő javaslatát,
melyet Sasvári-Merza Krisztina elnökhelyettes is lelkesen támogatott.
Hegedűs Anita elnök-asszony a számítógép varázslója, értékes anyagot állított ös�sze Gopcsa Paula festményeiről, Kabdebó
János fotóművész anyagát is fölhasználva.

Barangolás Erdélyben
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Vörösváry Márton hegedűművész Hollandia után újra itthon, nálunk brillírozott, hegedűjátékával tisztelegve az ünnepelt festőművész-pedagógus
előtt.
A 90, azaz kilencven darab gyertyás születésnapi torta, melynek gyertyáit egyszerre hárman gyújtottuk meg
(Sebestény Krisztina segített),
Paganini Caprice témájára jelent meg Paula és a közönség
előtt. A NASA sem időzíthette
volna jobban.
Paula könnyedén fújta el a
90 gyertyát. Fotósok, klubtagok gyűrűjében szelte meg a hatalmas
tortát. Mindenkinek jutott belőle, a színek szerelmeséhez illő színes tányérkákon tálalva. Még a legfiatalabb résztvevő, a pici Olívia is élvezettel birkózott a
tortával.
Gopcsa Paulára büszkék vagyunk. Oly
szép, szorgalmas és teljes élet példáját
adja nekünk, hogy mindnyájan, Őt szeretve, egy kicsit jobb örménynek érezzük
magunkat.
Várady Mária, a BÖNÖ elnöke

Reneszánsz Bethlen-kastély Keresden
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Egyre közelebb kerülünk ahhoz, amit az erdélyi
örmények már régen tudnak hagyományaik révén
Dr. Gopcsa László

Az örmények és a Honfoglalás

Erre vonatkozólag Lukácsy Kristóf szamosújvári plébános „História
Armenorum Transsilvaniae, Viennae
1859“ megjelent munkájának III. fejezetét fordításomban az alábbiakban közlöm:
„Az örmények, kik ma Erdélyben és
Magyarországban találtatnak, sem nem
az elsők, sem nem az egyedüliek azok közül, kik a haza területére léptek. A Magyarok Évkönyvei1 bizonyítják, hogy az örmények Geiza, Szent István és más magyar királyok alatt is jöttek be ez országba. Azonban Geiza vezér, Szent István
idejében jöttek Magyarhonba csehek, lengyelek, görögök, spanyolok, izraeliták,
bessenyők, örmények stb. is, kik huzamosabb időt az az országban töltvén, ámbár
eredetük nem tudatik, különféle házassági
szerződésekkel a magyarok közé vegyülve, azokhoz hasonló nemességet és leszármazást nyertek.” Így olvassuk ezt Kézai
Simon Chronicájának 8. fejezetében.
Fejér György 1243-ból említi azt a kiváltságos oklevelet, mely az esztergomi polgároknak adatott és IV. Béla által
megújíttatott a következő tartalommal:
„Esztergom város ügyésze elömutatott
némely iratokat néhai Urunk, IV. Béla
magyar király által szabadalmazva az Úr
testesülése után 1243 (MCCXLIII) április havában, uralkodásának VIII. évében, az ő nagyobb hiteles kettős pecsétje
alatt, - a többek között kimutatván, hogy

minekután az örmények ő maga a király és elődeinek idejében Esztergomban
lakni gyülekezvén, az ő szabadalmukra
nyert engedményt a tatárok berohanásakor és a város talpig lerontásakor elvesztették, ő maga Béla király, amint illet, az
ő szabadalmaikat szem előtt tartván, tudva lévén, hogy ők ily szabadsággal éltek
vala, ugyanazon szabadságukat jónak látta megújítani.”2
Ugyanezen könyvben, 1281-ben, ezt olvassuk: „Ugyanazon Kun László a Szent
Ágoston-rendieknek az esztergomi örmény földet theologiai tanulmányuk gyarapítása végett. IV. László király Szent
Ágoston-rendieknek ajándékozza Szent
Anna monostor építésére vagy inkább kiterjesztésére az örmények földét, mi azelőtt Kunchilmio grófnak ígérve volt az
esztergomi káptalan földekig és bizonyos
vizekig, hogy azzal a theologiai tanulmány ott fenntartassék, 1281-ben.” 3
A most említett örmények földének
Kun László által Szent Ágoston-rendjének történt adományozásából valaki azt
következtethetné, hogy az örmények, kik
IV. Béla és elődei alatt Esztergomban laktak, 1281 körül, mikor az adományozás
történt, Esztergomból kiköltöztek és földeiket parlagon hagyták, ha meg nem volna az oklevél, miből kiviláglik, hogy még

1 L. Thuroczii Choric. Part, II. c. 22.

3 Codicis Diplom. T. V. vol. III. p. 77.

2 L. Fejér. Codicis Diplom. Tom. IV. Vol. 1. p.
307.
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a későbbi századokban is Esztergomban
örmények laktak. Benkő Milkoviájában,
1447-ben, említi Thomaet, nemzetére örményt, az esztergomi zöld mezőről nevezett Szent György vitéz, társas egyházának prépostját, kit Dénes esztergomi érsek, a hajdani milkovai püspökség, a szebeni és brassói dékánátushoz
visitátornak kinevezett.4
Azért az említett adománynak más oka
volt, mint az örményeknek Esztergomból
való távozása, mit azonban megmondani
nem tudunk.
Már ami Erdélyt illeti, régi időkben,
sokkal korábban a mostani örmények bejövetele előtt, számos örmény gyarmat
virágzott e hon határain belül, amint ezt
sok helységnévnek ma is fennálló elnevezése bizonyítja. Jó lesz némelyeket itt
megnevezni. Így Alsófehér-vármegyében:
Örmény-Székes,
oláhul:
Armény;
Küküllő-vármegyében: Szászörményes;
Középszolnok-vármegyében:
Örményes; Kolozs-vármegyében: Örményes;
Belsőszolnok-vármegyében: Ormány (németül: Armenen); Zaránd-vármegyében:
Örmingye; Aranyosszékben: Örményes.
Az itt előszámlált helyek az örmény
nemzet nevét épen abban az értelemben tüntetik elő, melyen azt e földet lakó
magyarok, németek és oláhok nevezik; az
említett helyek neveiket tehát csakugyan
az itt lakó erdélyi örmény lakosoktól vették, hacsak nem akarjuk ezeket a véletlennek tulajdonítani.
Hogy ha Kozárvárról a kazárokra, Besenyőről a besenyőkre. Oroszhegyről,
Oroszfaluról a ruthénekre következtethetünk, nemde Örményesről, Árményről,
Armenenről az örményekre kell utalnunk,
mint az említett helyek lakóira.
4	 Benkő Milkovia. L. I. c. IV.
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De történelmi adatok sem hiányzanak,
melyek a mondottak hitelességét csak növelik. Illyés András említi, hogy hajdan a
Vöröstoronynál örmény és görög kereskedők laktak5; Benkő Józsefnél olvassuk:
1600. évi október 25-én Léczfalván tartott
ülésen a görög és örmény kereskedők az
országból kiparancsoltattak.6
Az említett helyeken ma semmi nyoma nincs a régi örményeknek. Ezek nyelv,
szokás és más intézményeikkel különbözve, rég átmentek azon nemzethez, mellyel
együtt laktak, anélkül, hogy valaki az eseményeket feljegyezte volna, kikről el lehet mondani a költővel együtt:
Vixere fortes ante Agamemnona
Multi, sed omnes ilacrymabiles
Urgentur, ignotique ionga
Nocte, carentquia vase sacro.
Nehezen lehet kútfők hiányában meghatározni, mily okból és mely örmény
tartományokból jöttek ide ezek az örmények. Annyi a történelmi emlékiratokból bizonyos, hogy hajdan az örmények
a különböző népektől kiváltságokat nyertek. Örmény régészeti iratban 7 olvassuk,
hogy Tódor, Oroszország vezére, 1862ben a naxivanei örményeket hadakozni
segedelmül hívta és az ellenségen nyert
győzedelemért országában lakást és szabadságot engedélyezett.
Ezeknél sokkal régebbiek s ránk nézve fontosabbak azok, miket Leontius, örmény történetíró, előad: A VIII. század
elején a kaukázusi kazárok seregeiben
mindenkor nagyszámú örmények voltak,
kiknek harci vitézségük ismeretes volt s a
5 Ortus és progressus variarum in Dacia Gentium.
6 Históriáé Transilvaniae. L. IV.

7 Jndsidsian: flntiquitatum flrmeniacarum T. 1. p.
343.
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hadakozásban őket illeti az elsőség8 Máshonnan tudjuk, hogy a kazárok törzse az
új hont kereső magyarokhoz csatlakozott
s így semmi sem ellenzi, hogy az örmények a kazárokhoz és ezekkel a magyarokhoz csatlakoztak és azokkal Pannóniába és Dáciába jöttek s azoknak honfoglalásában részt vettek. Ezt nyilván hirdetik a
8 Jndsidsian: flntiquitatum flrmeniacarum T. 1. p.
343.
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Magyarok Évkönyvei, ugyanezt igazolják
az esztergomi örményeknek IV. Béla király elődei által adott, de általa megerősített szabadalomlevelei; ezt bizonyítják az
erdélyi számos helységnevek, melyek régi
lakóiknak nemzeti nevét maiglan is megtartották.
(Megjelent: A Magyarországi Örmények Egyesületének kiadványa II. dr.
Gopcsa László: Az örmény népélet, Budapest, 1922, 27-29. oldal)

Egy örmény könyv kapcsán
Előrebocsátom, sem nyelvész, sem történész nem vagyok. Csupán könyvbarát.
Mindig is kedveltem (különösen a régi)
könyveket. Mióta pedig nyugalomba vonultam – több mint húsz éve –, eredeti
mesterségemtől (gyógyszerész vagyok)
eléggé eltávolodva sok időt fordítottam a
patinás kiadványok (főképp a históriával
foglalkozók) föllelésére, megóvására s –
természetesen – tanulmányozására is. Így
bukkantam rá egy – immár 112 éves – érdekes kötetre.
Szerzője Lukácsy Kristóf, a címe pedig:
Magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei. Kolozsváron jelent meg 1870-ben.
A könyvnek sajátos előtörténete van. A
múlt század derekán az európai tudományos világ fokozott érdeklődést kezdett
mutatni az Örményországban s általában
a Kisázsiában végzett régészeti ásatások,
levéltári dokumentumok, kövekre, falakra vésett föliratok iránt. S nem véletlenül;
több ezer éves romok, kódexek, tekercsek
bukkantak föl az ismeretlenségből.
Hazai tudományos életünk — érthető
módon — ugyancsak fölfigyelt a leletekre, Horvát István történész pedig felhívással is fordult az örmény értelmiségiekhez.

„Ki lészen — kérdi — az új hazájáról
gondoskodó, közöttünk lakó örmények
közül, ki a könnyebb használhatás végett
lefordítja számunkra az örmény írókból a
magyar népeket tárgyaló (esetleges) helyeket?” E felhívásra válaszolt Lukácsy
Kristóf erdélyi tudós pap, aki a magyar, latin, német, görög nyelv mellett örményül
is beszélt, lévén ez utóbbi az anyanyelve. Lukácsy zsenge ifjú kora óta tanulmányozta az örmény írott emlékeket, s bejelentette, hogy van köztük sok olyan kútfő, amely 2000 éves, és részletesen tudósít ongor őseinkről, Skytia-Baktriában élt
eleinkről, s ő hajlandó mindezt lefordítva az Akadémia rendelkezésére bocsátani. Jelentkezése nyomán az Akadémia fölkérte a tudóst, hogy mutassa be a szóban
forgó dokumentumokat. Ekkor Lukácsy
– aki már járatos volt a különböző levéltárakban – ismét áttanulmányozta a bécsi
és velencei un. machitárius örmény kolostori főiskolák kódexeit, valamint más dokumentumokat és 131 db 2000 éves örmény szöveget, s azok magyar átültetését
– áldozatos munkája termését – helyezte
1851-ben letétbe az Akadémia történeti
osztályán. Horvát István és Fejér György
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akadémikusok nagy örömmel fogadták
az új forrásmunkákat, és Toldy Ferenc,
az Akadémia titkára ünnepélyes jegyzőkönyvi kivonatban mondott köszönetet az
értékes anyagért, rámutatva, hogy „ez egy
régen érzett hiány pótlását teszi lehetővé”.
Mi lett a letétbe helyezett iratok sorsa?
Nem tudni pontosan. Lehet, hogy megvannak még, de az is föltételezhető, hogy
elkallódtak. Meglepő ugyanis, hogy azok
a történészek, akik valamit is írtak őstörténetünkről, nem említik ezeket a kútfőket; úgy lehet, nincs is tudomásuk létezésükről. Szerény lehetőségeimhez mérten igyekeztem valamit is megtudni az
iratok hollétéről. Teljesen eredménytelenül. Általában elmondható, hogy az őstörténetünkkel foglalkozó munkák nemigen
ismerik az örmény forrásokat.
Sovány, de mégis vigasz, hogy Lukácsy
könyvében függelékként, igen szép, ékes
örmény betűkkel nyomtatva megtalálhatók ezek az iratok. Sajnos, csak örmény
nyelven. Minthogy itthon örmény betűk
nincsenek, Lukácsy a bécsi machitárius
kolostori főiskola nyomdájában állíttatta elő ezt a függeléket, s utólag kötötték
a könyvéhez.
A könyvben az örmények történetét mutatja be történetírásunk sok-sok dokumentuma alapján. Közben azonban sűrűn ír a
türk ongorokról is, akikkel az örmények
hol kereskedtek, s tartósan békés viszonyban éltek, hol pedig háborúztak. Lukácsy
szerint ez a jó-rossz viszony közel ezer
évig tartott, ez idő alatt pedig az ongor
nép bőségesen tanult az örményektől, s
általában sokat sajátított el a perzsa-örmény civilizáció vívmányaiból. A könyv
érdekes következtetésre jut: i.sz. 440 táján — tehát abban az időben, amelyről
Priszkosz rétor és a világtörténelem több
dokumentuma szól — az ongorokat egy
8
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náluk vadabb, erősebb keleti nomád nép
elűzte szálláshelyükről, s ők a Volga meg
az Urál déli része közti térségbe húzódtak föl, egészen Baskíriáig, ahol találkoztak, majd egybeolvadtak a dél felé tartó
ugorokkal. Lukácsy — a kutatások akkori álláspontjának megfelelően — ily módon magyarázza meg, hogy ugorok és türkök is vagyunk. Ebben a szellemben továbbhaladva Lukácsy 200 olyan szavunkat sorolja föl, amelyek – fejtegetése szerint – örmény, perzsa, szanszkrit eredetűek, és jobbára örmény közvetítéssel kerültek nyelvünkbe még annak idején.
Lukácsy sok kérdéshez nyúlt még. Fölveti például azt, hogy kik is voltak az egykori keleti dokumentumokban sokat emlegetett kusok vagy kusánok, s Chorenei
Mózes hajdani örmény hadvezér és tudós történészre (aki éveket élt a kusokkusánok között) hivatkozva állítja, hogy a
kusok, kusánok, hunok – azonosak.
Mai szemmel nézve ez annál érdekesebb, minthogy az ismert angol történész
és író Robert Graves, valamint a nagy lendülettel és kiterjedt apparátussal dolgozó
szovjet régészet is sok vonatkozásban hasonló következtetésre jut e „titokzatos”
néppel kapcsolatban.
Mi lett a könyv sorsa? Nagyjából az, ami
a letétbe helyezett dokumentumoké: feledésbe merült. Még jó, hogy nem veszett el.
Említik a jelentősebb lexikonok, megtalálható a Magyar Tudományos Akadémia
könyvtárában, Kolozsváron is van belőle
néhány példány magánszemélyek tulajdonában, valamint könyvtárakban. Tudományos életünkbe, kutatásainkba, a könyvészeti gyakorlatba azonban a kötet nem került be, nem idézik, nem hivatkoznak rá.
Pedig hát annak idején akadt egy-két
számottevő méltatója. Még a megjelenésévében (1870) a jeles tudós, Fraknói
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Vilmos húszoldalas tanulmányt irt róla a
Századokban, s többek közt ilyen megállapításokat tesz: „Lukácsy művét a legfigyelemreméltóbbak közé kell sorolnunk”,
„Komoly tanulmányok eredménye áll
előttünk”, „Ajánlom a történészek figyelmébe!”
A történészek azonban nem figyeltek fel
rá. Hogy miért? Föltettem a kérdést néhány tudósnak. Az egyik egyszerűen hírét
sem hallotta a könyvnek, mások viszont
épp csak tudtak róla, de nem ismerték.
Olyannal is találkoztam, aki és — amellett — túlhaladott álláspontot képviselt.
Nem az én feladatom a könyv tényleges
értékét megállapítani, sem a történészek

álláspontjának helyességét vitatni. Csupán a magam véleményét mondhatom el:
én érdekesnek tartom a könyvet, s úgy vélem, ha megállapításai ma már túlhaladottak is, a benne foglalt sok dokumentum,
adat, a gazdag könyvészeti anyag miatt
kétségtelenül megérdemli a figyelmes tanulmányozást. Nem ritka dolog a történetírásban, hogy olyan mű, amelyre kora
nem figyel föl, a későbbi nemzedékek érdeklődését kiváltja, és ily módon forrásmunkaként hozzájárul bizonyos kérdések
tisztázásához.
Laczka József
Megjelent Korunk folyóirat 41. évfolyam
5. szám (1982. május)

Varga Géza

Ez a Szlovéniában
szokatlan, kör alaprajzú, román stílusú épület
a Kebele-patak völgyében, érintetlen természeti környezetben található. A templom a XIII.
század közepén épült.
Elsőként 1365-ben említik, az építtetőre vonatkozó adat nem maradt ránk. Szerencsére, a
templom története nem
túl mozgalmas s ennek
köszönhetően az épület
szinte érintetlenül őrzi
az eredeti állapotot. Az
1778-as vizitáció jó állapotban találja. A szentély helyére ugyan
1845-ben tornyot építettek, de ez ma már
nincs meg. A műemlék jelenlegi állapota két műemléki restauráció eredménye.
1956-ban feltárták az eredeti szentély
alapjait, 1978/79-ben pedig az 1845/46-as

A nagytótlaki kerekegyház

írástörténész

Az alsómaráci síkság északi része szelíden emelkedik a tagolt,
dombos Őrség felé, az
erdős tájat azonban kettévágja a trianoni rabló béke során meghúzott
szlovén-magyar országhatár. A termékeny síkság Szlovéniához tartozik, a dombosabb Őrségnek pedig az egyik része
Szlovéniához került, a
másik része Magyarországon maradt. Az Őrségbe látogató magyar turisták többnyire tudomást sem szereznek a határhoz közeli, de azon túl fekvő nevezetességekről,
amelyek egyike a nagytótlaki Szent Miklós körtemplom. Ezen kívánunk segíteni
az alábbi képek és leírás közreadásával.
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átépítés során eltorzított épületnek (a szentély helyreállításával)
visszaadták a középkori alakját.
A kő alapzaton téglából épült falak állnak, amelyeket kúp
alakú
zsindelytető fed. A keleti oldalon a körtemplomhoz egy alacsonyabb,
félkör alakú oltárhelyiség csatlakozik. A
templom külsejét sűrűn elhelyezett függőleges sávok, un. lizénák tagolják, amelyek a tető alatti, farkasfog díszítésű koszorút hordják. A déli oldalon lévő bejárat mellett három félköríves ablakocska van a falba vágva. A templom belsejében, a falat tíz különböző nagyságú, félköríves fülke tagolja, amelyek egykor
ülőhelyként is szolgálhattak. A hajó kerek
kupolával, az oltár apszisa pedig fél-kupolával boltozott. A templomnak korábban agyagpadlója volt. A kerek alaprajz,
a külső lizénák, a koszorúpárkány, a félkör alakú apszis, a kupola és a földszinti
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falfülkék, románkori épületről tanúskodnak és a XIII. század közepére utalnak.
A nagytótlaki körtemplom Szlovéniában a jelentősebb román stílusú építészeti emlékek egyike, a maga nemében egyedülálló. Társai az országhatár magyar oldalán találhatók (Kallósd,
Vitnyédszentpál, stb.) a Nyugat-Dunántúlon, amelyet a tatárjárás 1241/42-ben nem
pusztított annyira, mint a Magyar Királyság egyéb területeit.
A nagytótlaki körtemplom az állandó háborúk miatt jórészt emlékké vált
középkori magyar kultúra hagyatéka. Nagytótlak sohasem volt jelentős település, a templom nélkül ma
sem lenne különösebb okunk az említésére. A Magyar Királyság egykori, jelentéktelen határmenti településének temploma azonban segít képet alkotni arról, milyen lehetett az ország elpusztult központi városainak képe az Árpádok korában.
Azon centrális alaprajzú épületek jellegzetes képviselője, amelyeket a honfoglalás előtt vallási célra használt
sztyeppi jurták mintájára építhettek
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eleink, s amelynek gyökerei a történelem előtti
időkbe nyúlnak. Hasonló jellegű centrális templomok a Kaukázus vidékéről ismertek, ahol a
részben keresztény vallású hun, avar és szabír
eleink huzamosabb ideig
tartózkodtak. E templomtípust a források gyakran
„Rotunda ecclesia”-nak,
azaz kerek templomnak
nevezik, amelyről több
település
(Kerekegyház) a nevét is kapta. A
nagytótlaki freskók a középkori magyar szépségideálnak megfelelő keleti típusú arcokat, korabeli öltözeteket, középkori magyar embereket mutatnak be.
A nagytótlaki körtemplomhoz hasonló
templomokat az egykori Magyar Királyság területén találjuk, míg Nyugat-Európában a hasonló kis kerek templomok száma elenyésző.
A most kápolnának minősített templomot 1365/66-ban említik első ízben
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(»in valle Lak Sancti Nicolai«), majd
a XVII. és XVIII. századi püspöki vizitációkban jelentkezik ismét.
A műemlék a románkori építészeti elemeken túl a templombelső falképei miatt is
jelentős értéket képvisel. Úgy tűnik, hogy
a templom a felépítése után néhány évtizedig meszelten maradt. Csak a XIV. század közepén festették ki és pedig a freskó
technika érvényesülése előtt, közvetlenül
a nedves meszelésre, késő gótikus ábrázolási stílusban. Erre a határozott kontúrokkal és festett belső mezőkkel rendelkező rajz a
jellemző. A személyeket síkszerű foltokkal, minden térbeli
elhelyezés nélkül ábrázolják. A
szerény maradványok alapján
az északi oldalon a Háromkirályok eljövetele és hódolata volt
ábrázolva. Bizonyára az oltárapszis is ki volt festve, amelyet azonban a XIX. században
lebontottak és csak 1978/79ben építették újra (a freskókat ekkor már nem lehetett
11
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helyreállítani). A kupola a templom első
kifestésekor meszelt maradt.
A képek rossz állapota, esetleg a megváltozott esztétikai felfogás miatt a
rotundát a XV. század elején újból kifestették. A XIV. század vége felé Magyarországon is elterjedt a frissen vakolt falra való festés szokása, a freskótechnika,
amely sokkal maradandóbb az előzőnél,
ezért az új képek már ezzel a módszerrel
készültek. Ezek több mint 550 év után is
olyan frissek, mintha a festő tegnap tette
le volna az ecsetjét és bontotta volna le az
állványzatot. Az alsó réteg képeihez hasonlítva a technikán kívül megváltozott
a művészi stílus is, hiszen ezek az újabb
freskók már a gótikus plasztikus stílushoz
tartoznak. Ezeknek a festőjét sem ismerjük név szerint, de azon festők körébe tartozik, akik a munkájukat új megoldásokkal és kezdeményezésekkel gazdagították.
Nagytótlakon legjobban a kupola festményei maradtak fenn. A kupola csúcspontjában hatalmas mandorlát találunk,
amelyben Krisztus egy szivárványon áll.
Rajta kívül a hold és a nap, valamint a
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négy evangélista jelképe látható. A kupola ívének mezőin Krisztus szenvedése van
lefestve, kezdve a Jeruzsálembe való bevonulástól, a Passió-ciklus pedig a henger alakú falon folytatódik. Itt a Háromkirályok hódolatából már csak néhány szerény maradvány látszik, amelyet a gótikus festőművész (a régebbi rétegre ráfestve) az északi oldalon helyezett el. A falfülkékben szentek sora látható.
A nagytótlaki körtemplom az egykori Magyar Királyság, a Muravidék és a fiatal Szlovénia jelentős középkori művészeti emléke. Építészeti architektúrája és
freskói egyedülálló értéket képviselnek
még ezen a középkori téglatemplomokban gazdag, csodálatos pannon tájon is.
Szemmel láthatóan tanúskodik arról, hogyan élték meg az itteni emberek a szépet sok-sok évszázaddal ezelőtt. A feledhetetlen szépséget, amely a zivataros évszázadok ellenére megmaradt és ma is él;
s amelyet nem csak a szemünkkel és az
értelmünkkel, hanem a szívünkkel is érzékelhetünk.
(Internetről)

A kallósdi kerektemplom

Kallósd fő nevezetessége a román stílusú Szt. Anna körtemplom (rotunda),
amely a 13. században épült. Mivel a település Magyarország hagyományos nyugati határvidékén, a
gyepűkhoz közel terült el, a vidéket a
háborúk elkerülték, így a templom jól
mutatja eredeti állapotát. A kő alapzaton téglából épült falak állnak, amelyeket kúposan kialakított harang alakú lemeztető fed. A keleti oldalon a
körtemplomhoz egy alacsonyabb,
félkör alakú apszis csatlakozik. A
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templom külsejét sűrűn elhelyezett függőleges sávok, lizénák tagolják. A délnyugati oldalon lévõ bejárat mellett félköríves ablakok vannak a falba vágva.
Az ősi kerek alaprajz, a külső lizénák, a
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koszorúpárkány, a félkör alakú apszis, a
kupola mind a román építészeti korban
készült épületről tanúskodnak és a XIII.
század közepére utalnak.
(Internetről)

Attila és Árpád nyelve

„A Pamír környéki hunok és az Altaj térségében élő avarok aligha járogattak a finnugorok messze északnyugati honába nyelvórákat venni.”
László Gyula (1910–1998) több okból lett a magyarságtudomány fekete báránya.
Például túltanulta magát. Először szobrász lett a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, majd művészettörténet, néprajz, magyar, földrajz, régészet következett, sőt bölcsészdoktori oklevelet is szerzett, és tanulmányutakat tett Angliától Görögországig.
Mindebből művész volta a leglényegesebb. Műgyártó ugyanis bárki lehet, művész
azonban csak az, aki a Teljességhez méri magát.
Ebben különbözött kortársai zömétől,
akik a szakemberséget választották a siker
végett. A szakember a szakmához, mestersége szerinti szabványokhoz méri magát.
Nos, ezért mulatságos például az a többségi szaktudományos vélekedés László Gyula alapvető fölismeréséről, amit
sokaktól idézhetnénk, de most éppen
Györffy György (1917–2000) történésztől
tesszük: …a kettős vagy többszörös honfoglalás elméletét történeti és nyelvészeti
forrásanyag ugyanúgy nem támasztja alá,
mint ahogy nem egyeztethető a néppé válás folyamatának legújabban megismert
törvényszerűségeivel.”
Nos, ha a lényeget nézzük, akkor eme
iskolapélda hangoztatói minden célszemélyüknél jobban tudják, hogy a magyarságtudományban Hunfalvy Pál uralkodása óta egyetlen alaptétel létezik: a
magyar népnek, vagy ha ez nem megy,
akkor a magyar nyelvnek, a finnugor

származásába vetett hit. Ebben rejlik a
„törvényszerűség”. Minden, ami erre árnyékot vet, netán bajuszát cibálja, az tudománytalan eretnekség. Sőt!
Engel Pál történész akadémikus (!) leszögezte a Népszabadságban (2001. május 12.): „A tudomány ott végződik, ahol
a magyar nyelv finnugor eredetét elkezdik kétségbe vonni. Ami ezen a ponton túl
van, az a szellemi és politikai alvilág.”
Természetesen Györffy Györgytől
Engel Pálon át Glatz Ferencig, s még rajtuk is túl, mindenki tudja, hogy a finnugor
rokonságról „történeti és nyelvészeti forrásanyag” nem szól, mert ilyen, sajnos, lényegében nincsen. Ismétlem: sajnos.
Ami közösnek látszó mondamaradék
fönnmaradt az ugoroknál, az jobbára magyar eredetű, ámde eredeti alakjából, világlátásából kiforgatott töredék. Lásd például: csodaszarvas-legenda. El kell olvasni a magyar és a manysi változatot, s
13
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meg kell nézni Jankovics Marcell finnugor szellemben készített filmjét. Hiteles.
A finnugorok vették át a történet foszlányait, s a maguk képére formálták.
László Gyula válasza: „Az Akadémia
által elfogadott finnugor származtatás
száműzte a kutatók érdeklődési köréből
mindazt, ami ellentmondott volna a tannak, és ez az egyoldalúság mind a mai napig uralkodik a magyar őstörténet kutatásában: a régészek szinte csak illusztrációkként szolgálnak a nyelvtudomány tételeihez.”
Igen finom fogalmazás!
*
Az igazság igazságos. Fölragyogtatja,
ami már előbb is közkincs volt krónikáinkból. Például Anonymus (1200 körül) a
Gesta Hungarorumban (50–51.) a székelyekről mint Attila király népéről írt.
Ennyi elég is lehetne, hiszen a székelyek Csaba – a Tarih-i Üngürüszben:
Kaba – népének elvonulása után, a honfoglaláskor, a Névtelen idejében is ugyanúgy beszéltek, mint mindmáig: magyarul. Ahogy korábban is, amikor ők jöttek be a Kárpát-medencébe. A hunokkal vagy az avarokkal! Létük az Árpád
előtti honfoglalás eleven bizonyítéka.
Kézai Simon írja: „Az Úr megtestesülésétől számított 677-ben, száznégy évvel Attila magyar király halála után […]
miként a rómaiak krónikájában meg van
írva, a magyarok másodszor jöttek ki
Scythiából.” Tehát a honfoglalás most elfogadott idejénél több mint két évszázaddal korábban! Ám ekkor már „másodszor
jöttek ki Scythiából”. A magyarok! Akiket
a hatályos tudomány avarnak nevez.
*
A hunfalvyzmus szégyencsillagainak
egyike a Tarih-i Üngürüsz – A magyarok
története – című, talán éppen egy elveszett
14

Erdélyi Örmény Gyökerek
corvina fordításának elrejtése a magyar
tudósok és az igényes közönség elől. A
mű eredetijét Mahmud Temüdzsán, Nagy
Szulejmán szultán (uralkodott: 1520–
1566) főtolmácsa mentette meg a tűzhaláltól 1543-ban, amikor Székesfehérvár
elfoglalásakor a törökök elégették a királyi könyvtárat.
Akárcsak Alexandriában, s miként megtörténhet ez Berlintől Londonig azokkal a
könyvekkel, melyek vagy ellenkeznek a
Koránnal, ezért rászolgáltak a tűzhalálra,
vagy benne vannak, akkor pedig fölöslegesek. Mahmud a könyvet latinból a szultáni udvarban divatozó úgynevezett „népi
desztánok” – értsd: népi regények – cirkalmas török nyelvére fordította.
Vámbéry Ármin 1860-ban vásárolta Isztambulban, s hazajövet az Akadémiának ajándékozta. Hunfalvy Pál
főkönyvtáros azonnal kiadta Budenz Józsefnek (1836–1892), aki 22 évesen, 1858
májusában érkezett Pestre, és három év
alatt akadémiai levelező taggá érett! Természetesen lesújtó bírálatot írt róla. Bírálatot egy történelmi dokumentumról…
A művet Hunfalvy rögtön a zárt osztályra
helyezte! Ott porladt 110 évig! 1971-ben
(!) hazafiak kalandos körülmények között
filmmásolatot készítettek róla, amelyet
Prágába csempésztek a Károly Egyetem
turkológus professzorához, Blaskovics
Józsefhez, aki magyarra fordította. Az
első kiadás 1982-ben a Magvetőnél jelent
meg.
Szalay Károly, a kötet szerkesztője több
életveszélyes fenyegetést kapott! Később
Hazai György akadémikus fordítását és
kritikáját az Akadémiai Kiadó adta közre (1996).
*
A Tarih-i Üngürüsz 26. fejezetében olvasható: „Hunor népét támadás érte, mely
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aztán ily módon elvált Adzsem padisahjától, és Pannonija tartományába költözött.
Amikor abba a tartományba érkeztek, látták, hogy csodálatosan bőséges folyamai
vannak nagy számban, sok gyümölcse és
bő termése van annak az országnak, és az
ő nyelvükön [azaz Hunor népének a nyelvén] beszélnek [az ottani népek].
»Mikor kerül a kezünkbe ennél jobb ország?« – mondták [Hunorék]. Ennél az
oknál fogva Hunor népe [békés] megegyezéssel annak az országnak a királyához ment, alattvalójává vált.”
A mű szerint ez volt a magyarok első
bejövetele Pannóniába, ám mégsem, hiszen az itt lakók magyarul beszéltek! Óvatos kérdés: az avarok itt netán hun maradékot találtak?
A könyvben több helyen olvasható,
hogy a Kárpát-medencében „az ő nyelvükön [azaz Hunor népének a nyelvén] beszélnek [az ottani népek]”.
A Tarih-i Üngürüsz szerint egy bizonyos Kattar nevű fővezér alatt a hunok
újra bejöttek. Majd a Tiszán átkelő Hunor
népe egyesült Hunornak azzal a népével,
amelyik Adzsem padisahjával erre a tájra
költözött, és itt telepedett le.
A székelyek egyértelműen hunok, akik
Erdélyben élnek – vallja e krónika szerzője is.
*
Érthető Hunfalvy Pál rettegése a könyvtől, hiszen ha Anonymus mellett más középkori írók is azt állítják, hogy Pannóniában már Árpádék bejövetele előtt magyarul beszélők, tehát magyarok éltek, akkor a finnugor tervnek lőttek – hogy közös hun–magyar szólással éljünk. (Lőttek
neki – hun–magyar–ujgur–mongol szokás a koporsó lebocsátása előtt belelőni a sírba.) Tökéletesen fölismerte, hogy
a kétszeri, netán többes honfoglalás az ő
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finnugor elképzelését sírba döntötte volna, hiszen a Pamír környéki hunok és az
Altaj térségében élő avarok aligha járogattak a finnugorok messze északnyugati
honába nyelvórákat venni.
*
A hivatalosság gondjai időközben erősen megszaporodtak. Nem elég, hogy az
avarok régészeti hagyatékából, az úgynevezett griffes-indás motívumokból László
Gyula a mi magyar őseink kézművességének és szellemének nyomát olvasta ki.
Az úgynevezett írottasokat azért nevezik így, mert olvashatók! Éppenséggel
László Gyula kiváló tanítványa, a hozzá
hasonlóan sokoldalú Vékony Gábor turkológus, történész, régész, nyelvész, rovástudó jóvoltából, aki sorra fejtette meg
az úgynevezett avar kori rovásírásokat.
Magyarul!
Mi derült ki?
E nép valóban elődünk volt, hiszen magyarul beszélt. Ez egyértelmű a Vékony
Gábor által elolvasott környei és szarvasi rovásokból, melyek jelenlegi legöregebb nyelvemlékeink, mégis csodálatosan
üdék, és meglepően közel állnak mai beszédünkhöz. Ráadásul annak is bizonyságai, hogy 670 után megszaporodtak az itteni magyarok!
*
Az igazi tudóst túlélik fölismerései.
Király Péter (1917–2015) nyelvészpro
fesszor megállapította, hogy a VIII–X.
századi nyugat-európai forrásokban (főleg a német nyelvterület kolostori névjegyzékeiben) előforduló mintegy hatvan
(!) Ungarus, Hungaer, Hunger, Hungarius,
Onger, Wanger személynév szintén a magyarok külső elnevezésére megy vissza,
és nem valamely német köznévre.
Ez pedig azt jelenti, hogy már a honfoglalás előtt létezett nyugaton magyar
15
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„diaszpóra”! (Király Péter: A honalapítás vitás eseményei – A kalandozások és
a honfoglalás éve. Szerkesztette és az előszót írta: Udvari István. Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2006)
(Német) Lajos keleti frank király egy
860-ban kelt oklevelében egy határhegy
neve „marcha uengeriorium”; Widukind
krónikájában (A szászok története):
„Avares, quos modo Ungarios vocamus”
(„az avarokat, akiket most ungaroknak
nevezünk”) – idézi László Gyula. (Múltunkról utódainknak, Püski Kiadó, 1999.,
I. kötet)
A Szent Wandregisilius-kolostor 877.
évi évkönyve szerint: „Lajos kapta meg
többek között az avaroknak, azaz a hunoknak vagy ungarorumoknak az országát.” Tehát az avar kori krónikás e három
név viselőit egy népnek tudta!
László Gyula látta, amit félénk vagy
dogmatikus pályatársai nem mertek észrevenni, ennélfogva a haladás irányát is
észlelte.
A 2000-ben történt Semino-vizsgálat
óta fölélénkült a genetika iránti érdeklődés. Különösen, amikor kiderült, hogy hiányzik belőlünk az uráli népekre egyöntetűen jellemző TAT (EU13 + EU14) gén.
Vajon származhattunk-e azoktól, akik
nem lehetnek őseink? Ezt a kérdést senki nem tette föl.
Mismásolás kezdődött: ha nem bio
lógiai, akkor nyelvi leszármazottjai vagyunk a finnugoroknak. Hogyan? Bronzkori magaskultúra hordozójaként és művelőjeként, de némaként érkeztünk az
andronovói kultúra térségébe, hogy ott
végre megtanuljunk beszélni a derék kőkoriaktól?
Az idén fejeződött be az a kutatás,
melynek során a karosi honfoglalás kori
16
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temetők teljes genetikai anyagát elemezte
Neparáczki Endre doktorandusz.
Adjuk át a szót a fiatal tudósnak: „…a
karosi honfoglalás kori temetők újabb,
immár tán teljes genetikai elemzése során 89 mtDNS genom elemzésével megállapítottuk, hogy a honfoglalók lehetséges őseinek 41,5 százaléka xiongnu (ázsiai hun), 42,7 százaléka skandináv-germán, 6,7 százaléka kaukázusi (közel-keleti), 2,2 százaléka szláv és 6,7 százaléka
egyéb európai származású lehetett. Adatainkat egyéb genetikai, antropológiai történeti adatok is alátámasztják.” Tehát Árpáddal nem jöttek finnugorok!
Neparáczki Endre ezt is írja: „Eredményeink támogatják középkori krónikáink hitelét, miszerint a »honfoglalás«
népünk második bejövetele, és Árpádék itt már magyar nyelvű népességet találtak. Adataink hihetővé teszik az eredetileg is magyar nyelvű székelyek hun
hagyományát és a honfoglalást megelőző jelenlétüket a Kárpát-medencében.
Ezzel magyarázatot nyer a régészeti
anyagból levont következtetés, miszerint
a honfoglalás kori népesség régészeti hagyatékból becsült csekély létszáma alapján nem adhatta alapját a 11. századi, Árpád-kori tömbmagyarságnak (Kniezsa,
1993; Révész, 2016).
A finnugor–honfoglaló genetikai kapcsolat hiánya arra utal, hogy a magyar
nyelv finnugor rétegeit nem lehet a honfoglalókhoz kötni, ellenben a magyar
nyelvben meglévő masszív török nyelvi réteget nagy valószínűséggel hun eredetűnek tekinthetjük. Ez újabb kérdéseket
és kutatási irányokat nyit a magyar nyelv
lehetséges eredetéről és rokonsági viszonyairól.”
Hunfalvysta nyelvészeti elképzelésnek alárendelt történettudományunk máig
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adós a korábban érkezett s azóta is itt élt
magyarok történetének föltárásával. Ahelyett, hogy legalább most munkához látott
volna – nyilván ezeregy oka volt, hogy
miért nem tette –, gőzerővel ostorozni
kezdte az immár doktor Neparáczki Endrét és témavezető tanárát, Török Tibort,
aki időközben a maga kutatását is megjelentette.
Néhány észrevétel kér szót: a nem finnugor Árpád-nép miként lett magyar ajkú?
A finnugorok – vagy legalább a hantik
és a manysik – miért nem őrizték meg magyar nyelvüket és kultúrájukat?
A finnugor elem tán csak nem azért
hiányzik teljes mértékben genetikai

Gazdovits Miklós

állományunkból, mert őseink valamilyen
– milyen? – okból nem álltak szorosabb
kapcsolatban a finnugorokkal?
Mikor és hol tanultak magyarul a finnugor népektől és tőlünk is roppant távolról
érkező avarok és hunok?
*
Az utolsó szó legyen László Gyuláé: „A
896-os honfoglalás történelme szilárdan
áll, amit a magam felvetése ehhez hozzáfűz, csupán annyi, hogy Árpád magyarjai
a Kárpát-medencében már javarészt magyarokat találtak, akik előttük a 670-es
évek táján özönlöttek ide.” - írja a 3szek.
ro
(2018. augusztus 12. Székelyföld.ma)

Olvasói levél

Tisztelt Czakó Gábor Úr!
… Nem olyan régen az erdélyi, tágasabb
formában a Kárpát-medencébe letelepedett örmények történetével én is foglalkoztam. De az élet árja engem túl mes�szire sodort az említett történelem alkotóinak utódaitól, valamint a nagy könyvtáraktól, ahol kimagasló tetteik leírását tárolják…Dr. Issekutz Sarolta elnök úrnő és
Bálintné Kovács Júlia úrnő jóvoltából. a
bukaresti címemre kapom az EÖGY füzeteket, melyeket onnan nekem Stockholmba továbbítanak.
Ilyen módon az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek utolsó négy számában
(2018/233, 234, 235 és 236.) az Ön és mások dolgozataiból tudomást vehettem arról, hogy a Hunfalvy Pál által terjesztett
mai hivatalos finnugor magyar eredetnek
az ellenfelei: a Vámbéry Ármin által kidolgozott és elsődlegesen hivatalos volt turáni magyar eredet hívei, Magyarországon

is mernek az előtérbe törni. (Mert külföldön a magyarok finnugor eredetén már régen mosolyognak).
A turáni eredet hívei, a finnugorizmus
ellen már régóta fontos ütőkártyákkal rendelkeznek és nincsen kizárva az, hogy a
közeljövőben hivatalosan is győzzenek.
Ez hatalmas fontossággal bírna a Kárpát-medencei örmény eredetű magyarok
részére, mert közvetett formában megadja a lehetőséget annak, hogy még alaposabban bizonyítani lehessen az 1850-es
években Horváth István magyar történész
– eleinte nem annyira határozott – állítását, mely szerint a magyarok vándorlása
idejében, a magyar törzsek keretében örmények is jelentős számban jelen voltak,
és egymás kulturális és más nemű szokásaikra kölcsönösen hatottak. Ezt az elméletet Lukácsy Kristóf határozott állítássá fejlesztette és történelmi felfedezéséért „a magyar nemzet ötvöző elemeire
17
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vonatkozólag, melyek
Így például a Bodrogközé határozottan beközben lévő (kaukázuiktatta az örményt”, az
si hasonlatossága miatt
MTA történelmi osztáannyit tárgyalt) Karcsai
lyának levelező tagjai
rotunda belső faldíszítközé választotta.
ményei között fennmaSzongott Kristóf pedig
radt két dombormű, mea magyar-örmény rokonlyek az örmény hitreság lehetőségét is bizogék legnépszerűbb és
nyította.
lelkükhöz legközelebb
„Vitatkozhatunk a fenti
álló hőseit ábrázolják.
érvekkel, az azonban biAz egyik dombormű
zonyos, hogy az Erdélyi
két küzdő alakot mutat.
Örmény Iskola nemzeti
Pontosbban, az örmény
mozgalom politikai célSzaszuni Dávid legenjainak megfelelően vezeda IV. énekének második
tői a Kárpát-medencében
részében leírt, a leányélő örmény nemzedékenézőbe jött ifjú Miher
ket a magyar-örmény ro- Részlet a bukaresti örmény kultúr- és a fiatal harcosnak ábkonság tudatában és szel- ház oldalát díszítő domborműről: rázolt és álcázott ifjú
lemében nevelték. Ez Miher birkózik a madvének álcázott ara, Gohár birkózási jemagyarázza elsődlegesen Gohárral
lenetét, amint a kontyos
a magyarörmény önmegnevezést.” (G.M.: Gohár, Miher szakállát tépve küszködik.
Az Erdélyi örmények története; Kriterion, A második dombormű két összefonódott
Kolozsvár, 2006, p.: 135-152).
nyakú hattyút ábrázol. Az „Ah! Tamar!”
A vándorlás-kori (Árpád-kori ma- legenda
gyar-örmény kapcsolatokról – valamint
két vízbefúlt szerelmesét mutatja, miuaz egymásra hatásuk lehetőségéről nagy tán holttestük hattyúvá változott.
mennyiségü irodalom jelent meg Szongott
A Kiszombori (kaukázusi hasonlaKristóf után is. De azok a szerzők, akik tossága miatt ugyancsak sokat tárgyalt)
(Szilágyi András szerint) „a Kárpát-me- rotunda esetében a templom bejáratával
dencében lévő 110 centrális templom” ka- szemben lévő diadalív két oldalán lévő
ukázusi behatásra építését hozzák fel bi- freskóra szeretném felhívni a figyelmet.
zonyítékként, csupán a rotundák külső, A festmény két remetét ábrázol. Az egyik,
felszíni, építészet stílusi hasonlatosságuk- kereszttel a kezében fekszik. A másik pekal foglalkoznak. Ilyen képen nem lehet dig a barlang bejáratánál térdel. A Szent
biztosan tudni azt, hogy ezeket a templo- Gergely Legendából tudjuk, hogy Germokat kik építették és kiknek a haszná- gely, az örmények első püspöke, 325-ben,
latára? (Legalább is egy részük, hogy ne a Szebuh hegy egyik barlangjában remeabszolutizáljunk). Pedig egyes rotundák téskedett és itt halt meg. Teljesen ép holtfalainak belső, lényegi díszítményei az testét évek múltán találta meg egy pászelőbbi kérdésekre megadják a pontos és tor, egy pünkösd utáni 4. szombaton. A
vitathatatlan választ.
festmény éppen ezt a majdnem minden
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örmény templomban megtalálható jelene- – másodsorban azért, mert (ha ezért túl
tet ábrázolja. (L.u.o., p.90-97, 265-271).
merésznek is vesznek) fel szeretném
Más adatokkal egybekötve, nem lehívni a szakemberek figyelmét arra,
het jobban, „kézzel foghatóbban” és vihogy az örmény evangéliumok, misetathatatlanul bizonyítani azt, hogy ezt a
könyvek, néphagyományok és faldíszíkét kívülről kerek, de belülről hatkarélyos
tési faragvány-modellek ismerete alaptemplomot az Árpád-kori magyarokkal
ján (esetleg) más rotundák falain is tajött örmények építették, saját használalálkozhatnak jellegzetes kaukázusi örtukra. Mert egyetlen vándor néptöredék
mény faldíszítési modellekkel. Nem
sem díszíti új letelepedési helyeiken épífeltétlenül szükséges a túl messze lévő
tett templomaikat más nemzet hitregéiből
kaukázusi templomok komplikált szavett hősökkel. Az Árpád-kori örmények
bályait feszegetni, mert a Kárpát-menemcsak építkezési modelljeiket hozták
dencei rotundákban és a magyar szótármagukkal, hanem népregéik hőseit is!
ban határozottabb bizonyítékokat találTisztelt Czakó Gábor Úr!
nak, csak be kell ismerni őket!
Lehet, hogy feltette a kérdést: vajon mi – harmadszor pedig azért, mert mivel – ha
késztetett engem arra, hogy Önnek ezt a
hivatalosan nincs is elismerve –, az Árlevelet küldjem, és méghozzá a fenti tarpád-kori magyar-örmény kapcsolatok
talommal. Válaszolok a kérdésre:
létezése határozottan be van bizonyít– elsősorban az, hogy a még más által nem
va, a szakemberek inkább azt döntsék
említett szerény, de határozott észrevéel, hogy milyen számban voltak jelen az
teleimmel válaszoljak
örmények az Árpád-koa füzetek 323. számári magyar törzsek kereban megjelent cikkétében, és milyen formánek utolsó öt soraiban,
ban és mértékben hatotStockholmban is haltak egymásra együttlétlott, kiáltásszerű felük idejében.
hívására, mely szerint
Megtisztelve érezném
„Ideje lenne félretenmagam, ha egy válaszni bizonyos dogmákat
levelében – mint szakés tárgyilagosan megember- kritikailag mérvizsgálni a honfoglalás
legelné az erről a témáelőtti-utáni időkre nyúról könyvemben és leveló kaukázusi magyar
lemben írottakat. Mellékapcsolatokat”. Mert
kelek fénymásolatban a
én úgy gondolom, hogy
könyvemből hat illusztaz említett rotundák farációt.
lain lévő örmény hősök
Jó egészséget és tojelenléte már magában
vábbi sikeres munkális elegendő az említett Ahtamar hattyúi a taroni evangéli- kodást kívánok.
kapcsolatok, vitát meg umos könyv (1306) díszítőelemei könem engedő, bizonyí- zött. (A Szamosújvári Örmény Múzeum
Tisztelettel:
tására.
Gazdovits Miklós
tulajdona)
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Aktívak a hegyvidékiek
Nyári sétákra, kirándulásokra invitálja a
XII. Kerületi Örmény
Önkormányzat tagjait és az érdeklődőket.
Ezek fő célja egy jó
kis közösség kialakítása. Az anyaországban viszonylag kevés örmény eredetű
emlék található, ezért
be kell érnünk egyéb,
ám igen érdekes helyek felkeresésével.
Az első alkalommal Pesterzsébet nevezetességeit ismertük meg a városrészben lakó Horváth Zoltán tájékoztatásával.
A Műszaki Egyetem tanárát, a Romanika
Könyvkiadó tulajdonosát már sokan ismerik, hiszen több ízben tartott lebilincselő előadást örmény körökben is. Alapos felkészültségéről, tudásáról ismét
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tanúbizonyságot tett. Megtekintettük a
városházát, a plébániatemplomot az előtte
álló különleges Szent Erzsébet-szoborral,
a Jézus Szíve-templomot. Eközben megcsodálhattuk a szép, többnyire eklektikus
házakat, a piacot is.
A Magyar Nemzeti Levéltár kiállítást rendezett
Kik vagyunk? címmel.
E tárlat a magyarországi
nemzetiségek történetét
mutatja be. Vegyes meglátásokkal jöttünk ki néhányan. Érdekes volt néhány dokumentum: Horthy Miklós levele, egy 12
éves budaörsi „sváb” kisfiú rajza a kitelepítésről
(1946). Felkeltette a figyelmünket Ausztria és a
szomszédos országok képes politikai térképe, mely
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az 1848-49-es állapotokat tükrözi. Természetesen több tárgyi emlék, dokumentum foglalkozik a zsidókkal, például az
1849. július 28-án kelt „Törvény a zsidók emancipációjáról”, melyet Palóczy
László, a képviselőház korelnöke írt alá
(s.k.), a hozzáfűzött néhány soros kiegészítést pedig Kossuth Lajos és Szemere
Bertalan (szintén s.k.). A Romániához
való csatlakozás tárgyában a gyulafehérvári román nemzetgyűlés által hozott határozatot ismertető átirat 1918. december
7-én készült. Ravasz László, dunamelléki
református püspök írt levelet Nagy Ferenc miniszterelnökhöz a felvidéki magyarok érdekében 1947. február 5-én. Remélem, sokan olvasnának ma is hasonló rendeletet, mint a Belügyminisztérium
Közrendészeti Főosztály Bűnügyi Osztályának 1952. január 2-án kiadott „Javaslat a kóborcigányok letelepítésére és
munkáranevelésére”.
Ám a kivetítésen a népviseletbe öltözött
személyekről nem tudhattuk meg, milyen
nemzetiséghez tartoznak, s ha csoport érkezik a kiállításra, csak hosszabb idő után
jut a hat számítógép kínálta információkhoz. Az örményeket csak épp megemlítik
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a többi nemzetiség felsorolása kapcsán.
Bár kicsit mást vártunk, nem bántuk a
délelőtti programot. A hiányosságok ellenére bíztatjuk a kedves Olvasót a „Néha
úgy elfogytunk, magunk se találtuk magunkat. Néha a magyar is idegen volt
(volt?? – a szerző), néha az idegenből lett
a legjobb magyar.” mottójú tárlat megtekintésére. Az idézet második tagmondata
e sorok írója szerint ránk, örmény gyökerűekre (is) vonatkozik.
Az önkormányzat további nyári, illetve
kora őszi tervei között szerepel a Makoveczkiállítás, a magyar Grand Canyon felkeresése, valamint izgalmas lenne hajóval utazni Esztergomba, illetve a magában foglaló
egykori Örmény nevű településre.
A XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi
Önkormányzat szervezésében dr. Issekutz
Sarolta tart előadást a délvidéki örménységről szeptember 26–án 17 órakora a Jókai Klubban.
A gálaműsorunkat október 31-én, szerdán 15 órai kezdettel rendezzük. Erre regisztrálni kell az ormeny12@freemail.hu
email-címen, vagy a 20/222-74-37-es telefonszámon.
Hegedüs Annamária elnök

Nagyboldogasszony napi búcsú Erzsébetvároson, a misét celebrálta Szakács Endre vikárius
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Köllő Katalin

Kincsek a művészeti múzeum falai között

A Kolozsvári Magyar Napok részeként tervezték megnyitni a kiállítást, de úgy
döntöttek, előrehozzák a megnyitót, így összesen négy hét áll a közönség rendelkezésére, hogy megtekintse a Hollósy Simon és a nagybányai művésztelep című kiállítást
a kolozsvári Művészeti Múzeumban. Mindezt Lucian Nastasă Kovács, az intézmény
igazgatója mondta el a szerda délutáni tárlatmegnyitón a Bánffy-palotában.
Csak dicsérni lehet a múzeum vezetőségét nehéz ügynek számít Hollósy-műveket
ennek a kiállításnak a megvalósításáért, elhozni egy romániai múzeumba, nevevégignézve ugyanis a tárlat anyagát, rá- zetesen ide, a Bánffy-palotába. Ennek nadöbbenünk, hogy micsoda kincseket rej- gyon „egyszerű” okai vannak: a festmétegettek eddig az intézmény falai, némelyeket
ezek közül először tárták a nyilvánosság elé,
köszönhetően a múzeum laboratóriumában
zajló felújítási munkálatoknak, így megcsodálható például egy
Iványi-Grünwald-mű,
amelyet a képkerettel
együtt sikerült restaurálni.
Bár a tárlat a nagybányai
művésztelep egyik alapítójára, Iakob Attila, a tárlat kurátora – balról), és Lucian Nastasă Kovács
Hollósy Simonra hi- múzeumigazgató a megnyitón. Fotó forrása: Művészeti Múzeum
vatott emlékezni, halálának 100. évfor- nyek biztosítását ugyan meg tudtuk volna
dulóján, a kiállítás anyagában tulajdon- oldani önerőből, néhány ezer eurót áldozképpen csak egy, a múzeum tulajdonában tunk volna erre, a szállítás viszont, úgy tűlévő Hollósy-festmény szerepel. Az intéz- nik már bonyolultabb ügy. Mivel csupán
mény szándékai szerint további Hollósy- két-három cég foglalkozik – Romániát és
alkotásokkal szerették volna kiegészíteni Magyarországot is beleértve – műalkotása tárlatot, ez azonban nem valósulhatott ok szállításával, ezért sajnos egyfajta momeg. Ennek részleteiről Lucian Nastasă nopólium alakult ki. Nem tartom normáKovács beszélt a megnyitón. – Kalan- lisnak, hogy „csupán” 3500 eurót kell fidos történet, nem részletezném a kiállí- zetni a művek egy hónapi biztosítására,
tás megvalósításának technikai részét, de miközben a szállításért több mint 9 ezannyit el kell mondanom, hogy manapság ret – magyarázta az igazgató, hozzáfűzve:
22

Erdélyi Örmény Gyökerek

2018. szeptember-október

ezt a költséget már nem tudta bevállalni a
múzeum.
A Hollósy-festmény mellett a tárlat Thorma János, Réti István, IványiGrünwald Béla, Ferenczy Károly, Ács Ferenc, Bene József, Börtsök Sámuel, Jándi
Dávid, Koszta József, Krizsán János,
Mikola András, Nagy Oszkár, Szolnay
Sándor, Ziffer Sándor, Pascu Eugen,
Dimitrie Cabadaief, Arthur Garguromin
Verona műveiből áll össze.
A múzeumigazgató köszönetet mondott
a munkatársainak, közöttük Iakob Attilának, a tárlat kurátorának, ugyanis, mint
mondta, több hónapnyi munka áll mögöttük. A kiállításhoz katalógus is készül, ennek bemutatására augusztus 18-án kerül
sor a múzeumban.
Iakob Attila elmondta: a tárlat ötlete ezelőtt két évvel merült fel, és 2017-től kezdtek el konkrétan dolgozni rajta. – Sajnos nem úgy sikerült, mint ahogyan eredetileg terveztük, az igazgató úr által is



említett okok miatt, úgyhogy pillanatnyilag a kiállítás inkább a nagybányai festőiskola történelmi áttekintése. A tárlat anyaga gyakorlatilag kronológiai szempontból
számbaveszi az első, második, illetve harmadik generációs műveket, 1896-tól egészen 1935-ig. Látható néhány nagyon érdekes mű, de sajnos nem tudtunk mindent
kiállítani abból, ami a múzeum tulajdonában van, ugyanis elég rossz állapotban van
jónéhány festmény, reméljük, hogy a továbbiakban azok felújítására is sort tudunk
keríteni – magyarázta a kurátor. Hozzáfűzte: augusztus 18- án mutatják be a kiállítás
katalógusát Szakács Imre szentendrei festőművész jelenlétében, akinek Hommage
à Hollósy Simoncímmel látható néhány
munkája a mostani tárlat előterében.
A Hollósy Simon és a nagybányai művésztelep című kiállítás szeptember másodikáig látogatható a Bánffy-palotában,
szerdától vasárnapig, 10 és 17 óra között.
Forrás: Szabadság, 2018. augusztus 10.





Dr. Garda Dezső

Képek Gyergyószentmiklós történetéből

A Békény-patak völgye már időszámításunk előtt alkalmassá tette a vidéket a letelepedésre. Legalábbis ezt bizonyítja az
1911-ben az ún. Csiszér alatt talált 10 darab rézcsákány, mely Roska Márton véleménye szerint az i. e. első évezredből
származik. A jeles régész kapcsolatot látott a gyergyószentmiklósi bronzkori lelet
és az akkor már kiaknázott balánbányai
rézlelőhelyek között. Az 1938-beli ezüstkincslelet Székely Zoltán régész szerint
egy Gyergyószentmiklós területén lakó
gót főemberé lehetett, aki a hunok előli

menekülés alkalmával rejtette el itt…
A székelyek középkori betelepülésének
legendáit először Losteiner foglalta ös�sze, nyomtatott formában azonban csak
Kölönte Béla közölte. A székely letelepedés kezdeteit Kölönte Béla és László Antal az 1241. évi tatárbetöréssel hozza ös�szefüggésbe. Ezzel szemben Tarisznyás
Márton a XII—XIII. századra teszi a medence benépesítését. A gyergyóiakról először 1285-ben történik okleveles említés,
míg Gyergyószentmiklós az 1332. évi pápai tizedjegyzékben szerepel először.
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…Apafi Mihály uralkodásának idejét a
békés fejlődés korszakának tekinthetjük.
Szentmiklós történetének, a gyergyói
társadalomszerkezet alakulásának fontos
vonatkozása az örmény letelepülés. Az
1654-es évvel kezdődő bevándorlás új társadalmi kategória megerősödését jelzi: a
polgárságét. Bár a XVII. század második
felében az örmények képviselte kézművesség és kereskedelem még nem meghatározó a település gazdasági-társadalmi
életében, de előre jelzi a kapitalista viszonyok kialakulását.
Gyergyószentmiklós társadalmának alakulása szoros kapcsolatban volt a település gazdasági előrehaladásával. Ebben az
időszakban a földművelésnek már döntő
szerepe volt. Ferenczi György regestruma
szerint (XVII. század) a korabeli egyházi szolgáltatásokat búzában és zabban állapították meg, eszerint a két növény termesztése volt a legelterjedtebb. A fakitermelés és a deszkafeldolgozás is jelentős
helyet foglalt el a helyi foglalkozások között, amit az is bizonyít, hogy minden tízesből „fejszével tartoztak” az egyháznak,
s az, hogy a XVI. század végén a diéta a
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gyergyószentmiklósi deszka árát 4 forintban állapította meg. Ferenczi György
regestruma több olyan személyről is megemlékezett, aki „orsolyával él”, ami a háziipar létezését bizonyítja.
Az állattenyésztésben szintén jelentős
változások történtek. Így például a csűrös istállókról szóló gyakori említés a rideg állattenyésztésről az istállózó állattartásra való áttérést jelzi. Az állattartás kapcsolatban volt a mészároskodással, melyről már ebben az időszakban is számtalan
adatunk van.
Az 1607. évi vásárjog révén Szentmiklós
nemcsak a Gyergyói-medence, hanem
egész Kelet-Erdély egyik legfontosabb
kereskedelmi központjává alakult. Ebben az időszakban épült ki a pricskei vám,
amely tulajdonképpen az Erdély és Moldva közötti átmenő kereskedelem útját ellenőrizte…
A XVII. század elején a helység a Székelyföld egyik legnagyobb települése
volt…
(A teljes cikkből (Korunk 41. évf. 9. számában 1982. szeptember) részletek, szerkesztett változatban.)




Minden vasárnap elhangzik…
„… aki egy vagy a Szentháromságból …” *

A Szentháromság tétele, megléte alapvető a keresztények körében. Akik nem vallják
a Fiú istenségét, a Szentlélek létét, azok tán már nem is keresztények, még ha annak is
vallják magukat. Nem tudnak azonban más keresztelési formulát, mint a Szentháromság említését (M. 28,19). Kevésbé ismert az idézett szentírási szöveg a Szentháromság
tevékenységéről: „Az Atyaisten előretudása szerint, a Lélektől eredő megszentelésben,
hogy Jézus Krisztusnak engedelmeskedjenek.” (1Péter 1,2) A magyarázat szerint: „Az
Atya kiválaszt, a Fiú megvált, a Szentlélek megszentel, ezt a három isteni tevékenységet a Szentháromság egy-egy személyének tulajdonítjuk elsősorban, de nem kizárólagosan. Csak a Fiúról mondjuk azonban, hogy megtestesült, szenvedett és meghalt értünk.”
dr. Sasvári László
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Aki a hivatásának és diákjainak szentelte életét:

Kovrig Béla testnevelő tanár

Egyre többet lehet olvasni és hallani az
erdőszentgyörgyi emberekről, az ott működő „Szent György “ Technológiai Líceumról és a Bodor Péter Művelődési Egyesületről. Ez a Kis-Küküllő menti város aktív művelődési - és sportéletével hívta, és
hívja fel magára a figyelmet. A középiskola létrehozásával (1955) lelkes tanárok,
szülők és diákok munkája nyomán jó hírű
középiskolával büszkélkedhetett a város.
Ebben az iskolában valamikor, a hatvanas
évektől kezdődően, a sportélet egyik jeles
szervezője volt a napjainkban már nyugdíjas Kovrig Béla testnevelő tanár. Tanulmányait befejezve került a középiskola
testnevelési katedrájára. Az a típusú pedagógus, aki nem várta az égi sült galambot,
hanem miután megismerte az iskolát, és
tájékozódott a feladatokról, azonnal hozzálátott a munkához.
Ebben az időszakban, a középiskola indulásakor, az intézmény minden pedagógusára sok feladat hárult. Kovrig tanár úr kinevezése után azonnal hozzálátott a testnevelési órákhoz szükséges eszközök beszerzéséhez. Elődje – és még néhány évig kollégája –, az aktív tőrvívó  Orbán Zsófia tanárnő, majd később Bucin Vasile testnevelő tanár segítségével törekedett arra, hogy
még több svédszekrény, bordásfal, tornaszőnyeg, különféle labdák és egyéb fontos
tornaeszközök álljanak a tanulók rendelkezésére. Nem csak beszerezte, ha kellett, fel
is szerelte ezeket. Egyetemi évei alatt aktívan sportolt, és tudta, hogy a sportnak nagy
szerepe van a diákok testi, szellemi és erkölcsi fejlődésében. Óráin megkövetelte a munkát és a fegyelmet. Máig emlegetik annak az utolsó éves diáknak az esetét,

aki csak a kicsengetés napján teljesített egy
kötelező gyakorlatot, amelyet a tanév folyamán kihagyott, ezért bukásra állt. A bukott diák pedig nem érettségizhetett. A tanár úr nem akarta megbuktatni, volt türelme megvárni, amíg – az egyébként szorgalmas és jól tanuló diák – a kicsengetés
napján rászánja magát lefutni azt a néhány
métert, ami a többieknek tanévközben nem
okozott gondot. Megszerezve év végi bizonyítványát, érettségi vizsgára mehetett,
és szép eredménnyel érettségizett. Az iskola diákjai még sokáig emlegették ezt a tanulságos történetet. Nagy figyelmet szentelt annak, hogy a tömegsportban minél
több diák és felnőtt vegyen részt. Szabadidejében, ha volt ilyen, a sportolni szerető
diákoknak tartott külön edzéseket. Azért,
hogy kézilabdaedzéseket lehessen tartani,
és meccseket lejátszani, a Rhédey kastély
(akkor még iskola volt) mögötti területen a
diákok és a szülők segítségével egy új kézilabdapályát hozott létre. Itt a környékbeli iskolák kézilabdacsapataival meghívásos
alapon bajnokságot szervezett. Amikor az
általa vezetett kézilabdacsapat mérkőzéseit játszotta, a pálya szélén alig volt hely a
szurkolók számára; messzire hallatszott a
jelenlévők igen csak hangos bíztatása. Csapatának eredményeit ismerték a megye határain kívül is. A község focicsapatának
edzéseit a poliklinika néhai igazgató-főorvosával, dr. Köble Józseffel tartották közösen, 1960-1969 között.(...)
A diákok által szerzett serlegek és diplomák bizonyítják munkája sikerességét
öregbítették. Közösségi ember és kolléga volt, és az ma is. A sokféle elfoglaltsága mellett a hatvanas években – milyen
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furcsa leírni, hogy az elmúlt évszázadról
van szó – a technikai ismereteit felhasználva, sokszor segített kollegáinak a rakoncátlankodó motorbiciklik és Trabantok újraélesztésében. Hogy mekkora segítség volt ez abban az időben, csak azok
tudják, akik nem értették, miért nem akar
működni járgányuk. De amint Béla kezével találkoztak, azonnal vidáman működni kezdtek. A nyíltszívű, csendes és egyenes tanárember, a mindig segíteni kész



kollega és jó barát ma sem pihen. Nyugdíjas éveit tölti – egykori diákjainak, kollegáinak és a város lakóinak tisztelete és
szeretete veszi   körül. Az érettségi találkozókon megjelenve mozgása és szellemi
frissessége példa arra, hogy sportolni érdemes. Szeretettel kívánunk neki további
szép nyugdíjas éveket.
Schmidt Sándor tanár
(Forrás: Erdőszentgyörgyi FIGYELŐ
163. szám 2016. november-december)





Bálintné Kovács Júlia

Olvasói levél – rendhagyó bevezetővel

A Füzetek 2016. január
februári  számában (52-53.
oldal)   „Fejfák, sírkövek
emlékezete” címmel jelent
meg Sztojka Tamás írása, amelyet a kolozsváron
megjelenő Korunk folyóirat 1982-es számából vettem át.
Akkor nem mutattam Őt
be, halogattam ezt, pedig
fontos fényképet is küldött a kászonaltizi örményekről. (Egyik hobbija a
régi fényképek gyűjtése).
Sztojka Tamás
(Kászon-altíz, 1951. január 2.) erdélyi magyar orvos, Kászoni örmények 1899 ben. Az első sorban a sötét ruhás kislány
Kazatsay Matild, a későbbi Weisz Mór felesége
helytörténész.
Első helytörténeti írásai a Korunkban jeCsíkszeredában érettségizett (1971);
egészségügyi technikumot Székelyudvar- lentek meg 1980-ban; a Korunk Sors és
helyen végzett, majd Marosvásárhelyen, emlékezet c. pályázatán első világháborús
szerzett orvosi diplomát (1977). Azóta szü- visszaemlékezésekből összeállított munkájával nyert díjat (1983). A folyóirat 1982-es
lőfalujában körzeti orvos.
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Évkönyvében   Sírkövek emlékezete, az
1986/87-es Évkönyvben Kászon demográfiája című tanulmányával szerepelt. Mintegy félszáz hangkazettán gyűjtötte össze
faluja idős embereinek visszaemlékezéseit.

Források: Romániai magyar irodalmi lexikon: Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés V. (S–Zs). Főszerk. Dávid
Gyula. Bukarest–Kolozsvár: Kriterion; Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület. 2010.

Tegnap újra hagyományos levelet hozott a postás:

Kedves Júlia !
Nagyon szépen köszönöm, hogy küldi nekünk rendszeresen az örmény folyóiratot.

Sas Péter



Minden betűjét elolvassuk. Nagy örömmel olvastuk legutóbb a cikket, amely
Száva János ortopéd professzor Úrról is
megemlékezett. Egyetemista koromban,
Marosvásárhelyen volt szerencsém az
előadásait hallgatni, és egy alkalommal,
azt hiszem 1976-ban, egy műtéten is segítettem, kampóztam.
Nehéz gerincműtét volt, emlékszem. A
professzor Úr verejtékezett, és egyszerkétszer az én vállamban törölte le homlokát, mivel alacsonyabb termetű ember
volt mint én... Mi még ilyen emberek közelében is lehettünk annak idején.
Sok szeretettel Sztojka Tamás családorvos
2018. 08. 09





A kolozsvári Szent Mihály plébánia
papvendégeinek könyve (1906-1964) (részlet)

„1909. jún. 22. Dr. Karácsonyi János kanonok, Nagyvárad”. 1889 től a nagyváradi Hittudományi Főiskola
egyháztörténet és egyházjog,
1904-től a budapesti Pázmány
Péter Tudományegyetem hittudományi karának tanára. 1896ban a Magyar Tudományos
Akadémia levelező, 1904-ben
rendes tagja. 1905-től nagyváradi kanonok káptalani nagyprépost. 1916-tól   vováriadi
címzetes püspök. Történelmi kutatások miatt járhatott Kolozsváron. Erre utal, hogy Kelemen Lajos 1924.
októberi nablóbejegyzésében így szerepel: „Karácsonyi püspök felhívott a Patai (József) rendőrfőnöki szobájába, s egy

kolozsvári oklevél kikeresésére és egy kétes helye kiolvasására kért meg”.
A Pásztortűz folyóirat
1925. évfolyamában Mikor
kik kezték építeni a kolozsvári Szent Mihály egyházat?
címen foglalkozott a Szent
Mihály templom múltjával.
(Forrás: Szabadság, Kolozsvár 2018. április 10.)
Szobra szülővárosában,
Gyulán, a nevét viselő
gimnázium előtt áll, Szabó
György alkotása (2003)
(Szerkesztőségi megjegyzés: Karácsonyi
János szülei id. Karácsony János (18251898) örmény származású szűcsmester és
Papp Terézia (1832-1916) volt)
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Szent Nerszesz Snorháli találós kérdéseiből

Kegyelemteljes Szent Nerszesz, egyébént IV. [Gláji] Nerszesz katolikosz (Dzovk,
1102 – Hromgla, 1173) író, költő, himnuszköltő, zenész, énekes, politikus, kiváló diplomata születésekor Hromgla a Kilikiai fejedelemség (halálakor királyság) fővárosa volt.
Ökumenikus párbeszédet folytatott Komnenosz Mánuel bizánci császárral és a görög
ortodox egyházzal. Teológusok és filozófusok ezer kilométeres utat is megtettek, hogy
vele vitatkozzanak és mint tanítványai tértek vissza. Kortársai fővárosáról csak Nerszesz
Glajecinek nevezték. Megvalósította az örmény irodalomban a tökéletes hangsúlyos
verselést. Bűnbánati költeménye a nagyheti liturgia része lett. Az Ómagyar Mária-siralomban és Halotti beszédben ugyanazt a középkori képalkotó stílust találjuk, mint ebben: „halálut evék” és „a bűnök ízlelése”. Az örmény liturgia végleges rendje is nevéhez fűződik. Edessza fontos szíriai keresztény város elestét nagyszerű eposzban örökítette meg. Találós kérdésein valószínűleg évszázadok örmény iskolás gyermekei nevelkedtek.  
Megszületik, nagyra nő,
De még aznap elenyész,
Aztán újra föltámad,
S öltözéke megigéz.
(Nap)
Éltet, anélkül, hogy élne,
Eljön hozzánk vendégségbe,
Fényt ad nekünk s boldogságot,
Ha elmegy, a mának vége.
(Nap)
Bóbiskolni hűvös szoba mélyén
Párnán, nappal úgy szeret!
De vadászik, sólyomnál is jobban,  
Ha meglát egy egeret.
(Macska)
Földbe kerül, meg is hal,
Aztán új életre kel,
Nő is, szaporodik is,
Ha az égre nézhet fel.
(Mag)
Nem hasonlít madárra,
Szárnya nincs, tojása van,
Négylábú, de nem kutya,
28

Füvet eszik, nem tehén,
Tokban él, de házatlan.
(Teknős)
Tágas, fehér ház, benne
Sok kis madár, fekete,
Olyan nyelven beszélnek,
Mint az ember: én meg te.
(Könyv)
Széles mezőn háza nincs,
Szorgalomban nincs párja,
Száll virágról virágra,
Fészke nincs, csak kaptárja.
(Méh)
Bölcs mester, a virágok
S bokrok közt az otthona,
Nyelve édes, jóságos,
Nyugtot nem ismer soha.
(Méh)
Nincs királyuk, seregük
Nem igényel kaszárnyát,
Rátörnek a vetésre,
Sarló nélkül kaszálják.
(Sáskák)

Erdélyi Örmény Gyökerek

2018. szeptember-október

Éjszaka ad fényt, nem él
Csupáncsak egy hónapig,
Felére fogy, de kerek
Arccal újjászületik.
(Hold)

Nézd életünk forrását:
Meghal, földbe temetik,
Sokat szenved, csírája
Mégis fölemelkedik.
Életét kard oltja ki,
Őrlik, zúzzák, kövekkel,
Végül láng is égeti,
S bennünk támad újra fel.
(Búzamag)

Óriási sütőben
Kerek kalácsnak sütik,
Letépdesnek belőle,
S megint kigömbölyödik.
(Hold)

Fordította: Dr. Szám László
(Folytatása következik)







Kapcsolattartás, Ohánovics család
Kedves Julika néni,
köszönöm szépen az értesítést és a
befektetett munkát. Az év legnagyobb
sikerélménye az volt, hogy húsvét körül
sikerült rendbe hozzam apám hegedűjét
(nem tudtam hogy a húrok meg a vonó(k)
tönkre voltak menve) és rávegyem hogy
játszon egy kicsit rajta. Ehhez persze sok
apró lépésre volt szükség (például Temesvárott nincs már egy hegedűmester sem).
A kapcsolattartás, a kutatás még tart. a
remélhető sikerekről - ha a Jóisten is úgy
akarja majd beszámolunk.
…
…Végre megkaptam egy szeptemberben megrendelt könyvet Lemberg: Das kulturelle Zentrum der
Westukraine (Trescher Verlag).
Ez azért érdekes mert a Lembergi temetőben van Lucas Ohanovich sírja aki ügyvéd volt és
mint nem lengyel (örmény) sikerült bekerülnie a Sejm-be. A
legérdekesebb az, hogy a fia egy
görög-katolikus templomban lett
megkeresztelve. A lengyelek ezt

az ágat már nem tüntették fel. Számomra
a tanulság az, hogy nincs kizárva, hogy
például Rónaszéken nem a római-katolikus hanem a görög-katolikus anyakönyvi
bejegyzések lehetnek célra vezetőek.
Hogy még bonyolultabb legyen a dolog
1700-1770 között egy számomra felismerhetetlen nyelven írták az anyakönyvi
bejegyzéseket (görög és bolgár kollegám
konzultálása után valószínűleg ruthén,
ami hasonlít a mai ukrán ABC-re de nem
egészen az).
Üdvözlettel, Zoltán  
Levelezőpartner: Bálintné Kovács Júlia
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Programajánló
Felhívás!

A Fővárosi Örmény Önkormányzat  kirándulást szervez
Wiener Neustadt-ba (Bécsújhely)
2018. szeptember 13-án, csütörtökön.
A kirándulás célja elsődlegesen a Mária Terézia Katonai Akadémia, mely helyen
kezdte katonai tanulmányait Czetz János tábornok. Utána szabadprogram, melyhez
adunk írásos információt és térképet is.
Indulás 6,45 órakor a Keleti pályaudvarból.
Az előre tudható költség, mely forintban fizetendő 6800 Ft a vonatköltség oda-vissza,
(nyugdíjasoknak is,) mely összeget a Fővárosi Örmény Önkormányzat irodájában
(V.,Akadémia u. 1. I. /178-179.) kell befizetni szeptember 10-én 10-16 óráig. A jegy
nem csoportos, de a helyjegy biztosításához szükséges előre megvásárolni.
Érdeklődés esetén további információ: onkormanyzat@fovarosiormeny.hu vagy
szervezes@fovarosiormeny.hu
Esztergály Zsófia Zita elnök

Meghívó

A Fővárosi Örmény Önkormányzat szeretettel meghívja
Önt és a kedves érdeklődőket a
2018. szeptember 15-én (szombaton)
tartandó III. Kárpát-medencei Székely és Magyarörmény Fesztiválra.
A rendezvény időpontja: 15.30-20,30 óráig
Helyszín: 1054 Budapest, Akadémia u 1. Színházterem.
Ízelítő a műsorból:
16-17 óra között a gyermekek részére gyerekfoglalkozás az Örmény Közösségi Térben (I. emelet 180.)
15.30-16.00 Czetz János díj ünnepélyes átadása a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar legeredményesebb hallgatójának.
16-17 óra között könyvbemutató.
A Fővárosi Örmény Önkormányzat és a Romanika Kiadó Pálffy Gyula: Szenkovits
Marci mókái reprintjének bemutatására. A könyvet méltatja, Esztergály Zsófia Zita a
Fővárosi Örmény Önkormányzat elnöke, Kali Kinga antropológus, és Horváth Zoltán
a Romanika Kiadó vezetője.
A könyv a helyszínen megvásárolható.
17-17,30 óráig a Group Duduk együttes bemutatója.
18-19 óráig az Össznemzetiségi Társulat előadása.
19-19,30 óráig örmény és magyarörmény ételek kóstolása.
19,30-20,30 óráig a Kirkósa család kamaraegyüttesének komolyzenei koncertje
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A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
A belépés ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. A fesztivál teljes programját regisztrációt követően küldjük meg  vendégeinknek.
Regisztrálni a szervezes@fovarosiormeny.hu címen vagy a www.fovarosiormeny.hu
oldalunkon található vezetékes telefonszámon: 06/1-3321-791  tehetik meg.
Esztergály Zsófia Zita elnök

Meghívó

A Fővárosi Örmény Önkormányzat szeretettel meghívja Önt a
2018. szeptember 15-én (szombat)
tartandó örmény főzőtanfolyamára.
Helyszín: 1054 Budapest, Akadémia u. 1. Örmény Közösségi Tér  (I. emelet 180.)  
9-16 óráig
„Főzzünk örményül” közös főzőtanfolyam a résztvevőkkel, ahol örmény és magyarörmény ételek elkészítése kerül a palettára, meglepetés vendéggel, büfével.
Esztergály Zsófia Zita elnök
Meghívó
Fővárosi Örmény Klub
2018. szeptember 20-án, csütörtök 17 óra
Helyszín: Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség, Budapest, XI. Orlay utca 6.
Műsor: Szappanos Tamás: Naplókönyv című műve.
Az I. kötet: 1942-1956-ig Így éltünk mi alcímmel,
a II. kötet 1957-1989-ig Kinyílik a világ alcímmel mutatja be egy jómódú
fővárosi polgárcsaládban élő fiú életét és férfikorát.
Előadó: Szappanos Tamás
A könyvek a helyszínen megvásárolhatók.
Rendező: Fővárosi Örmény Önkormányzat
Meghívó
Fogolykiváltó Boldogasszony búcsú és Tarka nap az örmény katolikusoknál
Az Örmény Katolikus Lelkészség szeretettel vár mindenkit a templomunk védőszentje, Fogolykiváltó Boldogasszony tiszteletére rendezett ünnepélyes búcsús szentmiséjére 2018. szeptember 23-án de. 11 órakor (Budapest, XI. Orlay u. 6.).
Ákos atya
Ezen a napon – immár 3. éve- ismét megrendezésre kerül a Tarka nap az örmény katolikusoknál c. egész-napos családi találkozó, amely a magyarörmény családokat
kívánja megszólítani, kérve, hogy hozzák magukkal gyermekeiket, unokáikat is a
boldog együttlétre, amelyen igyekszünk minden generáció számára programot,
élményt biztosítani.
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Program:
9 órától gyermek kézműves foglalkozás (Borosnyay Klára vezetésével)
11 óra: ünnepi szentmise
12,30 órától 17 óráig kerti parti (esős időben a közösségi teremben) flekkenezéssel,
zenével, majd
Megemlékezések
Előadások
Gyermek és felnőtt produkciók
Közösségünk céljai és feladatai – beszélgetés ügyeinkről, szabadon.
Rendezi: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
és a II. ker. Örmény Önkormányzat
Támogató: FÖÖ, ZÖÖ, Budavári Örmény Önkormányzat
dr. Issekutz Sarolta elnök
Meghívó
A XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel hív mindenkit
2018. szeptember 26-án 15 órakor a Jókai Klubban (1121 Budapest, Hollós út 5.)
rendezett (A helyszín megközelíthető: 21, és 212 autóbuszal, vagy fogaskerekűvel.)
Délvidéki örmény nemesek
című vetítettképes előadásra.
Előadó dr. Issekutz Sarolta
Az erről szóló könyve a helyszínen megvásárolható.
Meghívó
Az 1848/49-es szabadságharc hőseire, köztük a magyarörmény hősőkre,
az Aradi vértanúkra emlékezünk
2018. október 3-án, kedden 17,30 órakor
a Budapest V. 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
Program
Az estet megnyitja dr. Issekutz Sarolta és Esztergály Zsófia Zita elnökök
Emlékbeszédet tart Dr. Hermann Róbert hadtörténész
Verses-zenés műsor – előadják Tallián Mariann és Lázár Balázs színművészek
Koszorúzás az Aradi Vértanúk kopjafájánál (helyszínen)
A rendezvényt támogatja: Bp. Főv. II. kerületi-, Zuglói Örmény Önkormányzat
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A XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
utazást szervez Aradra, a koszorúzási ünnepségre.
A rendezvény után városnézés lesz (igény szerint csoportosan vagy egyénileg).
Időpont: 2018. október 6. szombat
Indulás 7 órakor a Blaha Lujza térről (Corvin elől)
Várható költség: 35 fő esetén 6000 forint, 30 fő esetén 7000 forint
Jelentkezés: ormeny12@freemail.hu, 30/222-74-37
Meghívó
Fővárosi Örmény Klub
Időpont: 2018. október 18. csütörtök
Rendezi: Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
A műsor rendezés alatt.
Kiállítás
A Bp. II. ker. Örmény Önkormányzat szeretettel hív minden érdeklődőt a
2018. november 6., kedd  17,30 órakor megnyíló kiállítására:
A magyarörmény kultúra „1001” szála és formája
A kiállítást megnyitja Dr. Benedek Katalin művészettörténész
Tradicionális örmény népzenét játszik a Group Duduk
Helyszín: Marczibányi Téri Művelődési Központ Galériája
(Bp. II. ker. Marczibányi tér 5.)

Világosító Szent Gergely búcsús mise után a zeneagapé előadói és a közönség (2018. június 24.)
Budapest XI. ker. Orlay utca 6. Örmény Katolikus Lelkészségen
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Krajcsír Piroska

A magyarországi örmény kolónia és a néprajzkutatás a XIX-XX. század fordulóján – 3. rész

A másik célkitűzés, a millenniumi kiállítás szervezése szintén nem vezetett eredményre.
Az Armenia meghirdette az anyaggyűjtést, mely néprajzi, hitéleti, művészeti és
történeti tárgyakra vonatkozott. A kiállításon nagy számban kívántak szerepeltetni
kódexeket, címer- és okleveleket, nyomdai kiadványokat. Fényképeken szándékoztak bemutatni az örmény arctípusokat,
Ani romjait, Ajvazovszkij képeit, a Rubens-oltárképet stb., és meghirdették örmény tárgyak gyűjtését is. Mindezeket a
kiállítás lebontása után egy tudományos
néprajzi múzeumban kívánták elhelyezni.42 A szerkesztők azonban hiába próbálták felébreszteni a nemzeti hiúságot azzal,
hogy a hírek szerint a budapesti ezeréves
kiállításon 25 lakóház emelkedik majd,
s köztük helyet kap a székely, palóc, tót,
szerb, vend, bolgár stb. ház - csak örményekről nem hallani - a felhívásnak így
sem lett eredménye. Nemcsak az 1896-os
millenniumi kiállításról késtek le az örmé
nyek, nem szerepeltek az 1900-as, ezredfordulós rendezvényen sem.
A néprajzi kiállítás fiaskója azért is érintette fájdalmasan a hazai örmény értelmiséget, mert az 1887 óta folyamatosan
megjelenő Armenia hasábjain egyre több
komoly néprajzi cikk és tanulmány kapott
helyet, így megindult a kolónia szellemi
kincseinek feltérképezése, írásbeli rögzítése. A kultúrtörténeti és néprajzi anyagokat a századfordulón figyelemre méltó monográfiákba rendezték. Pátrubány Lukács
örmény tanulmánykötete 1884-ben jelent
34

meg. Szongott Kristóf lefordította, előszóval és jegyzetekkel látta el, majd 1892-ben
megjelentette Movszesz Khorenaci (V.
századi örmény történetíró) munkáját, a
Nagy Örményország történetét. Nem mellékesen jegyezzük meg, hogy Khorenaci
művét az örmény diaszpórában a XX.
századig történelemkönyvként használták. Ávedik Lukács megírta a Szabad királyi Erzsébetváros monográfiája című nagy
tanulmánykötetét, melyet Szamosújváron
adtak ki 1896-ban. 1898-ban megjelent
Szongott Kristóf családtörténeti munkája, melyről az Ethnographia folyóirat közölt recenziót (A magyarhoni örmény családok genealógiája, tekintettel ezek egymás közti rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére. Eredeti, kiadatlan kútforrások felhasználásával.) Ugyanő 1901-ben forrásértékű szemelvényekben gazdag háromkötetes várostörténetet jelentetett meg Szamosújvár
szab. kir. város monográfiája 1700-1900
címmel. A monográfia részeként, de önálló kötetben adta ki 1903-ban A magyarországi örmények ethnographiája című kötetét, melynek megjelentetése életének
évfordulóihoz kötődött (tanári pályája 40
éves jubileumát ünnepelte, és ekkor töltötte be 60. életévét). Bányai Elemér (Zuboly) az örmény anekdotakincset gyűjtötte össze Örmény anekdoták és egyéb apróságok című munkájában (1902).
Az Ethnographia számaiban 1893-tól
1903-ig meglehetősen gyér a megjelenő
örmény anyag. A szemlék ugyan felsorolják az Armenia néprajzi tárgyú cikkeit, E.
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L. (Esztegár László) ismerteti Szongott
Genealógiáját43, közölnek két Pátrubány
Lukács-cikket,44 és Gopcsa László közlésében egy erdélyi halotti búcsúztatót45,
de az Ethnographia tükrében úgy látszik,
mintha megtorpant volna az örmények
kezdeti lelkesedése. Pedig mindössze arról van szó, hogy a szervező és a kiállítás-, illetve az örmény múzeum létrehozására irányuló tevékenység színtere áttevődött Erdélybe, és az időközben megalakult Erdélyrészi Kárpát-Egyesület (EKE)
tevékenységéhez kapcsolódott, melynek
alapító tagjai többek között Herrmann
Antal és Merza Gyula46 voltak. A szervezet egyik legfontosabb célja az erdélyi
néprajzi múzeum létrehozása volt, melynek feladata tükrözni az említett országrész népeinek sajátos életét, annak minden megnyilvánulásával.47
A néprajzi múzeum tervezett helye Mátyás király szülőháza volt. Ebben az épületben az erdélyi örmények számára fenntartott szobában kaptak volna helyet az örmény egyházi művészet keretén belül készített ruhák, faragványok, szakrális tárgyak, Verzár és Gábrus Zachar hagyatéka, örmény templomok fényképei. Mindezeken túl helyet kaptak volna Örményországból származó régiségek, érmék, használati tárgyak, címerek, zászlók, családfák, rajzok, festmények, de a mindennapi élet köréből vett viseletek, háziipari készítmények, szőnyegek, hímzések, fényképgyűjtemények, kéziratok, kiadványok is.48
A lehetőség elsősorban az egyházi személyeket mozgósította, ám az sem volt
igazán eredményes. Ezért a gyűjtésért felelős Merza Gyula olyan engedményt tett,
hogy amennyiben birtokosaik még időlegesen sem kívánnak megválni örmény tárgyaiktól, azok fényképeit is beküldhetik a
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múzeumnak.49 Ám hiába agitáltak lelkesen, vállvetve a szervezők és az Armenia, 1902. október 12-én, a Mátyás-szobor leleplezésével egybekötött ünnepségen úgy nyílt meg az Erdélyi Kárpát
Múzeum, hogy abban nem volt örmény
kiállítóterem.50
1902 januárjában az Armenia a veszteségeket leltározza: két kiváló örmény
személyiség, Molnár Antal és Ghevond
Alisán haláláról ad hírt. Merza Gyula a
Verzár-szobor tervéről, továbbá az örmény püspökség visszaállításának kérdéséről cikkezett. A tervezett kiállításról, a
sikertelenség okairól nem esett több szó
az évfolyam számaiban.
1903-ban az erdélyi örmény közvéleményt s az Armenia lapjait az újabb kiadványok megjelenése (Bányai Elemér és Szongott Kristóf munkái), valamint
Szongott 40 éves tanári jubileumának
megünneplése töltötte meg.51
Érdekes és elgondolkodtató tény, hogy
az erdélyi örmény múzeum megalakulásához egy nemörmény, ám az örmény kultúra iránt elkötelezett szakember, Herrmann
Antal ismételt fellépésére volt szükség. A
kolozsvári egyetem néprajzi magántanára az Ethnographiában számvetést készített az addig elért néprajzi eredményekről
és a hiányosságokról, s a hazai néprajzkutatás eddigi sikertelenségek okait elsősorban a szervezetlenségben, és a szakképzettség hiányában látta.52 Valószínűleg ez
volt az oka az örmény néprajzi kiállítások
kudarcainak is.
1905. február 19-én a városháza dísztermében tartották az Örmény Múzeum
alakuló közgyűlését, ami jelzi, hogy a
város vezetőit sikerült megbarátkoztatni
a múzeum létrehozásának gondolatával,
s ők is felmérték a kezdeményezés társadalmi súlyát. A város előkelőségeivel
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együtt kétszáz résztvevő jelezte részvételi szándékát a múzeum létrehozását célul
tűző egyesületben. A csatlakozók névsora tükrözte, hogy a szamosújvári örmény
múzeum ügye messze túlmutatott az erdélyi örmény kolónia határain. Csak néhányat kiragadva közülük: a Múzeumok
és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége, a Magyar Néprajzi Társaság, dr.
Hatzouni Vartan theol. tanár (Isztambul),
Theodorovics József, érsek (Lemberg),
dr. Jadigian Fülöp igazgató (Velence),
Szvacsina Géza polgármester (Kolozsvár), dr. Réthy László, a Magyar Nemzeti Múzeum őre, Kapdebó Gergely főispán
(Temesvár).
Az alakuló ülésen megválasztották a
tisztségviselőket (200 korona adomán�nyal József főherceg is az alapító tagok
közé lépett). Az egyesület elnöke Dániel
László, alelnökei: Gopcsa László, Issekutz
Győző, Merza Gyula és Tüzes Karácson
voltak; tiszteletbeli elnökei ismert közéleti személyiségek, tudósok, armenisták,
akiknek társadalmi súlya, a gazdasági-politikai vagy éppen tudományos életben
betöltött szerepe eleve biztosíték volt arra
nézve, hogy a munka lényegi részét siker
koronázza. A múzeum tiszteletbeli igazgatójává Herrmann Antalt, igazgatójává
Szongott Kristófot, múzeumőrökké Bányai Elemért, Jósa Jánost, Ornstein Józsefet, Orosz Endrét és Temesváry Jánost
választották meg. A tényleges tevékenységet a múzeumi vezető bizottság végezte,53 az örmény tárgyakat Szongott Kristóf kezelte. A múzeum számára a régi reálgimnázium felső emeletét jelölték ki. A
későbbiekben az előcsarnokban alakították ki a lapidáriumot (kőtárat), és itt kerültek falra a nagyobb méretű festmények, képek is. Ezután kezdődött el a múzeum számára a tárgyi, illetve alapítványi
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(pénzbeni) adakozás, mely a rákövetkező
években is folytatódott.
Az erdélyi armenisztika és az Örmény
Múzeum ügyét sajnálatosan befolyásolta
Szongott Kristóf 1907. január 24-én bekövetkezett váratlan halála. Az Armenia
szerkesztését Herrmann Antal vállalta,
Papp Gusztáv segítségével. Az 1907-es
évben azonban mindössze néhány összevont füzetet adtak ki. Amikor Herrmann
Antal 1911-ben Vácott nyomdát vásárolt,
1913-ban ismét megpróbálták elindítani
az újságot.54 Törekvésüket nem koronázta
siker. Feltételezhető, hogy az Armenia felélesztéséhez nemcsak Szongott önfeláldozó következetességére, hanem az erdélyi
örmény olvasóközönség, és Szamosújvár
közelségére is szükség lett volna. Kívülről meglehetősen kockázatos volt a kolónia számára folyóiratot működtetni.
A szamosújvári Örmény Múzeumot
1909. szeptember 19-én fényes ünnepség
keretében, valamennyi erdélyi örmény
katolikus lelkész részvételével nyitották
meg. A múzeumnak 1912-ben 6000 korona készpénzvagyona volt; a kiállítótermekben 474 érme, 253 örmény vonatkozású tárgy, 59 kézirat és több ezer könyv
kapott helyet.55
Az Ethnographia 1907-es évfolyamának első számai nem adnak hírt Szongott
elhunytáról - a szerkesztőknek valószínűleg jelentősebb veszteség volt dr. Kuun
Géza halála -, s a folyóiratot lapozva úgy
tűnik, mintha szellemi látókörükön kívül
estek volna az Erdélyben zajló események. Az ezt követő évek Ethnograhiáiban
sem az örmény múzeum megnyitásáról,
sem Herrmann Antal múzeumalapító és
folyóirat-kiadó tevékenységéről nem olvashatunk. Az egyetlen örmény vonatkozású anyag a Gopcsa László mesefordításaira vonatkozó kritika 1911-ből.
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Az I. világháború kitörése után nemcsak az Armenia szűnt meg véglegesen; a
háborús évek alatt a jóval rangosabb néprajzi folyóirat, az Ethnographia is harmadrésznyire zsugorodott. Eltűntek belőle a testületi ülések jegyzőkönyvei, az
előfizetők és a Néprajzi Társaság tagjainak névsora is.
A trianoni békediktátum után az erdélyi örmény kolónia kívül került Magyarország új határain, tehát ilyen szempontból is kijelenthetjük, hogy 1914-gyel egy
korszak zárult le az erdélyi örmény néprajzkutatás történetében.
Összegzésként
megfogalmazhatjuk,
hogy az erdélyi örmény kolónia városaiban, különös tekintettel Szamosújvárra,
az 1880-as években elkezdődött egy nagyon erőteljes szellemi megújulási mozgalom. Ez a törekvés, melynek zászlóvivője a
magyarországi örmény értelmiség volt, azt
célozta, hogy a nyelvében és szokásaiban
nagyrészt asszimilálódott erdélyi örmény
közösség megtalálja, visszanyerje, illetve
ne veszítse el teljesen nemzeti arculatát és
szellemi értékeit. Az egykori kereskedők és
mesteremberek értelmiségi leszármazottai
a beolvadás folyamatát nem tudták ugyan
megállítani, de a nemzeti identitás megőrzésének fontosságára képesek voltak felhívni kortársaik - honfitársaik - figyelmét.
Az a néprajzi gyűjtőmunka, amelyet
Szongott Kristóf, Pátrubány Lukács, Molnár Antal, Merza Gyula, Ávedik Lukács,
Bányai Elemér, s nem utolsósorban a nem
örmény származású Herrmann Antal és az
Armenia más munkatársai végeztek, korszakos jelentőségű volt. A teljes pusztulástól mentették meg az erdélyi örménység néprajzának, történelmének, kultúrtörténetének szellemi és anyagi emlékeit.
Ebben a munkában számottevő szerepet játszott az 1889-ben megalakult
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Magyar Néprajzi Társaság. A magyar tudományosság vérkeringésébe azonnal bekapcsolták a Magyarország területén élő
nemzetiségek legkiválóbb képviselőit, így
kerülhettek tagjai közé az erdélyi örmények is. A Magyar Néprajzi Társaság, valamint fóruma, az Ethnographia működése áthatotta, segítette, sőt katalizálta azt
a tevékenységet, amelynek során az erdélyi örmény értelmiség 1887-1907 között számos monográfiát, tanulmánykötetet, folyóiratot jelentetett meg, és létrehozott egy néprajzi múzeumot is. A századforduló két évtizede alatt megjelent hazai
örmény kiadványok, folyóiratok, gyűjteményes monográfiák elsősorban forrásértékük miatt jelentősek, s napjaink
armenisztikai kutatásaiban is érdeklődésre tarthatnak számot.
(Vége)
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(Megjelent: Barátság 2015. nov. 15.)



Csillagtúrák Erdély szívében

Kastélyok, falképes templomok, kulturális események
és kulináris élmények
az alábbi útvonalon: Budapest – Ártánd – Nagyvárad – Mezőtelegd – Csucsa –
Gernyeszeg – Szászrégen – Istenszéke – Szalárd-Marosvécs – Gernyeszeg – Jobbágytelke – Mikháza – Vármező – Szováta – Gernyeszeg – Almakerék – Keresd – Marosvásárhely – Gernyeszeg – Marossárpatak – Hegyközszentimre – Ártánd – Budapest,
2018. július 15-20. között.
Az élménybeszámolót a következő lapszámban közöljük!

Jobbágytelke, Faluház, néptáncbemutató
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Hazám, keresztény Európa

Útálom és arcába vágom:
– Száz év, de tán kétezer óta
őrült, mocskos, aljas világ ez,
ez a farizeus Európa!

mi lesz, ha megjő pokoli
lángszórókkal, gépfegyverekkel,
vassisakos, pestishozó,
bosszúálló angyalsereggel?

Kenyér s jog helyett a szegényt
csitítja karddal, üres éggel
és cinkos lelkiismeretét
avatag és modern mesékkel;

Mi lesz, ha megjő Krisztus és
új országot teremt a földön,
ha elhullanak a banditák
s nem lesz több harc, se kard, se börtön,

száz év, de már kétezer óta
hány szent vágy halt meg gaz szívében!
Hazám, keresztény Európa,
mi lesz, ha bukására döbben,

ha égi szerelmét a földi
szükséghez szabja ama Bárány
s újra megvált – óh, nem a jók,
de a gonoszok vére árán:

mi lesz, ha újra földre száll
a Megcsúfolt és Megfeszített,
s mert jósága, hite, imája
egyszer már mindent elveszített:

hazám, boldogtalan Európa,
ha túléled a harcok végét,
elbírod-e még te az Istent,
a Szeretetet és a Békét?

1923

Gernyeszeg, Teleki-kastély
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Kerek évforduló

130 évvel ezelőtt született Pungutz Antal dr.

Az örmény származású P. Pungutz Antal dr, aki a római katolikus mechitarista
rend- ház tagja volt Bécsben, Szék községben született 1888- augusztus 31-én. Apja
Pungutz Antal kereskedő, anyja Murádin
Mária. A középiskolát, a
papi szemináriumot, a teológiát és egyetemi tanulmányait Bécsben végezte.
1911-ben szentelték pappá
és 1914-ig mint tanár működött a bécsi szemináriumban. Az első világháború idején. (1914-1918) Isztambulban az örmény gimnázium tanára és tábori lelkész a közös hadseregben.
1918-1922 között gimnáziumi igazgató helyettes a
szamosújvári örmény polgári iskolában, majd Bulgáriában megszervezi az örmény egyházközséget. 1924-tól 1930-ig
Isztambulban kolostori számtartó a rendházban, 1930. október 1 és 29 között
Szamosújvárt tartózkodott az árvaintézetben mint bécsi mechitarista lelkész. Ekkor
mondotta, hogy Szófiában és Konstantinápolyban a temetőben szétszórtan eltemetett 40 magyar hősi halott tetemét nagy áldozatkészséggel összegyűjtötte, és méltóképpen emléket állított nekik. Síremlékük
felé ezt írta: „ÁLDOTT LEGYEN AZ ITT
NYUGVÓ HALOTTAK EMLÉKE!” Mi
csak ezt fűzhetjük hozzá: „Áldott legyen
az is, aki messze idegenben elesett magyar
hősökkel e nemes tettet véghezvitte.“
Ebben az időben restaurálta Herczeg
Ferenc marosvásárhelyi freskófestő a
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főtéri örmény templomot. Pungutz itt maradt a fölszentelésig. Részt vett az örmény
szentmisén. Engem 1922-ben még tanított, és felismert és üdvözölt az ünnepi
körmenetben.
1931-től a bécsi egyetemen keleti nyelveket tanult. 1934-től Budapesten
az örmény szertartású római katolikus egyház elnöke. Egyetemi lektor és az
örmény történelem és irodalom közismert szakembere. Nevéhez fűződik az
első örmény-német szótár
összeállítása. Szentbeszédei, irodalmi és történelmi előadásai nagy népszerűségnek örvendtek. Bécsben, de Bulgáriában és Isztambulban is a magyar szociális karitatív és kulturális, valamint hitbuzgalmi életnek előmozdításán fáradozott. Számos örmény, német, francia és magyar újság munkatársa.
A törökországi örmény katolikus gimnázium újjáépítése is nevéhez fűződik.
Az erdélyi és magyarországi örmény
katolikusok lelki atyja volt, egész, életét
és munkásságát az örmény szertartású római katolikus egyház fejlesztésére szentelte. Beszélt németül, franciául, törökül,
arabul, latinul, és beszélte a régi és a modern örmény nyelvet is, de mind e mellett
magyar anyanyelvét szerette a legjobban.
1946. augusztus 13-án halt meg Budapesten és a Farkasréti Temetőben helyezték Örök nyugalomra.
Gabányi János
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dr. Hovhannesian Eghia

Az örmény nép jellemzése

Az európai írók jó része a „levantinereket”
bemutatva tévesen azonosítja velük az örményeket. Ezeket az egykori Levante területén élő kalmárokat már akkor is a nyugati piaci morál irányította.
„Etnikailag  lehettek törökök, görögök,
örmények, zsidók, vagy akár letelepedett
olaszok és franciák. És ebből még közmondást is csinálnak!
Velük ellentétben Konstantinápoly külvárosában százával találjuk a parasztviseletben járó örmény földműveseket.
Igen nagy részük iparos még a diaszpórákban is.  Cipészek, szabók, asztalosok,
lakatosok,   borbélyok százával és ezrével voltak, csak az üzleti feliratokat kellett volna megfigyelni. Vándorbottal a
kezében útnak indult száz meg száz örmény iparos és a szandzsákok cipőit, kalapjait, csorgó csatornáit stb. hozta rendbe. … A Kaliforniába kivándorolt örmények is Fresno vidékén mintás gyümölcstermelőké lettek. A mészárlások elől Bulgáriába vándorolt  örmények közül sokakat láttam Várnában kikötői munkásnak,
Sumlában és Ruszcsukban pedig százával fakivágással keresték kenyerüket. Egy
német szerző a törökökről írt munkájában
írja, hogy az örmény paraszt ügyes és takarékos. Ez annál is értékesebb jelenség,
mert sokszor hiába művelte földjeit, termését elvitte a kurd, mégis ragaszkodott a
földmíveléshez. Arménia népe a perzsákkal folytatott véres csatái és a görög háborúk idejében sem hagyta megműveletlenül földjeit, így volt ez a legújabb mészárlások idejében is.
A Brussa vidéki selyemhernyó tenyésztés és selyemipar örmény kezekben

fejlődött naggyá. Az anatóliai szőnyegek mintázói és mesterei leginkább örmények voltak. A törökországi ötvös ipar az
örmény aranymívesek kezében volt és az
európai részen ma is az ő kezükben van.
Szmirna vidékén a fügetermelés, szárítás
és kivitel ugyancsak.
Aki valaha a kaukázusi, tebriszi,
erzerumi vagy Araxes-vidéki örmények
között járt, aki végigment egy örmények
lakta kisázsiai falun, vagy városon és örmények között csak néhány napot is töltött, annak soha eszébe nem jutna, hogy
az említett   kereskedővel egy platformra állítsa az örményt. Előbbi a világháború alatti menekülései során új lakóhelyén hamarosan hadiszállítóvá és bankárrá lépett elő, míg a Balkán egyes városaiban a mészárlások elől oda menekült örmények még évtizedekig hazai földmíves
népviseletben, bánatos népdalaik éneklése mellett fát vágtak, terhet hordtak, vasárnaponként pedig nemzeti hazafias dalaiktól voltak hangosak azok a kis kocsmák, ahová jártak.
Kedély, temperamentum, érzékiség
megnyilvánulásai, nemzeti érzés és harci
kedv, az életveszélyekkel való szembenézés tekintetében meglehetősen messze álltak az előbbiektől.
Noha évszázadok óta idegen uralom
alatt álltak, ahol a katonai szolgálatban részük nem lehetett, kezükbe fegyver csak
titkos úton juthatott, Szaszun, Dalvorig,
Ván, Zejthun – az örmény területek különböző pontjai - örökre fogják hirdetni
ennek a fajnak a bátorságát, halált megvető harci készségét. Gugunian Szárkisz,
Ántránig, Jephrem, Sebuh és más
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legendás, hírneves hősök ennek újabb bizonyítékául szolgáltak.
Az örmény idegenek között zárkózott,
nem barátkozik hamar össze, sohasem lép
fel bizalmasan. Nincs benne túlzott alkalmazkodási készség és nehezen szívja fel
az újabb millieu kultúráját.
Viszont fogékony a tanulásra, idegen nyelveket könnyen sajátít el,
kultúrkapacitása magas. Nagy akaraterő
és bámulatos szívósság jellemzik. Ezért
tudott mint nemzet megmaradni évezredek múltán, amikor mellette Assyr és Babilon birodalmai tűntek el és folytonos üldözések és támadások súlya alatt nyögött.
Nem csüggedő természetű a legnagyobb
veszélyben sem, és nem hagyja el magát.
Szorgalmas és munkaszerető, habár munkáját nem kíséri mindig germán alaposság.   Takarékos és vagyongyűjtő, gyakran egészen a zsugoriságig. Egyes vidékeken ez maguk között az örmények között
is közmondásossá vált.
A szülők feltétlen tisztelete a családi
kapcsolat alapja, akik minden törekvése
gyermekeik jobb jövőjére irányul. Családon kívül viszont hiányzik belőle a kellő tekintélytisztelet, ezért nehezen irányítható, szervezhető. Széthúzás, erős kritikus szellem, ellenzékieskedés, pártoskodás nehezíti életét, amit a nyugati demokráciák francia földről átplántált elvei még
jobban helytelen irányba fejlesztettek.
Vallásos nép, melynél a nemzet és vallás úgyszólván együtt jár. Istenfélelem és
vallásos hit kísérik végig a diaszpórában
is, megjelenésével együtt jár az örmény
templom felépítése. A tudás nem termel
náluk hitetleneket és pór vagy úri nép egyaránt vallásos marad. Az örmény templomokban a férfiak és a nők száma közötti
aránytalanság nincs meg. Hitét nem hagyja el anyagi előnyökért. Igen kevés azok
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száma, akiket a mészárlások idején erőszakkal sikerült iszlám hitre áttéríteni.
Százezrek választották inkább a pusztulást, mint hitük elhagyását. Történt, hogy
3 hónapos török rémuralom alatt egyik falut erőszakkal áttérítették. A rémuralom
után másnap éjjel az ifjúság magával vitte a temetőbe az örmény papot, az egyetlen közben iszlám módra eltemetett halottat kiásták és újra eltemették örmény szertartás szerint.
Mulatós kedvű és az itallal szívesen
barátkozik össze. A lakodalmi mulatságok napokig tartanak. Bizonyos mértékben hazardírozó is. Kedélyét zenéje és
népdalai tükrözik vissza leginkább. Érzéki világában nem kicsapongó, nagy súlyt
fektet asszonyai és leányai erkölcseire. A
hitestársi hűtlenség a legnagyobb ritkaságok közé tartozik, ha mégis megtörtént,
miatta egész falvak keltek egymás elleni
harcra, sőt a bosszúállást az utódok kötelességéve tették.
Ősi hazájában kardforgató és harcias. A zejthuniak a török portával szemben 1875-ig megőrizték függetlenségüket. Vitézségük azonban idegen hatalmak
beugratására sokszor nem vált előnyükre.
Egyes kalmárkodó diaszpórákbeli örményekre ez nem érvényes, ők inkább a kényelmes béke-élet emberei.
Bank és kereskedelmi ügyekhez kétségtelenül nagy érzéke van, ami ügyességgel
párosul. Művészetek, költészet, tudományok iránt igen fogékony, általában mint
iparos is felülmúlta a szomszédságában
élő népeket. A Elő-Ázsiában és a Balkánon mint igen ügyes kereskedők jómódjuk ellenére sem váltottak ki különösebb
ellenszenvet mindaddig, amíg egyes utazók írásaikban a török hivatalos körök tetszésére törekedve nem illették igaztalan
vádakkal őket, amit aztán a török-örmény
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viszály okául állítottak be. Ugyanakkor
Rohrbach német utazó szerint „Egy kiválóan tehetséges nép, mindazon népek között, kiknek közelében Ázsiában éltek, a
tulajdonképpeni kultúra hordozói.” 1913ban egy konstantinápolyi német nyelvű újságban ez áll: „Az örmény nemzet
közvetítő szerepet játszott kelet és nyugat között és vitték a kultúrát oly országba, ahonnan a fény hozzánk jött”. Egy sok
kötetes francia földrajzi munkában olvasható: „Az örmény intelligenciája fejében
van, míg a georgiaié tekintetében rejlik.”

Lord Byron szerint (akinek a velencei örmények Szent Lázár szigetén emléktáblája is van): „Az örmény minden erénye a
sajátja, míg hibái másoktól származnak.”
A világhírű Franz Werfel hatalmas történelmi regénye, a Musza Dag negyven
napja nem más, mint az örmény nép minden irányú mesteri jellemzése.
(Megjelent dr. Hovhannesian Eghia
Arménia népe című könyvéből (Kalántai
nyomda, Gödöllő, 1934) 16-22. oldal
(részlet, kissé rövidítve)
A Barangolás képei

Gróf Teleki Sámuel emléktáblája
Gernyeszeg, Teleki-kastély

Gróf Teleki Kálmán

Sáromberke, Teleki-kripta
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Gróf Karátsonyi Guidó felterjesztése
Pilisvörösvár Város Díszpolgári címére
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!
2013-ban Pilisvörösvár, Pilisszentiván és Solymár elkötelezett helytörténeti kutatóival
együtt valósítottuk meg a Karátsonyi-uradalom legkiemelkedőbb eseményének emléket állító, a rózsaesküvők hagyományát bemutató rendezvényt, vándorkiállítást és kiadványt.
E nagy sikerű – mindhárom településen
örömmel fogadott – rendezvény megerősítette bennünk azt a vágyunkat, hogy egyszer az a
kiváló, a szó szoros értelmében „nemes” személyiség is megkaphassa Pilisvörösvár város
díszpolgári címét, aki a rózsaesküvők hagyományát, az erénydíjat bevezette Vörösváron
és a két szomszédos településen. Ő gróf karácsonyfalvi és beodrai Karátsonyi Guidó, városunk földesura és kegyura, akinek nevéhez
életében számos jótétemény, adomány, nemes
cselekedet fűződik. Gróf Karátsonyi Guido erkölcsi kötelességének tekintette: „Minél nagyobb a vagyon, annál nagyobbak a haza iránti kötelességek”. Kötelező érvényűnek tekintette mindenkor családja jelmondatát: „Pietate,
honore et perseverantia” – azaz elkötelezettséggel, tisztelettel és állhatatossággal.
Fogarasy Attila tanár – helytörténeti kutató,
a Karátsonyi-honlap fejlesztője felvetése volt,
hogy mindhárom szomszéd település emelje díszpolgárainak sorába gróf Karátsonyi
Guidó földbirtokost, akit nevezhetnénk sok-sok jótékony cselekedete okán a nemzet
mecénásának is.
Mindkét szomszédunk készülődik ezt a gondolatot ünnepi keretben megvalósítani.
Jablonkay Mária, a solymári múzeum igazgatója már sikerre vitte ezt a felvetést. Kezdeményezésére a solymári képviselő-testület 2018. június 20-án díszpolgári címet adományozott gróf Karátsonyi Guidónak.
Szeretnénk, ha Pilisvörösváron is hasonló döntés születne.
(Hasonló közös döntésre és elismerésre már volt példa, éppen a gróf úr fiával, gróf
Karátsonyi Jenővel kapcsolatban, akit 1933-ban, nem sokkal halála előtt mindhárom település önkormányzata díszpolgárrá választott.)
Születése 200. évét követően a
„RÓZSAESKÜVŐK GRÓF KARÁTSONYI GUIDO
PILISVÖRÖSVÁRI URADALMÁBAN”
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megemlékező rendezvény ötéves évfordulója alkalmával
Pilisvörösvár Város Díszpolgára
posztumusz cím elismerésre felterjesztjük
néhai gróf karácsonyfalvi és beodrai KARÁTSONYI GUIDÓ
földbirtokost,
Pilisvörösvár, Pilisszentiván és Solymár nemes szívű, jótékony segítőjét, akinek sok
fiatal pár köszönheti boldog indulását az életbe.
Reméljük, mind gróf Karátsonyi Guidó életútja, mind a haza iránti és Pilisvörösvár
javára megvalósított adományai, cselekedetei, mind az évforduló adta lehetőség biztos
alapot ad arra, hogy a Tisztelt Képviselő-testület elfogadja ezt a felterjesztést.
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület!
Kérjük a felterjesztés szíves, jóindulatú elfogadását!
Pilisvörösvár, 2018. július 12.
Fogarasy Attila		
Zsámboki Szabolcs
	                                                      Pilisvörösvári Honismereti Klub klubvezetői

Világosító szent Gergely búcsú
2018. június 24.-én a XI. ker. Budapest Orlay utca 6. szám alatti Örmény Katolikus
Templomban. Az ünnepi, örmény szertartású, magyar nyelvű szentmisén közreműködött az Imperatrix énekegyüttes. Utána „Zeneagape” zongorakoncerttel műsor keretében a Zeneakadémia frissen diplomázott ifjú művészei egy szép „zenei csokorral” ajándékoznak meg. Bach, Haydn és Beethoven művei hangzottak el, Moldoványi András,
Hirling Bettina és Várallyai Fülöp közreműködésével.

Fülöp Ákos atya

Az Imperatrix énekegyüttes
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Vincze Zoltán

Roska Márton régész pokoljárása

Roska Márton (1880–1961) tudományos körökben jól csengő nevet hagyott maga
után. Tanulmányai szakemberek ihletadó forrásai, a kolozsvári történelmi múzeum és néhány társa a régészeti ásatásain feltárt leletek sokaságát, a néprajzi múzeum a száz év előtti népélet hiteles emlékeit mentő szenvedélye bizonyságait kínálja
a látogatónak.
szenvedett végig. MegTudós volt, nem politiérte a világméretű ölzált. Pályája elején Mesdöklés végét. „A sírás
terét, Pósta Bélát, a kofojtogatja
torkunkat.
rabeli magyar régészet
[…] Ezt hozta nekünk
egyik oszlopát elítélaz angyal máma” – sírte, amiért az embereket
ta el fájdalmát jegyzetpolitikai hovatartozásuk
füzetének 1918. karáalapján bírálta el. 1949csony szombatján, Koes pokoljárásán tett vallozsvár román megszállomásában
leszögezlása napján. A közösségi
te: „1910 óta politikával
és személyes megaláztanem foglalkozom”. Ezt a
tások sora munkahelye,
politikát kerülő igaz ema Magyar Állami Egyebert a megrontott igaztem Érmészeti és Régéságszolgáltatás
fizeszeti Intézetének erőtett szolgái erkölcstelen
szakos elvételével folyszerencselovagok segédtatódott (1919. május).
letével törvény elé citál- Roska Márton, az egyetemi tanár
ták. Nem volt elég a félárvaság, amellyel A Román Kormányzótanács az Erdélyi
gyermekkorában a sors megpróbálta, s Múzeum-Egyesület egyetemi kezelésben
amelynek elviselését örmény katolikus ár- lévő Érem- és Régiségtárát is birtokába
vaház, majd pedig piarista atyák gondos- vette, bár tulajdonjogának tiszteletben tarkodása tette elviselhetővé. E segítő kezek tását ígérte. Egyelőre. Mert távlati tervei
hitből fakadó önzetlen szolgálatát elfogult közt az egyesületi tulajdonban lévő értébírák utóbb ellene fordították. A soviniz- kes gyűjtemények megkaparintása a legmus leprájától megfertőzött idők ítélkezői fontosabbak között foglalt helyet.
Roska Márton 1919 őszén került a ropedig nem tudták elviselni, hogy örmény
apa és magyar anya gyermeke szemreb- mán királyi igazságszolgáltatás célkebenés nélkül megvallja: „Én örmény-ma- resztjébe. „Bűne” az volt, hogy a Romágyar voltam, vagyok és maradok”, és e niával szövetséges antanthatalmak (Anglia, USA) sajtójában közölt cikkek forszerint is cselekedjék.
A pokoljárások sorát az első világhá- dításában és terjesztésében segédkeború vezette be, amit a galíciai fronton zett. Olyan írások voltak ezek, amelyek
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szépítés nélkül tárták a nagyvilág elé a román hadsereg magyarországi garázdálkodását. 1919. november 5-én letartóztatták, tíz napig vizsgálati fogságban tartották, hazaengedése után pedig naponta jelentkeznie kellett a haditörvényszéken. A vád, saját tömör fogalmazásában:
„az állam érdekei és a hadsereg ellen való
propaganda, az ellenséggel való összejátszás.” Az 1920. május 5-i tárgyaláson a
katonai ügyész, az újságcikkek terjesztésére vonatkozó bevallott „bűnt”, egész sereg „szamárság” betoldásával, valóságos
bűnlajstrommá duzzasztotta. (Utólag, magánbeszélgetésen, a hadbírói testület elnöke az eljárást „disznóság”-nak minősítette.) Nehéz családi körülményekkel sújtott vádlott-társai megmentése érdekében
Roska „tettük” egész ódiumát magára vállalta. Az ügyész, mint várható volt, halált kért a vádlottra, de a testület szavazattöbbséggel felmentette.
Visszatérhetett korábbi munkahelyére,
a románná vált kolozsvári egyetem Régészeti és Érmészeti Intézetébe, de adjunktusi állásából lefokozták tanársegéddé. Szerencséjére az intézet élére „D. M.
Teodorescu professzor személyében jó
szakember és megértő, nemes lelkű kolléga került, aki tisztelte új munkatársai fájdalmát, méltányolta tudományos múltjukat, s aki alatt a munka is megindulhatott.” Ám Bukarestből érkezett, nem tudott magyarul, márpedig az intézet irattárának korábbi anyagát kizárólag magyarul
vezették. A tudományos személyzet egyedüli román tagja, Constantin Daicoviciu
gyakornok, tanulmányait a budapesti
egyetemen kezdte, és magyar nyelvtudása
révén az igazgató megkerülhetetlen jobb
kezévé vált. Gondnoki állása az egyetemi ranglétrán gyors emelkedést biztosított számára. Szakmai haladásában nem
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egyszer tapasztalta Roska segítő kezét.
A „köszönet” nem váratott magára.
A türelmi idő tíz évig, az intézet 1929
februárjában történt átszervezéséig tartott, neve Klasszikus Tanulmányok Intézetére változott. Az új igazgató személyéről kapott előzetes híresztelések vételekor
Roska tisztában volt a várható változások
jellegével. „Teodorescu megy, Panaitescu
jön – idegenek el” – rögzítette sejtését
jegyzetfüzetében. Az új főnök első magyarellenes intézkedései az Érem- és Régiségtár magyar jellegének felszámolására, végső soron elkobzására irányultak. Elvette a tulajdonjogot igazoló iratokat, a kiállításról eltávolította az egyesület
ereklyéit, a magyar feliratokat. Pár napig
személyét illetően Roska még bizakodott
(„Ki akartak tenni, de szükség van rám”),
ám idő múltán jegyzetfüzetébe kizárólag
rossz hírek kerültek: „Szorul a tér körülöttem”, „Daicoviciu parasztsága”, „Komisz vita Panaitescuval”, „idegsokkot kapok”, „D. eloltja lámpámat”, „Nem fogadhatok senkit, nem adhatok semmiféle
információt.” A rosszindulatú utasítások
jórészt Panaitescu agyában születtek meg,
de az ellenséges szándékú főnök mellett
Daicoviciu is kiélte ösztöneit. A szorításban egy-egy kolléga (Ion Grinţescu egyetemi tanár, I. Andrieşescu bukaresti múzeumigazgató) együtt érző gesztusai gyógyírként hatottak. Az összpontosított támadás az Erdélyi Kárpát-Egyesület Roska
vezette múzeumát is elérte. Fegyverrejtegetés ürügyén a hatóságok a Mátyás-házban székelő intézményt bezáratták (1934).
A további zaklatások megelőzése végett
Roska kilépett a turistaegyesületből, és
nyugdíjba készült.
Ám a kellemetlenségek, a támadások
csupán a megsemmisítőnek szánt csapás előjátékát képezték. Az alkalmat az
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Asztalos Miklós szerkesztette A történe- – mint eddig is tettem. […] Nagy erőt ad
ti Erdély című munka megjelenése szol- ártatlanságom tudata.”
gáltatta, amelynek három fejezetét (ErA hadbírósági tárgyaláson (november
dély az őskorban, a népvándorlás és a 13.) az ügyész kiemelte, hogy a vádlott,
honfoglalás idején) Roska írta. 1936. má- román állami hivatalnok létére, egy majus 4-én Gherasim Pintea tanársegéd fel- gyar revizionista társaságban tevékenykejelentést tett ellene a hadbíróságon. Más- dett. Roska visszautasította a vádakat, és
nap házkutatást tartottak a lakásán, har- kijelentette: „ártatlannak érzem magam”.
madnap a hadbíróságra idézték. Ugyan- A kartársaira irigykedő, ellenük áskálóaznap távollétében (!) Daicoviciu sajtóér- dó, összeférhetetlen Daicoviciut nevezte
tekezletet tartott a helyi román sajtó kép- meg a per értelmi szerzőjének. „A megjeviselői részére. A következő napok tudó- lent három tanulmány egyébként tisztán
sításai közölték Roska „bűnlajstromát”: tudományos kérdéseket fejteget, és azokírásaiban Erdély és a magyarlakta terü- nak semmi politikai céljuk nincs. Tiltakoletek mindenkori egységét bizonygatja, a zom a tudományos kutatás szabadsága netartomány magyarok általi megszállását a vében, hogy ebben a tekintetben rejtett céhonfoglalás idejére teszi, külföldön meg- lokkal vádoljanak.” A vád tanúi megerősíjelent munkáiban az ertették a vádpontokat, vidélyi helységek magyar
szont a védelem néhány
nevét használja. Éjszaromán tanúja az embeka a Daicoviciu irodári kiállás szép példáját
jában összegyűlt tudoadta. Roska asszisztenmányos személyzet hase, Traian Jianu kijesonló tartalmú jelenlentette, hogy csak tudotést fogalmazott. A felmányos dolgokkal fogjelentést T. Naum intézelalkoztak, és a vádlottti igazgató másnap (máról semmi terhelőt sem
jus 7.) továbbította Fl.
mondhat. Aurel Stoica
Ştefănescu-Goangă reknyugalmazott alezredes,
tornak, aki újabb házaz egykori frontharcos
kutatásokat és kihallbajtárs azt mondta valgatásokat követően júlomásában: „magyar érnius 11-én azonnali hazelmű ember, de a romátállyal felfüggesztette Roska Márton, a szegedi Csillagbör- nok iránt igazságossáadjunktusi
állásából. tön rabja
got és emberiességet taRoska Márton az utcánúsított mindig.” Mircea
ra került.
Georgescu ügyvéd átgondolt érvelésJóleső érzéssel nyugtázta, hogy meg- sel verte vissza a vád indokait: a jelenhurcoltatásában a város magyar közvéle- lévők közül a könyvet senki sem olvasményét maga mögött tudhatta. Az ügy ér- ta, tehát államellenes izgatásra nem aldemi részéről faggatózó, együttérző új- kalmas; román szakemberek munkáikban
ságírói tudakozódásra azt válaszolta: magyar városneveket használnak, még„Dolgozni, dolgozni és dolgozni fogok sem ítélik el őket; 1918 előtt Erdélyben a
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román nyomtatványokon szabadon használhattak román helységneveket; a magyarok ojtozi-szorosi átkelése semmi veszélyt sem rejt magában. Következtetése:
„Roska csak azért bűnös, mert olyan állása van, melyet el akarnak venni tőle.”
Roska utolsó szó jogán elhangzott gondolatait igaza tudatából sarjadt erkölcsi
emelkedettség hatja át: „Megrabolták azt
az oltárt, melynél három hónap híján harmincöt évig áldoztam, s kioltották azt a
szent tüzet, melynek világánál ezt az áldozatot bemutattam: a becsületes, meggyőződéses munka áldozatát. Uraim, ki
fogja ezt az oltárt ismét felépíteni, ki fogja nekem ezt a szent lángot felgyújtani?
Az Önök felmentő ítélete? Az legfeljebb
bizalmam egy részét adhatja vissza. Uraim, ítéljenek!” A hadbíróság államellenes
izgatás miatt háromhavi elzárásra, ötezer
lej pénzbüntetésre és összes jogai három
évre szóló felfüggesztésére ítélte. Ítélethirdetés után letartóztatták.
A méltánytalan döntés a magyar közvéleményben általános felháborodást keltett,
de román demokratikus körökben is vis�szatetszést szült. A tekintélyes tudós és politikus, Nicolae Iorga véleménye szerint az
erdélyi őskor kiváló kutatója tevékenységének megszakítása hiba, és az elítélt megkegyelmezéséért a királyhoz folyamodott.
Az ésszerűség győzött, és november 30án, a román nemzeti ünnep alkalmából, a
világháború idején mozgósított és egy évnél rövidebb szabadságvesztésre ítéltekre
elrendelt királyi közkegyelem alapján, háromheti fogság után, december 3-án Roska
elhagyta az ügyészségi fogházat. Pár
nap múlva Bukarestbe utazott: Iorgának,
Andrieşescunak, Grinţescunak az önzetlen
közbenjárásért köszönettel tartozott.
1937 januárjában visszavették az intézetbe, újból letette az esküt, ám ellenséges
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légkör fogadta. A kirajzolódó további
megaláztatások elől az áttelepülésbe menekült. Elbúcsúzott barátaitól, szülőföldjétől. Az erdélyi körút augusztus 22-i állomása Magyarköblös volt, fel is jegyezte,
hogy „elbúcsúzom falumtól.” Szeptember
28-i naplójegyzete szerint „Útnak indulunk Debrecenbe”.
A cívis városban tárt karokkal fogadták,
egyetemi tanszék várta, de a második bécsi döntés visszahívta Kolozsvárra. 1940
és 1945 között a Szegedről visszaköltözött magyar egyetem régészeti katedráján és az Érem- és Régiségtár élén felvette
Pósta Béla két évtizeddel korábban elszakadt iskolateremtő munkájának fonalát.
Sajnos, az alig néhány éves kis magyar
világot újabb önkéntes száműzetéssel kellett felcserélnie. Ezúttal az újból Szegedre menekült egyetemen várt rá a régészeti tanszék.
Nem sok öröme telt benne. A kommunista hatalomátvétel őt is utolérte. Meghurcolása a koncepciós perek szinte minden elemét magában hordozza. „Bizalmas
értesítés, hogy a Mindszenty-ügyben feljelentettek” – olvassuk naplója 1949. január 12-i bejegyzésében. A rendőrségre beidézett négy diákjából és Lehel István adjunktusból az előadásain állítólag elhangzott kijelentéseket csikartak ki, amelyek
„igazolták” a kommunistaellenes és soviniszta lázítás bűntettére felépített koncepciót. Íme, néhány részlet a terhelő vallomásokból: „Magyarország és Erdély régészeti szempontból egységet képez és
így Csonka-Magyarország Erdély nélkül és Erdély Csonka-Magyarország nélkül életképtelen”. Vagy: „a több száz éves
magyar kultúrát a románok már tönkretették”; az iskolák államosításával a demokratikus rendszer tönkretette évszázados kultúránkat, „melyet a papságtól
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kaptunk”; „Mindszenty az egyedüli gerinces magyar az országban”; „A kommunisták az ország szekerét felfordították, és
úgy akarják azt húzni”; „A pártban csak
a söpredék van, mert minden becsületes
magyar ember még a párt tájékát is elkerüli”; „Most zsidó országban élünk, és a
zsidók teljesen ráfeküdtek a munkásságra
és kiszipolyozzák.”
1949. január 19-én őt magát is kihallgatták, a rágalmakat rendre visszautasította. Mindhiába. A február 2-án szerkesztett vádirat nem vette figyelembe védekezését, és kizárólag a terhelő tanúvallomásokra épült: a vádlott felsorolt kijelentései a demokratikus államrendszer és
egyik alapintézménye, az államosított iskolák ellen, egyes személyek és csoportok, nemzetiségek és felekezetek elleni
gyűlöletre izgattak. A vádemelést állásából történt felfüggesztése követte.
A megfélemlítés, a gyanakvás légkörében akadtak emberek, akik nem feledték a mostanihoz hasonló embertelen idők
Roska Mártonának segítőkészségét, bátor
kiállását. Budapesti zsidó lakótársai nyilatkozatukban védelmükbe vették az antiszemitizmus képtelen vádjával szemben: „1944-ben a nyilas időkben az üldözötteken, tőle telhetőleg, segített. Humánus magatartásának tanújelét adta legnehezebb időkben.” Egyben ígérték, hogy
állásfoglalásukat készek bármely hatóság előtt élőszóban megismételni. Palotay
Gertrúd, a magyar népi és úri hímzés
neves kutatója, a tudományos pályáját
egyengető segítség bizonyítékait idézte:
„1940–1944 között minden tőle telhetőt
megtett, hogy munkámat támogassa, a vezetése alatt álló múzeum anyagát rendelkezésemre bocsátotta, tanulmányaimat,
dolgozataimat az általa szerkesztett folyóiratban közölte akkor, amikor ezt mások
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már nem tették meg.” Haynal Imre, korábban a kolozsvári egyetem orvostudományi
kari dékánja, most a Budapesti Pázmány
Péter Tudományegyetem II. sz. Belklinikájának igazgatója, az MTA rendes tagja
az erdélyi magyar kultúra védelmében tett
áldozatvállalására emlékeztetett: „Nagy
érdemeket szerzett azáltal, hogy 1944-ben
helyét nem hagyta el, és ezáltal lényegesen hozzájárult ahhoz, hogy az egyetem
működését folytathatta, ami az erdélyi
magyarság szempontjából nagyjelentőségű volt.” Egykori kollégája mellett tanúskodó vallomását friss orvosi bizonyítvány kíséretében adta át, amely igazolta, hogy páciense „arterioclerosisban, ennek megfelelő szívtágulatban, chronikus
epehólyaggulladásban és gyomorhurutban szenved. Kíméletes életmódra
és diaetás étrend betartására okvetlenül
szüksége van.”
A népbíróság a védelem tanúinak a
meghallgatását mellőzve hozott ítéletet.
A vádlottat „összbüntetésül 1 (egy) évi és
6 (hat) hónapi börtönbüntetésre, mint főbüntetésre, – 5 (öt) évi hivatalvesztésre és
politikai jogai gyakorlatának ugyanilyen
időtartamú felfüggesztésére, mint mellékbüntetésre” ítélte. Az indoklás szerint a
„vádlott kijelentései […] alkalmasak arra,
hogy a demokratikus államrend ellen gyűlöletre izgassanak, de alkalmasak felekezeti gyűlölködés felkeltésére is”. A védelem (Turay Gusztáv és Ábrahám Mózes
ügyvédek) kérésére a népbíróság az ügynek a Népbíróságok Országos Tanácsánál
(NOT) történő szóbeli főtárgyalását ígérte, egyben elrendelte az előzetes letartóztatás meghosszabbítását. A gyógykezelés
folytatása végett kért szabadlábra helyezést pedig megtagadta. A börtönorvos véleményére hivatkozott, miszerint „korához képest igen jól konzervált, jól táplált.”
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Letartóztatása óta állapota ugyan rosszabbodott, „egyszer volt sírógörccsel kapcsolatos rohama”, anélkül azonban, hogy az
idegrendszeri zavarok „egészségi állapotát veszélyeztetnék”.
A NOT két zárt ülésen is tárgyalta a szabadlábra helyezés iránti felfolyamodást,
de a kérést elutasította. Indoklása: „a büntetés súlya alatt a vádlott szökésétől valóban tartani kell”. Szeptemberben Ábrahám ügyvéd a vádlott azonnali szabadlábra helyezését kérelmezte. Hetvenéves védence „súlyosan beteg ember, a hosszú
vizsgálati fogság láthatóan nagyon aláásta egészségi állapotát, […] egészségi állapota napról-napra romlik” – áll az ügyvéd beadványában. A kérés drámai hangja
végre rést ütött a hajthatatlanság érzéketlen falán: a NOT elhatározta az ügy szóbeli újratárgyalását.
A fellebbviteli tárgyaláson (1949. október 24.) a NOT, hangsúlyozva, hogy
első fokon a vádlott bűnösségének megállapítása és cselekményeinek minősítése törvénysértés nélkül történt, rögzítette:
a büntetés kiszabásánál a népbíróság nem
volt tekintettel a vádlott betegségére és
idős korára. Ezért a fellebbviteli bíróság a
népbírósági ítéletet megsemmisítette, és a
vádlottat „összbüntetésül 8 (nyolc) hónapi börtönre, mint főbüntetésre” ítélte. De
a mellékbüntetést – 5 évi hivatalvesztés,
politikai jogai 5 évre való felfüggesztése, állásvesztés – jogerősnek és végrehajthatónak nyilvánította. Roska Márton november 9-én bejegyezte füzetében: „Ma
reggel szabadultam.” Ám állástalan volt,
bármilyen kereseti forrás nélkül, barátok
kegyelemkenyerére utalva.
A Sztálin halála után elindult rehabilitálási folyamat részeként elfogadott 1953.
július 25-i 11. számú törvényerejű rendelet közkegyelmet hirdetett a két évet meg
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nem haladó politikai büntetésekre. Egy
hónap múlva, augusztus 24-én a 73 éves
Roska Márton a szegedi megyei bírósághoz fordult: „Amnesztia alá esem. Kérem
az erre vonatkozó hivatalos értesítést, ha
lehet, annak a kihangsúlyozásával, hogy
állásomat visszakapjam, s fizetésem s az
ezzel kapcsolatos illetékeim kiutaltassanak.” Két hónapig kellett várnia a válaszra,
amely szerint a törvényerejű rendelet nyomán „a büntető ítélethez kötődő hátrányok
alól mentesül és büntetlen előéletűnek tekintendő.” Ennyi, és nem több, amit a legilletékesebb hatóság fontosnak vélt tenni.
További másfél éves várakozás után, 1955.
március 10-én újabb tapintatos, ám tényszerű beadványban tudakozódott a megyei
ügyészségnél: „megillet-e engem a nyugdíj vagy sem? […] A pénzügyminisztériumhoz beadandó kérésem alátámasztásához volna erre szükségem. 52 évi és 3 hónapi szolgálat után már a hetedik éve vagyok fizetés és nyugdíj nélkül.” Az illetékes hatóságnak három hónapra volt szüksége az eligazító válasz megfogalmazásához: „nyugdíjjogosultsága 1953. VII.
26-tól megnyílt, ezért az illetékes szervektől kérheti folyósítani.” Minden bizonnyal
további hónapok teltek el, míg a betevő falat gondja megoldódott.
A tudományok legmagasabb magyarországi fórumánál is eszébe jutott valakinek
a régész Roska Márton neve, és fél évszázados munkássága elismeréseként az
MTA felékesítette a tudományok kandidátusa fokozattal. Mit gondolhatott? Talán 1936-os elítélése előtt mondott szavai jártak az eszében: „ki fogja ezt az oltárt ismét felépíteni, ki fogja nekem ezt a
szent lángot felgyújtani?” Maradt még rá
az élettől néhány esztendő.
(Megjelent: Művelődés 2016 Március,
Rovat: Emlék-lapok)
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…„én is részben örmény gyerek vagyok, Czárán fajta”

Balázs Katalin

Nem tanárnak, papnak szentelték fel (részletek)

Az újonnan Gyergyószentmiklósra érkezett lelkipásztor, Korom Imre a párbeszéd
embere. Azt mondja, egyetlen téren nem
ismer kompromisszumot: a hit kérdésében. Korom Imre érseki döntés révén érkezett Gyulafehérvárról, hogy a teológiai
tanárból a Munkás Szent József-egyházközség plébánosa legyen.
Korom Imre szórványban született.
Milyennek képzeljük el a családot, a
közösséget, amelyből vétetett?
– 1979-ben születtem a Zsil-völgyi
Lupényban. Családom története és az én
hivatástörténetem igen érdekesen alakult
ebben a miliőben. Az én dédapám római
katolikus pap volt, és pontosan úgy hívták, mint engem. Szegeden házasodott
össze egy örmény grófnővel, aki a Czárán
családból származott. Öt fiuk született,
közülük az egyikből jobboldali, a másikból baloldali politikus lett a második világháború éveiben. A két testvér az ideológiai különbségek miatt halálukig nem
beszélt egymással. A jobboldali beállítottságú volt az én nagyapám, katonatisztként
szolgált ezredesi rangban a magyar hadseregben. A háború végén Budapestről Felvidékre, onnan a Kárpátok gerincén egészen a Zsil-völgyéig kellett menekülnie a
kommunisták által kimondott halálos ítélete elől.
Az 1945-ben újranyílt bányák világában elvegyültek nagyszüleim, nagyanyám
etédi székely asszony volt.
Nagyapám a bánya főkönyvelője volt,
majd amikor nyugdíjazták, a féllábú férfi szabad idejében gobleneket varrt, meg
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is vannak a munkái, ki fogom tenni a plébánián. Nagyon szeretett engem, már ötéves koromban megtanított az Előréből és
a Scanteiából (napilap románul) két nyelven olvasni.
Szüleimet illetően, édesapám felől a
székelymagyar-örmény részről megvolt a
polgári neveltetés, volt címerünk, könyvtárszobánk és jó modorunk, amiből ugye
aztán csak a neveltetés maradt meg, édesanyám, a házassága révén, a vagyont hozta a tehetős román juhász családjából.
– Ebben a családban milyen volt a
hitélet?
– Nem részesültem vallásos nevelésben
a családban. Édesapám, aki szigorú ember
volt és főmérnök a bányánál, leküldetett a
katolikus plébánoshoz, hogy kereszteljen
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meg, amikor meghallotta, hogy édesanyám  az  ortodox hitét akarja nekem is
továbbadni.
Korom-keresztanyámra, nem lévén
gyermeke, hárult a továbbiakban is az a
feladat, hogy a vallásos nevelést pótolja.
Négyéves voltam, már ministráltam. Igaz,
első alkalommal a csengetni kell feladatot
úgy értelmeztem, hogy egész mise alatt,
hát rákapaszkodtam a fogantyúra, s onnan
csak nagy sírás árán tudtak engem lekaparni. Így kezdődött az egyházi pályafutásom. Aztán a kétnyelvű misekönyveket
olvastam egyre sűrűbben, meg is tanultam
latinul, úgy hogy később a teológián latin
tanár lettem.
– Hogyan történt Korom Imre elhívása erre a szolgálatra?
– Manapság divat hivatáskrízisről beszélni. Mi annak idején láttuk a papot,
és ő elegendő példát szolgáltatott arra,
hogy hasonlók akarjunk lenni. Mindig a
reverenda után futottunk, láttam, hogy él
Simonfi Andor kanonok úr, a káplánok, és
ebből jött az elhatározásom, én is ilyen
szeretnék lenni. Nyolcadik osztályosként,  
a vallását nem gyakorló családomnak bejelentettem: pap akarok lenni.
Ezt követően egyszer hívott telefonon édesapám: úrfi, gyere le a bányához.
Salopétát adott, levitt ezerkétszáz méter mélységbe, és meghordozott ott nyolc
órán keresztül. Megrázó élmény volt,
akárcsak kijelentése: ő nem erőlteti, nem
küld, de ha nem jutok be Fehérvárra, akkor tudjam, ez lesz az új munkahelyem.
Két hét alatt én a felvételi anyagot bebifláztam. – A kántoriskola után a szeminárium következett a szórványból érkező diák
életében... – Én csak egy-négy osztályban
jártam magyar iskolában, tovább románul
tanultunk. A 36-os létszámú osztályból
egyedül én vagyok még az országban, a
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többiek mind kivándoroltak. Hat-hét magyar osztálytársam volt, de ma már románul levelezek velük. Ha a Zsil-völgyében
maradok, rám is a beolvadás sorsa várt
volna.
Ami magyar kultúrát és vallásosságot
én magamba szívtam, azt Gyulafehérvárnak köszönhetem.
Szórványgyerek voltam, fel kellett zárkóznom. Alkalmazkodási képesség, párbeszédre való hajlam sokkal nagyobb volt
bennem, mint társaimban, de kultúrsokk
volt, hogy a teológián bekerültem egy katolikus magyar környezetbe. Innen helyeztek Kolozsvárra káplánnak, ahol a
csomafalvi székely Czirják prelátus-kanonok úr egy hét alatt felmérte, mire
van hajlandóságom, és rám bízta a felnőtt katekézist, a bérmálkozók felkészítését és az idegen nyelvű, javarészt román
pasztorációt.
– Két év után visszahívták Gyulafehérvárra tanítani, és most búcsúzik a
tanárságtól...
– Az érsek úr döntése szerint lettem a
kántoriskolában spirituális, serdülőket készítettem fel egyrészt a papságra, másrészt hogy hitvalló, civil keresztény életet
éljenek. Állítom, élményeim alapján, nem
igaz, hogy a fiatal fiúk nem fogékonyak
a szentre, a transzcendensre, csak komolyan kell őket venni, feladatokat kell rájuk bízni. Aztán a szeminárium, a papnevelde rektora lettem, mostanáig, amikor
az érsek úr a Munkás Szent József-plébánia első plébánosaként ide helyezett.
– Érseki döntés végrehajtása ez,
vagy ön is vágyott a változásra? – Emberi szemszögből státusszimbólum gyulafehérvári teológiai tanárnak lenni. De
bennünket papnak és nem tanárnak szenteltek. Tavaly nyáron döbbentem rá: komoly gondok vannak velem, mert kezdem
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elfelejteni, hogy én pap vagyok. Így örvendtem az elhelyezésnek, nekem jobb,
ha a papságomat folytatom, engem erre
hívott a Jóisten. Hálás vagyok, hogy egy
újonnan alakuló plébániát bízott rám. –
Felszegi, székely közösségbe csöppent,
egy félkész plébániaépület munkálatainak folytatását kell irányítsa a közösségépítéssel párhuzamosan...
– Én a párbeszéd embere vagyok. Úgy
gondolom, ha egymást meghallgatjuk,
olyan nincs, hogy ne jussunk közös nevezőre. Mert velem mindenben ki lehet egyezni,
az egyetlen dolog, ami nem alku tárgya, az
a hit. Ebben nincs kompromisszum.
– Milyen az az Isten, akiben Korom
Imre hisz?
– Az én papi jelmondatom: Tudom, kinek hittem. Imádságaim rövidek, logikusak és célratörők, mert tudom, kinek hiszek. Nemcsak hiszem, tudom is, hogy
van Isten, hogy segít az életben, mert ő
a szeretet, és törődik a teremtményeivel.



– Vasárnap mutatkozott be az egyházközség tagjainak. Mit üzen nekik a
papi jelmondata mentén, hogyan határozza meg közös útjukat?
– Lelkipásztornak és hívőknek egy közös kalandja kezdődik most. Ebből mindenki ki kell vegye a részét, oda kell tegye
a szívét, eszét, tehetségét, hogy ez egy élő,
eleven egyházközség legyen. Mert nem
csak én tudom, hogy kinek hiszek, meg
vagyok győződve, hogy a hívek is tudják,
érzik: ha megadta a Jóisten, hogy új templomuk legyen, akkor az ő akarata az, hogy
ez a templom megteljen, élő közösség legyen. Ennek a közösségnek az alkotó elemei, a téglái a hívek. Én csak egy koordinátor vagyok, aki ma van, holnap nincs,
de a hívek maradnak, a templom, a plébánia az övék, ők képezik a magot, ami fává
kell terebélyesedjen. Nekik kell eljutniuk
arra a szintre, a papjuk segítségével, hogy
tudják: kinek és mit hisznek.
(Székelyhon.ro 2017. augusztus 31.)





„Jézus Krisztus nem volt Igen és Nem, Benne mindig az Igen valósult meg” (2Kor
1,19) - állítja elénk bátorító például Szent Pál apostol Jézus Krisztust, az Urat. Jézus
pedig így buzdít bennünket: „Beszédetek legyen: igen, igen, nem, nem” (Mt 5,37).
Czakó Gábor gondolatai Jézus szavának szellemében fogantak. Szeretne határozott
„igen” lenni az igaz, a jó, a szép és a szent kihívására és egyértelmű „nem” mindarra,
ami talmi, értéktelen. Minden felelősséggel bíró ember újra meg újra megfogalmazza: korunk embere ellen a legnagyobb vétség, ha konfúziót, összevisszaságot teremtünk, ha az igazról nem mondjuk ki, hogy igaz, a jóról, hogy jó. Krisztus azért jött,
hogy elvegye a bűnt. Ezért nem is a bűn a legveszélyesebb számunkra, hanem az, ha
elveszítjük az igazságot. Czakó Gábor újra meg újra megpróbálja megfogalmazni az
igazságot és meghív bennünket arra, hogy „beszédünk legyen igen, igen, nem, nem.”
Kívánom, hogy nagyon sokan képesek legyünk meghallani ezt az igazságra hívó
szót.
Bíró László püspök
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Erzsébetvárosi Nagyboldogasszonynapi búcsú – 2018. augusztus 15.
Indul a templomból a körmenet
Szűz Mária szobrával

Olvasói levél
Az EÖGY Füzetek július-augusztusi számában „Honnan is származnak a magyarok? 8. oldalán tévesen szerepelnek III. Béla király leszármazási adatai: u.is édesapja
II. Géza király, nagyapja pedig II.”Vak” Béla király volt.
Hogy melyik újságíró tévedett? - azt nem tudom.
J. Ildikó

A körmenet a Fő téren
Ünnepi közös ebéd örmény ízekkel
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Az erdélyi barangoláson a szovátai Marianum ház előtt a Marosszéki Kodály Zoltán énekkar diákjai csoportképhez álltak össze a barangoló csapattal.
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:
Bp. Főv. II. kerületi Örmény Önkormányzat, Ferencvárosi ÖNÖ,
Zuglói Örmény Önkormányzat,
Fővárosi Örmény Önkormányzat
Nyilvántartási szám: CE/13136-3/2017
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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„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék...”
(Vörösmarty Mihály)

az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület
kéthavonta megjelenő kiadványa
XXII. évfolyam 238. szám
2018. november–december

Tisztelt Olvasóink!

Minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor Fővárosi Örmény Klub a Budapesti Örmény
Katolikus Lelkészség közösségi termében (1114 Budapest, Orlay u. 6.)
Megközelíthető a Gellért tértől a Móricz Zsigmond tér irányában, jobboldalon a 2. utca.
Mindenkit szeretettel várunk!
A lapzárta változatlanul a páratlan hónap első hétfője.

Minden vasárnap elhangzik…
„… haláloddal legyőzted a halált …” *

„Lélek az Isten” – mondta Jézus a szamáriabeli asszonynak. S a lélek nem ábrázolható.
Különböző jelképekkel próbáljuk érzékeltetni, mint például Rubljov ikonja. De számos
más megközelítés is van. A barokk korban Magyarországon elterjed egy érdekes ikon:
Mária megkoronázása. Kétoldalt: az Atya (idős ember) és a Fiú (Jézus szokásos ábrázolásában). Koronát tartanak az ikon alsó részének közepén levő Mária feje fölé, a felső
részen a Szentlélek galamb képében. A képek szemlélése is dicsőítésre serkent. De hogyan
kapcsolódik Mária a Szentháromsághoz? – A „Boldogasszony, Anyánk” szavaival tudunk
válaszolni: „Az Atyaistennek kedves, szép leánya, Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek
mátkája.” Jézusban nyilatkoztatta ki magát Isten, a Szentlélek közreműködésével.
dr. Sasvári László
* Szent Liturgia örmény katolikus szertartás szerint. Budapest, 2006
Lapunk az interneten: www.magyarormeny.hu honlapon is olvasható.
Elektronikus levélcímünk (e-mail): magyar.ormeny@t-online.hu
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ISMÉT ERDÉLY…

Barangolás és honismereti túra Erdélyben – 2018. július 15–20.
Mint minden évben, idén is útra kelt a
„nagy csapat”, azaz a dr. Issekutz Sarolta
vezette EÖGYKE (Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület) tagjai, valamint szimpatizánsai
és a Magyar Nemzeti
Galéria   köré tömörülő baráti társaság,
hogy Gyuri bácsi
(dr. Szarka György)
honismereti vezető
irányításával   Erdély
eddig még fel nem
fedezett, vagy már
ismert, de megunhatatlan kincseivel találkozzunk.
A már megszokott
indulási helyről, a Műszaki Egyetem előtti
parkolóból indultunk
pontban reggel 6 órakor. Az M4-es úton
haladva az ártándi
határátkelés előtt még
megittuk az utolsó
magyarországi kávét Berettyóújfalun,
azután továbbindultunk Nagyvárad felé. Jobbágytelke, Faluház
Nagyvárad hangulatát, a Kőröspartot,
a belváros felújított épületeit, a magyar
költők szobrainak is helyet adó nagy parkot ez alkalommal a buszból láthattuk-érzékelhettük. Hosszú út állt még előttünk
célpontunk Gernyeszeg eléréséig.
A XIV. században Mezőtelegden  
koragótikus stílusban épített és a XV.
században reformátussá vált templom
2

megtekintésével kezdtük a kulturális programot. Öröm, hogy ma is láthatók az eredeti faliképek a három szent magyar király
(Szt. István, Imre és László) ábrázolásával, vagy a végitélet
megjelenítésével.
Az alapító-építtető,
a Csanád nemzetségbeli Telegdi István
országbíró vörösmárvány síremléke
monumentális, mégis az ott nyugvónak
személyes emléket
állító látvány.
A következő megálló: Csucsa – Boncza kastély, illetőleg
a kastélyhoz tartozó
kisebb melléképület, amelyben Ady
és Csinszka lakott
a házasságukat ellenző Boncza-papa „jóvoltából” és
amelynek két helyiségét két évvel ezelőtt emlékszobává
alakították a Petőfi
Irodalmi Múzeum
hathatós segítségével. Mindig jól esik
nézegetni a néhány megmaradt szép bútordarabot, a fényképeket, a csipkeszerű
díszítésű cserépkályhát, az itt írt verseket, visszaidézve Ady Csinszkával megélt
utolsó életszakaszának egy töredékét.
Ezt követően már Marosvásárhelyen átutazva estefelé érkeztünk állandó táborhelyünkre Gernyeszegre.  Kellemes szállás,
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szeretetteljes fogadtatás, jó és bőséges egy fergeteges néptáncbemutatót, ahol
étezések, ezzel már biztosítva is volt az el- a falubeli ifjúság kicsiktől a nagyokig igazi örömtáncot járt nagyon szép helyi népkövetkezendő napok jó hangulata.
viseletben. SzívesA második nalátásban is részünk
pon reggeli után
volt és megismerSzovátára indultunk
kedhettünk a falua Tündérkert Alaban lakó „Gábor” cipítvány
gyermekgánnyal: Lajossal,
kórusának meglátoaki kovácsmester és
gatására. Gyönyörű
özvegyemberként
helyen, a város föneveli gyermekeit.
lötti dombtetőn épült
A sok élményt nyújmeg az Alapítvány
tó program után
közösségi háza, ahol
a Nyárád menti szépa két iskolanővér: A szovátai Marianum-ház
séges harmonikus tájVera nővér és Gabi
nővér vezetésével tanulnak énekelni és ban gyönyörködve utaztunk szállásunk felé.
hangszeres zenélni a gyerekek. Meghall- A harmadik nap a kirándulós/túrázós nap
gattuk rögtönzött hangversenyüket, gyö- volt, mégpedig Wass Albert és legszebbnyörködtünk a csengő tiszta hangokban legismertebb regénye, a Funtinelli boszorkány nyomában: a néés örültünk, hogy ez
hány vállalkozó kedvű
a sok tehetség a nővérek
és jó fizikai állapotban,
jóvoltából nem vész el,
a nehéz, meredek tesőt már az utód-tanárok
repen túrára kész tárkinevelése is folyamatsunk felmászott az Isten
ban van. A zenei élvezeszékéhez, mi többiek
tek után a Medve tó-beli
szintén lelkesen a szép
fürdés sem maradhatott
tájban gyönyörködve kiel. Szemerkélt az eső,
rándulgattunk a Szalárd
de sok vállalkozó kedvű
völgyében, ahol az egyik
fürdőző akadt, a megrögnapsütötte tisztáson tazött szárazföldiek pedig
lálható a Bánffy forrás,
sétálgattak. Szárazon és
egy természetes hőforvízen is gyönyörködtető
rás, aminek kimélyített
volt az erdővel övezett tó
medrében fürödni lehelátványa.
tett. Semmihez sem haEnnyi szépség után
sonlítható élmény volt
a gyomorra is gondolni kell, ezt a feladatot Módos Péter Wass Albert sírjánál Marosvécsen megmártózni az erdő
Váralján a frissen sütött pisztrángok el- övezte tisztáson a 26  fokos tiszta vízben.
fogyasztásával teljesítettük, majd – ha Nem lehet pontosan leírni azt az érzést
mi nem is mozogtuk le a bőséges ebédet, sem, ahogy jártuk és láttuk azt a vidéket,
de legalább – megnéztünk Jobbágytelkén amit Wass Albert olyan érzékletesen írt le
3
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regényében, hogy olvasás közben is a Biszt- belső udvarból léptünk be az épületbe,
ra patak völgyében és az azt körülvevő ahol néhol méteres vastag falak, véletlenül megmaradt szép mintázatú fakazettás
hegyekben érezheti magát az ember.
A buszban utazva hallgattuk meg Gyuri mennyezetű, vagy faburkolattal borított
bácsi összefoglaló előadását Wass Albert kisebb nagyobb termek fogadtak. Mint
ahogy szinte mindegyik
személyéről, jelentősékastélyt, a marosvécsit is
géről és szerepéről az
teljesen kirabolták, egyirodalomban, illetőleg a
két régi cserépkályhán
XX. század első felének
kívül semmi berendezés
történelmében.
nem maradt, így az utóMás életfeladatot keldokra vár a feladat, hogy
lett teljesíteni közel
megtalálják, miképpen
ugyanabban az időszaklehet legalább jelzés
ban báró Kemény Jánosértékkel visszaállítani
nak, de szintén jelentős
az eredeti állapotot, toszerepet játszott Erdély
vábbgondolni a kastély
irodalmi és közéletében.
jövőjét. Nagyon összeEz a két meghatározó
tett, nehéz, sok bátorszemélyiség a Kemény
ságot, energiát igénylő
János által életre hívott
feladat ez.
írói alkotóközösség, az
A kastély parkja részleerdélyi Helikon rendezges pusztulása mellett
vényein
rendszeresen Gernyeszeg, Bethlen István szobra
találkozott is. A Helikon tagjai voltak még is őrzi régi szépségét, hangulatát. Ebben
többek között Dsida Jenő, Kós Károly, a parkban zajlottak a helikoni írói találTamási Áron és nem utolsó sorban gróf kozók nyaranta a két világháború között.
Bánffy Miklós. Mindannyiuknak külön- E találkozók emlékéül  tervezte Kós Kákülön is regénybe illő élete volt, a történe- roly a Helikon kőasztalt. A parkban
lem és a saját sorsuk is olyan fordulatokat található báró Kemény János és családja
idézett elő, olyan találkozások, emberi síremléke és ugyancsak a Wass Albert
kapcsolatok, szerelmek részesei voltak,
amelyek taglalása több más, külön tanulmány tárgya lehet.
A helikoni közösség találkozóinak színhelyét, a marosvécsi Kemény kastélyt
a Kemény család tagja, Kemény János
unokája, Kemény Nagy Géza mutatta be.
Az erdélyi reneszánsz építészet jellegzetes jegyeit idéző, várszerűen épített épület kívülről viszonylag jó állapotban van,  
belül azonban erősen nyomot hagyott az
a több évtized, ami alatt kórházotthonként működött. Ritka szép zárt reneszánsz Almakerék – gótikus szász erődtemplom
4
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hamvainak egy részét őrző, kősziklából
készült síremlék is.
A marosvécsi kastély meglátogatásával kezdődött az utunk „kastélyvonala”:
annak vizsgálata, mit tehet és mit képes
tenni a kastélyokat visszaperelő arisztokrácia, mi a felelősségük, mi a lehetőségük? Ezt a kérdéskört gondolhattuk
tovább a következő, negyedik napon
a keresdi Bethlen kastély meglátogatásával. A Bethlen család visszaszerezte a XV.
században reneszánsz stílusban – először
erődszerűen – épült kastély tulajdonjo- Gernyeszeg, a kastély enteriőre
gát, azonban a teljesen kiürített, lecsupa- és a jövőbeli tervekről. Végigjártuk szinte
szított épület helyrehozatala meghaladja az egész kastélyt és bár a teljesen lecsupaszított falak fogadtak bennünket, mégis látszott, hogy ez a rendbehozatal első
fázisa. A régi szépségeket idézték többek
között a faragott kő-ajtókeretek, a kőből
kifaragott boltívek. A kastély virágokkal
beültetett udvara is az odafigyelő gazdát,
az átgondolt rekonstrukciót jelzi.
Ugyanezen a napon, még a kastély
meglátogatása előtt az első programpont
Almakeréken a XIV. században az Apafi
család által építtetett gótikus szász erődtemplom volt. Az először romanika stílusában épült zömök, mégis arányos tempMarosvécs, a kastély belső udvara
lom a katolikus felekezethez tartozott, majd
a tulajdonosok lehetőségeit, ezért a család később gótikus stílusú evangélikus templom
ügyeit a betegágyából intéző Bethlen Anikó grófnő Böjte Csaba testvérnek, illetőleg
a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak adta
át a kastély hosszú távra szóló használati jogát. Böjte Csaba megfogalmazta és
meghatározta a kastély jövőbeni szerepét:
az ún. Béke házát a fiatalok képzésközpontját kívánja ott kialakítani. Megkezdődtek a felújítási munkák, a szisztematikus felújítás kezdő lépése a különálló
gótikus kápolna helyrehozatala volt, ahol
meghallgathattuk az alapítvány munkatársának beszámolóját az eddig történtekről Marosvásárhely – Megyeháza (Cifrapalota)
5
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kastélyhoz látogattunk. A kőkapun belépve az első látvány a szépen gondozott park
és a kitisztított, eredeti állapotába visszaállított kis tó, a közepén lévő még kisebb
szigettel, az oda vezető kis híddal, mindez nagyon kellemes benyomást nyújtott.
Az épület bejáratánál a kastély jelenlegi
ura, gróf Teleki Kálmán fogadta a csoportot. A barokk stílusú kastély, melynek építése Teleki László és Teleki József
nevéhez fűződik, a Budapest környéki
Grassalkovich stílusban készült, de ezen
a stíluson belül legjobban a péceli kastélyra emlékeztet, mivel a végleges forma kialakításakor építtető Teleki gróf felesége
Pécelről származott. Teleki Kálmán, aki
felvállalta a kastély felügyeletét és rendbetételét, körülvezetett bennünket először

lett. Itt található a legépebb teljes állapotban
fennmaradt falfestmény együttes. A képek
központi témája Szűz Mária, de látható
az akasztott Júdás ábrázolása, illetőleg
a magyar szent királyok is helyet kaptak.
Különlegesen szép látvány a sok élénk
szín, a csipkeszerűen faragott boltívek.
A szász vidéken való utazás kihagyhatatlan célpontja Segesvár. Ismert volt
már legtöbbünk számára, de a várhegyen
épült, a német építészet jegyeit viselő,
a kulturális világörökség részét alkotó középkori óváros bejárása most is hangulatos szép élményt jelentett.
Szálláshelyünk felé tartva megálltunk
még Marossárpatakon, ahol a templom
mellett kialakított parkban különleges
látványban volt részünk: erdélyi fejedelmek cementből készült mellszobrai között
sétálgathattunk.
Ezt a napot vidám, élő zenés estével
zártuk Gernyeszegen, ahol – mint minden
este – a finom és bőséges vacsora mellett
lazíthattunk, beszélgethettünk a napi élményeket levezetve.
Másnap reggel a gernyeszegi református templom műemléki épülete melletti
templomkertben felállított gróf Bethlen
István szobornál koszorúzással tisztelegtünk a nagy politikus emléke előtt, majd
a miniszterelnök szülőhelyéhez, a Teleki Jobbágytelke, Falumúzeum belső udvarán (kerámia)
6
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a kastély mögött elterülő, az előkerthez
hasonlóan szépen rendben tartott parkon, ahol a néhány épségben megmaradt
klasszikus szobor is visszakerült eredeti
helyére. A gróf úr ugyanazzal a büszkeséggel mutatta be a park egyik legszebb
ginkgo biloba fáját, mint a megőrzött
kőcímereket (Teleki és Toroczkay családi
címer), szobrokat.  Az épület méltán lehetett a Marosmente egyik ékköve, eredeti
fényét már a mai állapota is érzékelteti:
az ablakok, a gyönyörű tömör faajtók,
a lépcsőfeljárónál kialakított enteriőr
a szalon garnitúrával, a nagyebédlő három
gyönyörű muranoi csillárjával, tükrökkel,
a stílszerűen berendezett két szoba, mindmind a régi eleganciát idézi. Nagyon
sok feladat vár még a tulajdonosokra, de
a megismert állapot is érzékelteti, hogy jó
kezekben van a műemlék. Teleki Kálmán
és felesége Brüsszelben élnek, de tavasztól őszig ennek a feladatnak szentelik magukat, példát nyújtva a – felelősségteljes Teleki kastély, Gernyeszeg
a családi kripta létrehozását. Itt nyugszik
haza –, Erdély- és családszeretetre.
Következő állomásunk a szomszédos még Teleki Sámuel dédunokája, az AfriSáromberkén található Teleki kastély, ka-kutató Teleki Samu gróf és számos más
aminek jelenlegi állapota a gernyeszegi tagja a széki Teleki családnak.
Kastélyprogramunkat befejezve Marosellentéte, ugyanis ezt a kastélyt nem igényelte vissza az arra jogosult Teleki ág. vásárhelyre utaztunk, ahol a KultúrpaloPedig a maga idejében talán ismertebb is ta megtekintése volt a legfőbb esemény.
volt, hiszen a közismert utazó-felfedező- A gazdagon díszített szecessziós épület
vadász Teleki Sámuel (Samu) tulajdoná- minden szeglete, a lépcsőház, a színházban állt. U alakú földszintes épületében terem, a festett üveg ablakok, külön-külön
ma iskola működik, ennek megfelelő látványosság. Nagyon emlékeztet a szaaz állapota is. Valószínűleg az állami ke- badkai városházára, ugyanazon koncepretekből még a legszükségesebb állag- ció szerint alakították az épületet, a díszítést. Két leglátványosabb terem-együttese
megóvásra sem telik. Kár érte.
A faluszéli dombon található Teleki krip- a Tükörterem és az emeleti Képtár.  Maga
ta meglepő látvány, jobban emlékeztet egy az épület szép egységet képez az L alaksátortetős, ámbitusos falusi kúriához, mint ban mellette álló Megyeházával, a Cifranyughelyhez. Az építtető a könyvtáralapító palotával.
A sok látnivalót, élményt szabadprogramTeleki Sámuel gróf volt, aki felesége és fia:
Domokos hirtelen halála miatt határozta el mal, sétálgatással, sörözéssel, fagyizással
7
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vezettük le, hogy azután visszautazzunk a feleségével együtt véghe vitt, borkósszállodánkba, ahol várt bennünket a bú- tolóval egybekötött szeretetvendégségcsúvacsora a jókedvű zenés-táncos bú- gel bizonyítja, hogy a vendéglátásban is
jól megállja a helyét.
csúesttel.
Jóllakva, felvidámodva, testben és léUtolsó napunk a hazautazás jegyében
telt. Gernyeszegtől elbúcsúzva Maros- lekben megerősödve szálltunk vissza
vásárhelyen, majd Kolozsváron átutazva a buszba, hogy most már véglegesen hazaKőrösfőn álltunk meg, ahol,
mint mindig meglátogattuk
a Kalotaszegen, de Erdélyben is legszebb festett fakazettás mennyezetű református templomot, ami minden
egyes alkalommal új, apró
szépségeket, meglepetéseket
tartogat, ezért nem is hagyjuk ki soha a szívbéli látnivalók közül. A kirakóvásár
gyors áttekintése is állandó
fejezet az életünkben, hiszen
az otthonvalókat is szeretjük
meglepni valami kedves aprósággal.
Végső állomásunk: Hegykőszentimre meglátogatása
részben missziós feladat, Gernyeszeg, Grand Lion Panzió – búcsúest. Balról: dr. Issekutz
mivel a viszonylag félreeső, Sarolta, Dr. Hámory Beáta és Dr. Dajbukát Adrienne
Bihar megyei partiumi falut fontos bele- felé vegyük az irányt. Gyuri bácsi szívkapcsolni a honismereti túrák vérkeringé- hez, lélekhez szóló összegzését hallgatva
sébe, de tiszteletadás is a Lezsák Sándor megbizonyosodtunk arról, hogy ez az út
kezdeményezésére a Lakitelki Népfőis- is egyaránt szolgálta a testi felüdülést,
kola adományozásából falállított Szent a lélek töltekezését. Remélhetőleg mi is
Imre szobor és ezzel maga Szent Imre her- vittünk olyan erősítést, amire Erdélyben
ceg előtt. A monda szerint az ifjú herce- van szükség, de szokás szerint mi kaptuk
get vadászat közben ezen a helyen seb- látnivalókban, tudásban és érzelmekben
zett halálra a vadkan 1031-ben. A helyi is azt a többletet, ami miatt függővé válreformátus templom energikus, tehetsé- tunk és ami miatt minden évben újra és
ges szónok lelkésze: Kuharszky Zoltán újra visszavágyunk, visszamegyünk.
Így lesz ez reméljük jövőre is!
nemcsak a templomot, a gyülekezetet
Lejegyezte: dr. Hámory Beáta
népszerűsíti tájékoztatójával, hanem
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Magyarország leánya – Magyar támogatással
építettek újjá egy iraki keresztény települést
Közel kétmillió eurós magyar adományból újítottak fel Irakban egy Iszlám Állam
által lerombolt keresztény települést. A helybeliek köszönetük jeléül átkeresztelték
városukat: úgy nevezik, Tell-Aszkuf – Magyarország leánya – számolt be az MTI
a Magyar Idők napilapra hivatkozva augusztus 27-én.

A lapnak adott interjúban Azbej Tristan,
a Miniszterelnökség üldözött keresztények
megsegítéséért felelős helyettes államtitkára elmondta: az elmúlt másfél évben
összesen 4,5 milliárd forintot fordítottak
az üldözött keresztények megsegítésére
annak érdekében, hogy ne kényszerüljenek migrációra. A programok közül kiemelkedőnek nevezte Tell-Aszkuf teljes
újjáépítését.
A Ninivei-fennsíkon található települést
2014-ben rohanta le és foglalta el az Iszlám Állam, majd elüldözte az ott élő 1300
keresztény családot. A harcok következtében 900 épület sérült meg. A települést
közel kétmillió eurós magyar adományból
teljesen felújították, és ezer család már
vissza is tért lakóhelyére.

A helyettes államtitkár
rámutatott: a kereszténység napjainkban a világ
legüldözöttebb vallása,
a keresztényeknek több
mint nyolcvan országban
hátrányos
megkülönböztetésben van részük,
ami széles skálán nyilvánul meg, a vallási jogok
megtagadásától egészen
a népirtásig. Úgy vélte,
Európa jelenlegi állapotát
jól mutatja a keresztényüldözésre adott válasza,
egészen pontosan annak
a hiánya. Nyugat-Európában ugyanis e
tragikus jelenség tudatos letagadásával
viszonyulnak a keresztényüldözés problémájához – hangsúlyozta.
A lap kérdésére Azbej Tristan elmondta: azok a politikai és egyházi szereplők,
akik Európában nem közönyösek az üldözött keresztények sorsa iránt, elismerik
a Magyarország által indított programot,
amelyben a kormány az átláthatatlan nemzetközi szervezetek vagy más köztes szereplők helyett közvetlenül a fenyegetett
közösségekhez juttatja el a támogatást.
Forrás: MTI, 2018. aug. 23.
Fotó: Király András/Hajdúdorogi
Főegyházmegye
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Hegedüs Annamária

Örmények a Szentföldön

A cím kivételesen kétféleképpen értelmezhető. Jeruzsálem óvárosának délnyugati részén az örmény negyed helyezkedik el, s a Szentföld több helyén örmény
nyomokra bukkanhatunk. Épp ezen nyomok

Szent Jakab katedrális

felkutatására indult el a XII. Kerületi Örmény Önkormányzat által szervezett csoport
szeptember elején. Rendkívüli élményben is
részük volt, hiszen a pátriárka fogadta őket.
Kövessük végig – legalább a cikk alapján –
a szervezés folyamatát és a bejárt útvonalat.
Az önkormányzat egy évvel korábban
elkezdte az út szervezését. Már ismerősként köszönthette Vencel atyát (Tóth Vencel ferences szerzetest) a 2017 októberében a Sapientián rendezett ünnepségen.
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A ferences rend 800 éves szentföldi jelenlétére emlékeztek a szép eseményen, melyen az önkormányzat tagjai széleskörű
tájékoztatást kaptak.
A szervezés szentföldi részét Vencel
atya, a toborzást az önkormányzat intézte. Többszöri egyeztetés során kialakult a program, illetve az útvonal. A Tel
Aviv melletti Jope, Cezaria, Haifa, Akko,
a Tábor-hegy, a Genezáreti-tó, a 8 boldogság hegye, a kenyérszaporítás helye,
Kafarnaum, Magdala, Kána, Názáret, Jordán-völgye, a keresztelés helye, Jerikó,
Zakeus fügefája, Jeruzsálem, Maszada,
Betlehem, Ein Karem települések látnivalói csábították a jelentkezőket.
Az első örmény emlékbe már Jopeban
botlottunk: a konvent épülete áll a tengerparthoz egészen közel. A Szent Miklós-kolostor 1000 előtt épült, a XVIII.
században bővítették és megerősítették.
A napóleoni háborúk idején a franciák
az örmények segítségét kérték, a papok
készítményeivel gyógyították a katonákat. A hely külön érdekessége, hogy Antoine-Jean Gros nagyméretű képet festett
Bonaparte látogatása Jaffában (régi neve
a Jope, ma Tel-Aviv városrésze), mely
a Louvre-ban található.
Magdalában a 12 apostol képe látható
a templomban, köztük kettő térített Örményországban.
Jeruzsálemben végigjártuk a keresztút
feltételezett helyeit. A 3. stáció az örmények gondozásában áll (az örmény vendégház is itt üzemel), a 4. pedig az örmény
katolikus templomnál található. A hely
szellemisége, lelkisége nem tette lehetővé
a jegyzetelést, a fényképezéshez sem volt

Erdélyi Örmény Gyökerek
túl sok lehetőségünk, mivel
inkább átélni
kívántuk
a keresztutat.
Az udvaron
mégis lencsevégre kaptuk
az 1915-ös
genocídium
emlékére állított kacskárt,
a
templom
bejárata
föSzent Jakab katedrális
lötti örmény
feliratot (Tuam ipsius animam pertransivit
gladius).A templom magán viseli az örmény jellegzetességeket, a főoltár örmény
kolostorra emlékeztet. Egy falon emléktáblát láthattunk latin és örmény felirattal:
Santina Zucchinelli Ginami 1925. XII.
29 – 2012. XII. Petra Cordis Mei Deus in
Aeternum Mons. Luigi Ginami 1961. I. 13.
Az utolsó néhány állomás a Szent Sírbazilikában található. Mivel e cikkben főleg az örmény vonatkozásokat tüntetjük fel,
így nem térünk ki a bazilika rengeteg látnivalójára. A bejáratnál található a szent kenet
köve. A keresztről
levett Krisztust erre
fektették rá. A fermán (török rendelet)
a katolikusok, az ortodox-görögök és az
örmények közösen
birtokolt szentélyének jelöli a szent
kenet kövét, a Szent
Sír kápolnát, a Golgotát és a betlehemi
születési barlangot.
A Szent Sír kápolna külön építmény Jeruzsálem

2018. november-december
a bazilikán belül. A sok mécses közül 4
az örmények tulajdona.
Mind a hat egyháznak (katolikusok,
görög ortodoxok, örmények, etiópok,
szírek és koptok) kis kápolnája van. Legtöbb figyelmet természetesen az örmény
kápolnára szenteltünk. Mint az örmény
katolikus templomban, úgy itt is örmény
kolostorra hasonlít a szentély, illetve
a főoltár. A szentély szép kőkerítése előtt
gyönyörű mozaik található, alatta hatsoros örmény felirat. A mozaik képeiből néhány ízelítőképpen: közvetlenül a szöveg
fölött díszkeret található, melynek középső eleme Noé bárkáját tartalmazza.
A keret többi részében állatok helyezkednek el: pávák, halak, nyulak, emlősállatok, madarak. A kereten belül pedig szép
kolostorokat ábrázolt a művész. Nevük
örmény betűkkel szerepel; biztos közte
van Ani temploma, s formáját tekintve
felismerhető a zvartnoci istenháza. A falakat hatalmas képek díszítik: Világosító
Szent Gergely, Krisztus a kereszten stb.
A pátriárka az utolsó előtti napon fogadott bennünket. Ennek kísérőink: Vencel atya, helyi idegenvezetőnk: Bodrogi
Zsuzsa és dr. Szabó Tünde is rendkívül
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örültek. Bár már jártak az örmény ortodox
templomban, pátriárkai fogadásban még
nem lehetett részük.
Nagyobb sétával jutottunk el az örmény
negyedbe, ahol több kerámiabolt csodálatos kínálatát tekintettük meg a kirakatokban. Meggyőződhet erről a kedves olvasó is, ha az interneten felkeresi a www.
garosandrouni.com oldalt. A kirakatok
némelyike fölött kőbe vésett örmény feliratokat láttunk. Kora délelőtt a Yerevan éttermet még zárva találtuk, ám az Armenian
Tavern Restaurant körül már volt egy kis
mozgolódás. A felirat melletti örmény
zászlók és a csodálatos életfát ábrázoló
kerámia jobban érdekelt bennünket. Végre elékeztünk a pátriárkátus épülete elé.
Vele szemben az örmény ortodox teológiai szeminárium épülete helyezkedik el,
ebből sajnos csak a zárt fémkerítés fölött
láthattunk egy keveset. A kővel borított
épület homlokzatán három nagy íves ablak
helyezkedik el, mellette valakinek a bronzból készült, kör alakú domborműve. Alatta
örmény felirat, mellette (a középső ablak
alatt) egy khacskár teteje kandikált ki.
Nézzük végre a pátriárkátus épületegyüttesét! A kővel borított hatalmas épületen ívelt rácsokkal fedett ablakok sorakoznak, középen nagy boltíves kőkapu, alatta
12
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ívelt kapu. A felirat: Couvent Armenien St.
Jaques (természetesen örmény betűkkel
is). Mi tagadás, többeknek megdobbant
a szíve, mikor ezt is átléphettük. A csoportban több örmény gyökerű volt. A kapu
közelében szép márványkút áll, zöld ovális díszítésben örmény felirat. Vize sajnos
elapadt, de szépsége feledtette velünk ezt
a kis hiányosságot. Nézzünk körül az udvaron! Nagyjából a kapuval szemben hatalmas boltív, gyönyörű kovácsoltvas rác�csal. Mögötte helyezkedik el a templom.
A rács mellett (a bal oldalon) Világosító Szent Gergely ül (dombormű), süvege
fölött khacskár látható. (Khacskárok helyezkednek el egyébként az udvart övező
falakon is.) A rács jobb oldalán szintén
dombormű formájában Máriát látjuk imára
összetett kézzel, mellette két angyal, szárnyuk, ruhájuk szépen kidolgozott. Mária
alakja fölött is szép khacskár emelkedik.
Még egy csodálatos kerámia Madonna
megtekintésére jutott időnk, s megjelent
egy kedves hölgy, aki bekísért bennünket.
A lépcsősor után hosszú terembe léptünk, melynek két oldalán pátriárkák képei sorakoznak. (A pátriárkák neve 638
óta ismert.) Két kőtábla is ékesíti e falakat: az egyiken örmény felirat, a másikon
kolostorok domborművei. Egy kis terem
után léptünk be a fogadóterembe, melynek nagysága megegyezett az elsőével.
Elsőként Ani rézmetszete tűnt fel, mellette
rokokó asztal két korsóval és egy szoborral. Fölötte szőnyeg. A falikárpit keretében
mellképek, belsejében Mária Jézussal,
illetve alatta és fölötte 2-2 mellkép. (Nem
valószínű, hogy a négy apostol lenne, köztük ugyanis egy hölgy látható.) A stukkókkal díszített falon egy másik rendkívül
különleges falikárpit: Mária ül egy boltív
alatt (körülötte virágok), ölében kendő –
melynek két végét egy-egy angyal tartja –,
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s benne Jézus feje. A falba épített két tárló
is felkeltette figyelmünket: bennük szép
kerámiák sorakoznak. A falakon ismét
a pátriárkák festményei szép aranyozott
keretekben. A terem dongaboltozatú, egy
helyen kis kupola emelkedik, csodálatos
üvegcsillárral. A terem két oldalán helyezkednek el a székek, hatalmas Krisztus-kép
előtt (a terem végében) foglalt helyet a pátriárka. Nem a díszes széken, s ez valami
közvetlenséget sugárzott, bár kicsit nehezen indult a beszélgetés. Nurhan pátriárkától sok új információt megtudtunk, ám nem
indult készületlenül csapatunk. A nyolc
elolvasott könyvben, az internetről legyűjtött anyagokban sajnos kevés szó esett
az örmény negyedről, ezért különösen fontos volt a pátriárka kiegészítése.
Előzetes információink: Az örmény jelenlét majd kétezer éves. Már a kereszténység
államvallássá tétele előtt, Kr. u. 254-ben is
éltek örmények Jeruzsálemben, akik a Jézus
életével és halálával kapcsolatos szent helyek feltárásában tevékenykedtek. A későbbi
századokban, az időközben felépült Örmény
Patriarchátus épületében számos zarándok
talált otthonra. A középkori szerzetesrendek
mintájára a patriarchátus is a kereszténység, a művelődés, az írásbeliség és a kultúra
egyik fellegvára volt, s ennek köszönhetően
számos felbecsülhetetlen értékű kéziratot
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őriznek itt. A VII. század közepén Omar
al Khattab kalifa oklevelében elismerte
az örmény patriarchátus jogait, s garantálta
annak biztonságát. 1852-ben Abdul Medzsid
szultán dekrétumban rögzítette az örmények
jogait, s az örmény apostoli egyházat a katolikussal és az ortodoxszal egyenrangúvá
tette. 1833-ban a növekvő létszámú kolóniában (melynek legnagyobb népessége
25 ezer fő volt) létrehozták az első nyomdát,
s 1866-ban kiadták a helyi örmény újság,
a Sion első példányát. 1851-ben megnyílt
a papi szeminárium. A XIX. század második felétől az örmény negyed szellemi vezetői a fiatalok oktatását tartották az elsődleges feladatuknak. 1860-ban meglapították
a leányiskolát. Az I. világháború után megszűnt a török fennhatóság, és az 1915-ös
népirtás túlélői jelentős számban emigráltak
a Szentföldre. 1925-ben Jeghise pátriárka
iskolát alapított, amely Gülbenkian néven
egyesített iskolaként (1929-től) jelenleg is
működő intézmény.
A Szent Jakab-templomban nézhetjük
végig az egyik legősibb keresztény szertartást, különösen a húsvéti lábmosás nevezetes: a pátriárka megmossa a papok lábát. A templom helyén végezték ki Szent
Jakabot. Múzeum is tartozik az épületegyütteshez; 30 ezer kéziratot őriznek itt.
Kajafás háza is itt van.
A következőket hallottuk a pátriárkától: Kr. előtt is éltek itt örmények, Kr. u.
a II. században már örmény püspök is
tevékenykedett Jeruzsálemben. A X. században, Örményország megtámadásakor
sokan menekültek ide. A negyed mai formájában 1915, a genocídium után épült ki.
A gyalog érkezett menekülteknek egyszerű szobákat építettek, később a családok
házat emelhettek maguknak. 1948-ig ötezer örmény élt Jeruzsálemben, ám a háború idején sokan elmentek. Viszonylag
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zárt közösség él Jeruzsálemben, az örmény
negyed az óváros egyhatodát teszi ki. Van
saját óvodájuk, iskolájuk, teológiai szemináriumuk, kórházuk. Az orvos minden
délután rendel, mindössze 5 sékel a díja,
a többit a pátriárkátus fizeti. Az iskolában
160-170 diák tanul, négy nyelvet sajátítanak
el: az örményt, arabot, angolt, hébert. A teológiai szemináriumon (összesen négy van
a világon) Örményországból, Törökországból és Amerikából érkező diákok tanulnak
14 éves koruktól. Választhatnak, hogy szerzetesek lesznek-e. A szerzetesek nőtlenek,
háromszög alakú fejfedőt viselnek, csak ők
láthatnak el templomi feladatokat. Jelenleg 30 pap van,
tanítanak, a könyvtárban, kézirattárban
tevékenykednek. Három havonta újságot
adnak ki, egy-egy
példányt kaptunk is
ajándékba. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy
az örmények – mint Jeruzsálemi utcakép
eddig – továbbra is
megőrizzék nyelvüket, kultúrájukat. Egyfajta „arabizáció” tapasztalható ugyanis, de
eddig e téren az örmények kivételt képeztek.
A templommal kapcsolatban elmondta
Nurhan úr, hogy ez az egyetlen örmény
templom a világon, ahol az erkélyről olvassák fel a szentírást. Jó kapcsolatot
ápolnak a ferencesekkel – tudtuk meg a pátriárkától. Ez szükséges is, hiszen különben nehézségeik lennének az arabokkal és
a zsidókkal. Példaként említette a Szent
Sír-bazilika bezárását, az összefogás terén élenjártak az örmények. Jordániában,
Cipruson, Szíriában a mohamedánok soha
nem sújtják adóval a keresztényeket. Itt
azonban a kormány súlyos adót vet ki.
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II. János Pál pápa lengyel volt, s valószínűleg örmény is – ezt már inkább viccesen
mondta Nurhan úr. A pátriárka mindenkit
bátorít a Szentföldre való látogatásra,
a keresztények érkezése vérátömlesztést
jelent számukra, ekkor erősebbnek érzik
magukat. Ne feledjük, hogy Palesztinában
egykor 100 %-ban keresztények éltek, ma
kb. 10 %-ot tesz ki arányuk.
Nurhan úr megemlítette, hogy nagyon
szívesen látogatna Budapestre, Lengyelországba és Prágába.
A búcsúzás előtt Szongoth Gábor ismertette az erdélyi örmények történelmét,
Erdélybe, illetve Magyarországra érkezésének előzményeit,
identitásunk megőrzésének módjait.
A fogadótermet elhagyva bekukkantottunk a pátriárka dolgozószobájába is.
Emlékszik még a kedves Olvasó az udvaron elhelyezkedő
rácsra? A fogadás
(és természetesen fényképezkedés) után
megtekinthettük a Szent Jakab-templomot. Térjünk vissza ismét a rácsra, azaz
a templom bejárata mellett, fölött található műtárgyakra. A templomnak három
bejárata van, ebből a két szélsőt időnként függönnyel takarják el. Ezen ajtók
fölött kerámiadíszítés virágokat ábrázol.
Mindhárom bejárat fölött freskó látható.
A három bejárat között pedig az ajtókkal
azonos méretű kerámia helyezkedik el,
szintén virágmotívumokkal, s benne rácsos ablak. A templom első része (a bal
oldali) a bizánci időkben, Szent Ilona idejében épült, a többi a keresztesek idején,
tehát a XIII. században.
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Lépjünk be a templomba! Az egyhajós
istenházát két oszlopsor tagolja. Itt csodálkoztunk rá először a kerámiaborításra: az
oszlopok és a falak alját kék mintájú „csempék” fedik. Fölöttük táblaképeket tekinthet
meg az érdeklődő. Ortodox szokás szerint
mindenütt mécsesek függnek. A bal oldalon kis helyiséget találunk, itt helyezték el
Jézus unokatestvérének, Szent Jakabnak
a fejét. A templom helyén meggyilkolt szent
teste Spanyolországban található. Fölötte
arany keretben, kis erkélykével földgömbhöz hasonló tárgy van, tetején kereszttel.
Ettől kb. 1 m-re látjuk a különleges erkélyt,
melyről a szentírást olvassák fel. A szentély
felé haladva püspökök képei sorakoznak.
A „főoltáron” (mely örmény szokás szerint
kb. 80 cm-rel magasabban van) két nyílás
található, fölötte díszes keretben Jézus és
Mária egészalakos képe. Középen pedig
mélyedésben flabella-szerű tárgyak kaptak
helyet. Az oltár tetején három keretbe foglalt képet láthatunk, tetejükön koronaszerű
rész kereszttel. Közöttük is ugyanilyen elem
emelkedik. Természetesen nem hiányzik
a függöny, melyet a liturgia szent részei idején húznak be. A jobb oldalon ismét püspökök, pátriárkák festményei sorakoznak.
Itt kis oldalkápolna is helyet kapott.
A múzeumba sajnos nem jutottunk be
felújítás és átrendezés miatt. Az épületegyüttest elhagyva azonban ért még egy
meglepetés: találkoztunk egy örmény katolikus pappal. Arról egyértelműen felismerhető, hogy szürke inget viselnek.
A Mi Atyánk-templom kerengőjében
50 nyelven, köztük örményül és magyarul
olvasható az ima.
Szintén az Olajfák hegyén található
a Nemzetek temploma, melyben számtalan végtelen csomót ábrázoló mozaikot találtunk. E motívum jellegzetesen kaukázusi,
illetve örmény eredetű. Az ortodox templom
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lépcsői körül kőkeretben harang emelkedik,
alatta a végtelen csomó, örmény felirat, örmény zászló. A másik falon álló khacskárt
négy angyal veszi körül, alatta pedig a Madonna, szintén kőbe faragva.
En Karemben a Látogatás (Vizitáció)
temploma melletti falon sok nyelven, örményül és magyarul is olvasható a Magnificat.
A Szent János-templom közelében pedig
az Áldott legyen az Úr kezdetű ima látható,
ám ezt örmény nyelven nem találtuk.
A cikk végére feltétlenül kívánkozik néhány rendkívül felemelő esemény. Vencel
atya Kafarnaumban szinte közvetlenül
a tóparton mutatta be a napi szentmisét. Kánában a jelenlévő három házaspár újíthatta
meg 46, 44, illetve 42 évvel ezelőtt tett fogadalmát, melyet Vencel atya áldása követett.
Názáretben szinte minden ország Mária-képe látható. Sajnos a magyar ajándék
kicsit eldugottabb helyen van, a templom
szentélyében oldalt. Az álló Mária kezében tartja a gyermek Jézust. Auréliájának
szövege Patrona Hungariae. Fölötte két
angyal tartja a magyar koronát.
A Jordán-völgye épp a határon fekszik,
néhány helyen a határt épp a Jordán folyó
mutatja. A keresztelés feltételezett helyénél
szép kápolna áll, ám ez már épp Jordániához
tartozik. Megérkezésünkkor épp egy orosz
csoport merítkezett meg szinte teljesen
a folyóban. Ettől kicsit távolabb megújítottuk  
a keresztségi fogadalmat, majd a csoport
tagjai eltérő mélységben a folyóba léptek.
Sorrendben a jeruzsálemi emlék következik. Dr. Szabó Tünde (jogász-közgazdász) is velünk tartott, Vencel atya jobb
keze volt. Csodálatos orgánumával olvasta fel minden helyen a szentírási részleteket, illetve ministrált a szentmiséken.
A szent városban pedig végigjárta velünk a keresztény negyedet, s megmutatta – többek között – az egykori Osztrák
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Zarándokházat, mely ma szállodaként
működik. Fehér márvány Madonna fogadott bennünket, talapzatán a monarchiához
tartozó területek mai címerével. A kápolna
szentélyében a monarchia szentjei között
István király képe is látható a gyönyörű
mozaikon, alatta jobb oldalon az angyalos
magyar címer. Oldalt pedig II. András királyunk, aki kezét Babenberg Lipóton nyugtatja, vele együtt vett részt az V. keresztes
hadjáratban. A háttérben jól látszik Jeruzsálem látképe. A Mi Atyánkot mondtuk el,
közben egy kis csoport megállt, s csöndben
hallgatta imánkat, melynek végén Jó estét
kívánt valaki… Habsburg György.
Szintén Tündének köszönhettük a Szent
Sír-bazilika bezárásának megtekintését.
A minden este zajló „szertartás” szerint
egy arab férfi kihozza a létrát, felmászik, bezárja a bazilika kapuját kívülről.
A kapun lyuk található, ezen keresztül
visszahelyezi a létrát. Ettől kezdve egy
lélek se be, se ki, s a bazilikában kezdődik a virrasztás. Rendkívül sajnáltuk
többen is, hogy ezen nem mertünk részt



venni. Másnap reggel fogadott bennünket
az örmény pátriárka, s nem kívántunk
ezen ásítozni, fáradtan megjelenni. A virrasztás ugyanis reggel öt óráig tart. Mi
zajlik a bazilikában? Csodálatos lehet.
Kezdődik a ferencesek szertartásával,
körbejárják a bazilikát, s minden részében imádkoznak. Az istenházában hat
egyház képviselteti magát: katolikusok,
görög ortodoxok, örmények, etiópok,
szírek és koptok. Mindegyik szertartást,
illetve liturgiát tart. (Talán januárban történt a következő eset: Jeruzsálem önkormányzata úgy gondolta, hogy a bazilikának óriási tartozása van, s ezt kívánták
behajtani. Három egyház: a katolikus,
az örmény és a görög ortodox összefogtak, s tiltakoztak ez ellen. Mivel a szó- és
írásbeli ellenkezés nem használt, bezárták
a bazilikát. Ennek híre rögtön elterjedt
szerte a nagyvilágban, s egy nap alatt 16
utazási iroda mondta le az utat. Végül
a kormány kérte a városi önkormányzatot,
hagyjon fel a követeléssel. Így nyíltak ki
a bazilika kapui néhány nap után.)





Minden vasárnap elhangzik…
„… haláloddal legyőzted a halált …” *

Ennek az elemzett éneknek-imának a célja az lenne, hogy Jézust megismerjük, ismereteinket
megújítsuk s Őt megvalljuk. S a végén kérjük Tőle az üdvözítést. De ez nem csak így történik,
ebbe az egyszerű kérő formában, hanem sokszor szenvedélyesebben. Az evangéliumi vakok
kiáltásában: Jézus, Dávid fia könyörülj rajtunk. A vámos fohászában: Isten légy irgalmas
nékem bűnösnek. Az örmény és a többi liturgia vissza-visszatérő válaszaiban: Uram irgalmazz! Vagy hangsúlyosabban háromszor mondva-énekelve. De ez van még az „Add meg,
Uram” válaszokban is. Mióta Jézus megszületett, az első karácsony óta, állandóan kérjük,
kérhetjük – mert ez a célunk, de csak Isten segítségével érhető el: „üdvözíts minket!”
* Szent Liturgia örmény katolikus szertartás szerint. Budapest, 2006
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Magyarországot a Kereszt Népe címmel
tüntették ki Washingtonban
Nem sokkal azután, hogy Strasbourgban koncepciós eljárásban ítélték el hazánkat,
Washingtonban két konzervatív, zsidó-keresztény elvű szervezet a „Kereszt népe”
címmel tüntette ki Magyarországot.
Magyarország volt: az első ország, amely
hivatalos fellépéssel vette védelmébe
az Iszlám Állam keze által erőszakos
népirtás áldozatául eső keresztényeket;
az első ország, amely kormányzati egységet hozott létre az üldözött keresztények megsegítéséért; az első ország,
amely állami konferenciát
szervezett a keresztényüldözés globális jelenségéről;
az első ország, amely több
millió dolláros támogatásával tette lehetővé, hogy
Irakba hazatérhessenek és
megkezdhessék az újjáépítést
az ISIS népirtásának túlélői.
A díjat Azbej Tristan üldözött keresztények megsegítéséért felelős A Koalíció Kereszt Népe díállamtitkár (középen) vette át.
ját Magyarország Kormánya
Ez a díj elismeri Magyarország fáradhatat- nevében Azbej Tristan államtitkár veszi
lan és bátor munkáját, amelyet Jézus Krisztus át, aki az üldözött keresztények megseazon 215 millió követőjéért végez, akiknek gítéséért felelős államtitkárság vezetője.
súlyos mértékű erőszakot és egyéb emberi
(kdnp.hu, 2018. szeptember 19.)
jogi visszaéléseket kell elviselniük hitükért.
A kitüntetés laudációja.
„A Center for Security Policy, a Save the
Persecuted Christians Coalition nevében
nagy örömmel adja át a >>Kereszt Népe<<
díjat Magyarország Kormányának.

dr. Sasvári László
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Pagonyi Judit

Czetz János nyomában – a honvédtábornok
tanulmányai helyszínén jártunk

A Fővárosi Örmény Önkormányzat kirándulást szervezett Bécsújhelyre – Wiener
Neustadtba –, amelynek célja a Mária
Terézia Katonai Akadémia meglátogatása
volt. Ezen a helyen kezdte katonai tanulmányait az erdélyi örmény származású
Czetz János honvédtábornok, valamint
Kiss Ernő altábornagy is.
A Mária Terézia Katonai Akadémia
az Osztrák Szövetségi Hadsereg Katonai
Akadémiájának ad ma is otthont. A program mégis időutazásra repítette az érdeklődőket, miután maga a főépület ma is
ugyanúgy néz ki, mint Czetz János tanulmányai idejében.
A honvédtábornok így emlékezik naplójában az 1834 és 1842 között itt eltöltött
éveire: „Ezen időben ez az akadémia, amelyet Mária Terézia alkotott, volt a legelső
egész Európában. Nyolc évig tanultam
ebben az intézetben; reám nézve ezen idő
legnevezetesebb eseménye az volt, hogy
minden hónapban 82 tanulótársam közt
mindig én voltam a legelső. Ferdinánd császár és magyar király történetesen éppen
akkor látogatta meg az intézetet, midőn én
és mintegy kétszáz más társam készültünk
fölvenni a bérmálás szentségét; mindnyájunknak a király lett bérmaapánk.”
Az épület megtekintését követően a csapat sétát tett az akadémia parkjában, ahol
megnézték a nevezetességeket: a korabeli
lovardát, a tavat, szobrokat, valamint az
új tisztképzés off-road pályáját. Az ősfás
zöldterület egyébként azóta is Wiener
Neustadt legszélesebb parkja, közvetlen
a Theresianum Katonai Akadémia mögött
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található és csodálatos, több órás sétákat
kínál a jó levegőn. A hosszú ösvények
ideálisak kikapcsolódáshoz, pihenéshez.
Igény szerint az érdeklődők sportolhattak
is, lehetett futni és lovagolni.
A Mária Terézia Katonai Akadémiáról
és azokról a híres magyarokról, akik itt
éltek és folytatták tanulmányaikat, az örmény közösség tagjai előadást hallgathattak meg a parkban.
Miután az akadémia parkja közel van
a nyüzsgő városközponthoz, így a kirándulás résztvevői a napot finom ételek kóstolásával, majd a belváros utcáin sétálva,
nézelődve, beszélgetve zárták.

Erdélyi Örmény Gyökerek
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Gábor Ferenc

Nyomorult világ rokkant segítője
Tokay Csöpi köszöntésére

Kolozsváron jártam a napokban, Tokay Rozália (Csöpi) 70. évet töltött, hívott és én
jöttem ünnepelni, hála Istennek volt mit.
Ünnep volt a Magyar Konzulátus épületében fafaragásainak kiállítása is, „Fába vésett
költészet” címmel. Kevesen tudják, hogy ő
maga is mozgássérült lévén, megalapította
a kolozsvári Magyar Mozgáskorlátozottak
Társulatát. Még a Funár idejében, amikor

idősek otthona mellé egy leányanya otthont
is, óvodával, bölcsődével. Nemsoká fogadóképes lesz. Az épületek körül Miholcsa
József alkotásai: magyar történelmi alakok gyönyörű szobrai, domborművei.
Ha valakinek, hát neki igazán joga lenne
csak a maga bajával foglalkoznia, hagyni
a világot, de Ő nem, neki nem elég az övé,
a másokét is vállára vette. Csöpi, Isten éltessen sokáig, hogy még sokat segíthess e
nyomorú világon!
Forrás: Nemzeti.net 2018-09-21
Kiegészítés:
Kónya-Hamar Sándor:
V. Tokay Rozália érdeme, hogy nemcsak
a magukramaradt öregeknek és leányanyáknak, de a magára hagyott magyarság
„égtartó emberei” emlékének is otthont
teremtett. A Szent Kamill így nemcsak
otthon, de kolozsvári zarándokhely is!

Föld és ég kapcsolata
fába vésve
Régen és ma

még az RMDSZ is beszólt neki, hogy ne
legyen az elnevezésben a „magyar” mert
hát… Csöpi, nem az, aki hagyja meggyőzni magát! Futószalagon jöttek és még
jönnek a hatósági vegzálások, ám mindhiába, ő kitart. Még megépíttetett a meglévő

Fába vésett költészet címmel nyílt meg
Tokay Rozália (Csöpi) fafaragásokat bemutató kiállítása péntek délután Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának rendezvénytermében.
A Hajnal lakónegyedi Szent Kamill
Szociális Otthon megteremtőjeként és
vezetőjeként ismert Tokay Rozália juharba, körtefába, tiszafába, vadcseresznyegyökérbe, diófába vésett harmincnyolc
alkotása – amint azt ismertetőjében Vetró
András szobrászművész kifejtette – a föld
19

2018. november-december

Erdélyi Örmény Gyökerek

és az ég kapcsolatát, az ősi emberi és hagyományos magyar népi elemeket jeleníti
meg olyan akaraterővel, amilyennel a fával
dolgozó művészek rendelkeznek. Csipkeszerű technikával készült munkáiban

Bal oldalon Tokay Rozália egy régi újságban

figuratívba való áthallásokat lehet felfedezni. A legfőbb üzenet pedig az, hogy
mindenki földi életének valamilyen nyomot



kell maga után hagynia – mondta a neves
képzőművész, hozzátéve, hogy Tokay
Csöpi egyszerű profán tárgyakat lát meg
a fában.
A tárlat megnyitását gazdag művészi
műsor színezte. Török Szilvia Kodály- és
Bartók-dalokat adott elő László György
zongorakíséretében, Fuchs Tünde szavalt
(Wass Albert: Üzenet haza), Vígh Ibolya
magánénekes pedig Nagy Gergő zongorakíséretével, megzenésített Petőfit, erdélyi
dalt és Erkel Hunyadi Lászlójából adott
elő részletet.
Az ünnepelt, a fának életet adó Tokay
Rozália, mindenkinek, így a távolból
(Felvidék, Kanada, Magyarország, Svédország, Székelyföld) érkezetteknek is
megköszönte az érdeklődést. Tárlata egy
hónapig lesz látogatható.
Ö.I.B.
Megjelent Szabadság 2018.09.18.





Beszámoló a Gyergyószentmiklósi
VIII. Örmény Művészeti Fesztiválról
A Budapest XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat immáron VIII. alkalommal társrendezőként   vett a részt a 3
napos Gyergyószentmiklósi VIII. Örmény
Művészeti Fesztiválon szeptember 7–9- ig,
Ez évben Gopcsa Paula festőművészt hívtuk meg díszvendégként. Paulának erős
a kötődése nagyszülei és édesanyja révén
Gyergyószentmiklóshoz. Anyai nagyapja a volt a Magyar Királyi Gimnázium
építésének megbízottja, az 1900-as évek
elején. Így került Gyergyószentmiklósra,
majd első igazgatója lett 1919-ig. (Ma:
Salamon Ernő Gimnázium, Salamon Ernő
Elméleti Líceum)
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A jómódú, kiváló képességű tanár, a híres erzsébetvárosi Ötves család gyönyörű,
nagy műveltségű   lányát, Arankát vette
feleségül. Élték az örmény polgári családok nem mindennapi életét.  Paula édesanyjától és szeretett nagyapjától hallott
sok-sok történetet Gyergyószentmiklósról, a Mária fürdői  és más híres helyeken
lévő nyaralókról. Mindig vágyott Gyergyószentmiklós megismerésére. Ezzel
a meghívással szerettem volna ezt az óhaját teljesíteni 90. születésnapja tiszteletére.
Kulcsár László, az Örmény Katolikus Egyesület Elnöke, egyben az Örmény Művészeti Fesztivál főszervezője,

Erdélyi Örmény Gyökerek

Miguel Manuy Buendia vatikáni nuncius

örömmel fogadta a hírt és megszervezte
a találkozót a Magyar Királyi Gimnázium
igazgatójával Lakatos Mihállyal.
Díszvendégként fogadták Paulát. Ahova
elkísért bennünket Kulcsár László és fáradhatatlan, máig dolgozó gyógyszerész édesanyja Zsuzsa, akinek az édesapja a gimnázium matematika tanára volt. A viszonylag
fiatal igazgatót, Lakatos Mihályt igen meglepte Paula ajándéka, ugyanis megfestette
nagyapja fiatalkori portréját a gimnáziumnak ajándékul. Rövid beszélgetés után megmutatta az igazgató az első tabló képet, míves keretben 1913/14 évből, amelyen Paula
nagyapja, az igazgató középen foglal helyet.
Erről készült képet Paula is őrzi.
Megtekintettük egyik teremben az iskolamúzeumot, régi időket idéz!
Amikor az impozáns épület dísztermébe
készült kalauzolni az igazgató a 3. emeletre,
majdnem felszisszentem, hiszen Paula 90
éves múlt és ismertem az épületet.  A belmagassághoz illeszkedő arányokkal a lépcsőt is magasították. De jó, hogy egy szót
se szóltam. Paula szinte felrepült az igen
magasan lévő 3. emeletre a „Díszterembe”, ahova az általa festett nagyapa portrét
el fogják helyezni ünnepélyesen. A terem
megtekintésével véget ért a látogatásunk
és a főbejárat oldalfalán szemre vételeztük
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az impozáns fekete márványtáblát, amely
a mai napig tiszteleg az első igazgató nevének megőrzésével, melyet az átkosban lefedve megvédtek. Nem volt véletlen, hogy
óvták az igazgató és építés ügyelő nevét.
Kápolnát is terveztetett és építtetett az impozáns épületbe. Felkért ismert festővel,
Gábor Jenővel, készítette el a falak díszítését. Szent Imre alakját mintáztatta meg a kápolnában. (Paula látta Budapesten a Ráday
utcai református könyvtár kiállítótermében
a vázlatokat és terveket a pár éve a festő tiszteletére rendezett emlékkiállításon.)  Sajnos
a kápolnát megszüntették, már Lakatos
Mihály igazgató sem tudja hol helyezkedett
el, csak sejti, hogy a másik térfélen.

Jobbról: Sergej Minasyan és kisfia, Kulcsár László
és családja

Nagy élmény volt Paulának, a város, mert
rengeteg történetre emlékezett. A megújult
elegáns örmény házakra rácsodálkozott.
Igen, itt lehetett sok gyermeket nevelni,
értékes társadalmi életet élni, sok vendéget
fogadni, mint ahogyan a családi legendárium őrzi. Elmondása szerint Ő nem járt
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Gyergyóban, csak átutazott egyszer. De
mindig vágyott megismerni.
Megmutattam Gyergyószentmiklóst
szegről-végről, még az örmény temetőben
is eltöltöttünk legalább két órát. Minden
jelentős névre emlékezett, mert bejáratosak voltak a nevezetesebb polgárok a családhoz, akik nagy társadalmi életet éltek.
Sajnos a Csiky kert meglátogatására nem
jutott idő a sok érdekes program miatt.
Paula vetítettképes előadást is tartott
a Nemzetiségi Ház nagytermében és mesélt
a családról, a színes örmény életről. Nagy sikere
volt! Örvendtem
a közel telt háznak.
Paula,
néhai
férjem Nuridsány
Zoltán festőművész
korosztályába
tartozik.
Ismerték és tisztelték egymást,
ezért is szívügyem
Paula Az asztalnál ül Gopcsa Paula
kiállítása Gyergyóban. Ő is a tehetséges,
művelt, intelligens hallgatók közé tartozott a Képzőművészeti Főiskolán, akik
mestereikkel kart karba öltve meghatározták az intézmény szellemiségét. Egy
nagy generációval lett szegényebb a nagy
múltú főiskola, amikor a vészterhes idők
kezdetén Jánossy Ferenc, Nuridsány Zoltán, Orosz Gellért, Sugár Gyula és még
sorolhatnék pár nevet, befejezték tanulmányaikat. Utána következtek a nehéz
évek, a szocialista realizmus kötelezővé
tétele elszürkített mindent, amit csak lehetett. Gopcsa Paula ugyan a nagy generáció
fiatalabb korosztályához tartozott, de felvértezve tehetséggel, tudással nem tudták
megfertőzni ízlését, szellemét.
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Tervezzük a kiállítását jövőre, mert idén
a beígért buszt nem kaptuk meg, így a képeket nem tudtuk Gyergyóba „varázsolni.”
A Gyergyószentmiklósi VIII. Örmény
Művészeti Fesztivál a múlt évben felállított
Keresztes kő megáldásával kezdődött.
Megjelent a bukaresti fiatal örmény nagykövet,   a városi és megyei notabilitások,
valamint az erdélyi városok és budapesti
ismert résztvevők.
Az idei fesztivál is gazdag volt jó programokban. Szépek voltak a kiállított örmény szőnyegek,
imaszőnyegek.
Kolozsvári gyűjteményből válogatta Steib Anna
és jellemezte a tájegységek szőnyegeken megjelenő
formakincseit.
A 2800 éves Jereván
újszerű
bemutatása felvillantott
egyegy megőrzött
hangulatot utazásaimból. Nosztalgiát
ébresztett bennem.
Sok értékes információt adott a „Gyergyói Örmény sarok.” kiállítás sorozata.
„Görög Joachim” műve „ A gyógyszertár” és a „Polgári ház”   örmény polgári bútorok, berendezések és használati
tárgyak bemutatása mind-mind a régi
értékek megőrzésére és megbecsülésére utal. Köszönet illeti Kulcsár Lászlót
az Örmény Katolikus Egyesület elnökét egyben a VIII. Gyergyói Művészeti
Fesztivál megszervezőjét és munkatársait. Összefogással és egymásra figyeléssel
gondosan válogatták a kiállítás szemléletes anyagát, házról házra járva. Igazi sikere volt a bemutatónak.

Erdélyi Örmény Gyökerek
Este ünnepi vacsora fogadott bennünket
a nagy múltú Szilágyi Szálloda elegánsan
terített nagy éttermében. Ízletes volt minden fogás és kellemes hangulattal, beszélgetéssel zárult az est. Másnap a Templom
utcán nemzetiségi sátrak sorakoztak. Szép
bőrárukkal és sokféle iparművészeti tárg�gyal, könyvekkel, finom süteményekkel,
hagyományos ételekkel és Laci konyhával várták a szíves érdeklődőket.
A felállított szabadtéri színpadon népi
táncosok léptek fel pörgő műsorral. A Szilas Népi Együttes két
szólótáncosa képviselte Budapest XV. kerületét. Kalotaszegi
táncokat mutattak be,
gyönyörű ruhákban.
Többször visszatapsolták őket. Szépen,
kifinomult mozgással,
elegánsan siklottak a
színpadon a szamosújvári Hajakagek Örmény Tánc Együttes
táncosai. Fellépett a A Vörösköpönyegesek
gyergyói Cigány Együttes, fantasztikus
ritmusérzékkel táncolták a nem könnyű
dinamikus táncokat. Szépen mozogtak
a szászrégeni Goldregen együttes táncosai. Őket követte a maroshévizi Rapsodia
Calimanilor táncegyüttes szép, sokrétű
műsorral és végül a brassói Banei Miku
Zsidó kórus gyönyörű gregorián énekekkel zárták a műsort. Kár, hogy nem
a templomban léptek fel. Mert a szépséges zenei feldolgozások nagy értéket
képviselnek és éppen nem a zajos környezetben érvényesülnek! A jövőre nézvést,
„vájtfülü- ként” jegyeztem meg!
Este a Nemzetiségi Ház emeleti termében elvarázsolt bennünket két zseniális
muzsikus, az „Araráton On” Együttes
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tagjai. Egyrészt örmény siratókat játszottak, az örmény Bartók, Komitász feldolgozásában, másrészt a gitár és egyéb
hangszereket is megszólaltató örmény zenész saját szerzeményeit mutatta be. Igazi
élmény volt. A tehetséges muzsikusok és
a gyönyörű zene elvarázsolt bennünket.
Innét is gratulálunk a műsorhoz. Kár,
hogy nem hoztak, CD felvételeket, egy se
maradt volna belőlük.
Nagy ünnep szeptember 8-a az örmény katolikusoknál Kisbol-dogasszony napja, Szűz
Mária születésnapja.
Felvonultak az elmaradhatatlan piros köpönyegesek és végig
asszisztálták a misét
szokás szerint, megadva annak rituálissá
formálódott
voltát.
A gyergyószentmiklósi örmény katolikus
közösséget ezen az
ünnepen megtisztelte
jelenlétével, Miguel
Manuy Buendia vatikáni nuncius, aki megáldotta a megújult
színes ablakokat az egyedi szépségű barokk
örmény templomban. Köszöntötte a híveket
és átadta a Pápa üzenetét Jakubinyi György
érsek úr jelenlétében. A szívhez szóló Szent
beszédet és a misét Szakács Endre szamosújvári örmény vikárius celebrálta. Szépen
és tisztán énekelt az örmény kórus. A nagykövet könnyes szemmel hallgatta végig
az örmény himnuszt és a mise folyamán is
figyelemmel kísérte az énekkart.
Ennyi embert nem láttam még ünnepi
misén.  A templomkert is megtelt hívekkel
és érdeklődőkkel. Kulcsár László és társai
nem győzték hordani a padokat, Kora délután a Churut Fesztivállal várták a résztvevőket a Nemzetiségi Ház kertjében.
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A sátrak alatt kényelmes ülőhelyeken
és asztalok mellett lehetett fogyasztani
az örmény, székely, román és görög főzőcsapatok ételeit, akik vetélkedtek
egymással az ízek világában. Bőven
volt választék levesekből, birkapaprikásból, zúzapörköltből, s miegyébből.
Aperitívnek örmény konyakot kínáltak.
Kulcsár László édesanyja Zsuzsa mindhárom nap szorgoskodott. A Churut Fesztivál főmozgatója is ő volt. Fáradhatatlanul
kínálta a gőzölgő finom angadzsabur levest,
a birkagulyást és zúza pörköltet. Megtelt
a barátságos udvar és kert jókedvű falatozókkal. A VIII. Örmény Művészeti Fesztivál ezzel a kedves délutánnal fejeződött
be. Paula fantasztikus társ volt. Végigélvezte a sok műsort, találkozásokat, még
a gyalogolást is. Kedves, szerény egyéniségét –, van mire szerénynek lennie, a nem
mindennapi emberek kivétel nélkül azok!
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– megszerették Gyergyószentmiklóson.
Jövőre szeretettel várnak vissza bennünket
Szokás szerint este Kulcsár László
megérkezett a Szilágyiba, kedvesen,
mosolygósan cipelte somagjainkat a kocsijába, kivitt késő este az állomásra és
feltett bennünket a vonatra, mintha más
dolga nem is lett volna a   sűrű programokkal teli 3 nap és sok hivatalos vendég után. Köszönjük László az odafigyelést és a rengeteg munkát. Örvendünk,
hogy részesei lehettünk ezeknek a szép
napoknak és azt is, hogy gyaloglás közben észrevettél bennünket, ha arra vitt
utad és őrző angyalként haza repítettél
a Szilágyiba.
Viszontlátásra Gyergyószentmiklós
a IX. Örmény Művészeti Fesztiválon 2019
szeptemberében, a Jóisten segedemével!
Ámen.
Nuridsány Zoltánné, Mimi

Találkozásom Gyergyóval
Szeptember elején Nuridsány Zoltánné, Nagyapám volt a gimnázium igazgatója.
Mimi a XV. kerület Örmény Nemzeti- Gyergyószentmiklós olyan, mint nagységi Önkormányzat elnöke elvitt Gyer- anyáink kézzel, szívvel készített ékszere.
Színes házak.
gyószentmiklósra. Ott
Mindegyik más, méga VIII. Örmény Művéis egylélegzetű. Minden
szeti Fesztivál egyik
emberi léptékű.
eseményeként, bemuAz örmény templom
tatott engem, mint
környéke volt az örBudapesten élő örmény
mény Fesztivál esemészármazású
festőt.
nyeinek a helyszíne.
A Józsefvárosi GaléÍgy a templomot többriában kiállított festször láthattuk, különményeimet mutattuk
be vetítettképes elő- Bal oldalon Kulcsár László, az asztalfőn böző napszakokban,
még alkonypírban is.
adással, Kabdebó Já- Gopcsa Paula, Lakatos Mihály
Erődfala bejáratánál áll az örmény kőkenos kiváló fotói segítségével.
Boldog voltam, mert még nem jártam reszt, amit minden nemzetiségű ember
Gyergyóban, pedig ott nőtt fel az édesanyám. megkoszorúzott. Mellette az Örmény
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Közösségi Házban nyitották meg a nívós
kiállításokat. Az Örmény Templom utcában volt a szabadtéri színpad, ahol együtt
Erdélyben Nemzetiségi Kultúrműsor színes forgatagát láttuk. Itt rendezték meg
a Nemzetiségi Vásárt is.
Vákár Tibor készített egy szép emblémát a gyergyói örmény templomról, ami
az Erdélyi Örmény Gyökerek füzeteinek
címlapját díszíti. A templomot magas kőfal
veszi körül, két meredektetős lőportoron�nyal. Egyhajós templom. Belső magassága
pont akkora, amiben jól érzi magát az ember. Oltárain barokk szobrok. Mozdulataik természetesebbek, vissza fogottabbak,
mint általában a barokk szobroké.
Az évszázadok során a templomokat
átépítették, de az örmény templomnál és
a „magyar templomnál” is azt láthatjuk,
hogy nem romboltak le mindent átépítéskor, ami régi. Amit harmonikusan be tudtak illeszteni, azt meghagyták.
A belváros képét nem teszik tönkre hatalmas bankok, bevásárló központok. Ami
a házak közül magasabb, az a két iskola,
a tudás háza.
Nem én írom le először, hogy a gimnázium Gyergyószentmiklós legszebb

2018. november-december
épülete. Háromszintes, középső része
magasabb, olyan mint a felemelt fej, két
oldala mint két kitárt kar, középen a hívogató kapu. Belül tágas, világos, tiszta.
Mindennek megvan a maga helye.
Falán az első érettségi tabló 1913–14-ből.
Nagyméretben, gyönyörűen bekeretezve.
Középen nagyapám: lovag Gruppenberg
Fehrentheil Henrik igazgató. Neve az iskola építését megörökítő nagyméretű, fekete
márványtáblán is látható. (Négy nagyszülőm közül, csak ez a nagyapám nem volt
örmény.)
A gimnázium egyik termében iskolamúzeum. Patyolat tisztára súrolt öreg
padok, taneszközök. A falakon fényképek. Gárdonyi Géza: „Az én falum” című
novelláskötetének a világa. Csak Istenes
Imre hiányzik az első padból, aki mindig
korábban jött, mint a többi gyermek.
A gyergyói emberek nagyon barátságosak. Figyelnek egymásra, segítik egymást.
Olyanok, mint egy nagycsalád. Mimit nagyon szeretik. Lépten-nyomon megölelgetik. Bemutat. Hogy meg ne sértsenek,
engem is megölelnek. Érték és hagyománytisztelők.
Gopcsa Paula

Gyergyószentmiklós Kisboldogasszony-búcsúja (részlet)
A gyergyószentmiklósi örmény
templom 19. század végi ólomüveg
ablakait nemrégiben restaurálták
és augusztus végén a helyükre is
illesztették. A valamikor 1800 osztrák forintba került művészi nyílászárókat az örmény közösség tagjainak adományaiból készítették el;
az adakozók nevét őrzik a színes
vitráliák. A műalkotásokat Hargita
megyei műemlékvédelmi pályázati forrásból, magánszemélyek
25

2018. november-december

Erdélyi Örmény Gyökerek

és közbirtokosságok felajánlásából sikerült restauráltatni Egri Istvánnal. A munkálatok szemet-lelket gyönyörködtető
eredményét a Kisboldogasszony-napi búcsún, szeptember 9-én, vasárnap áldotta



meg a szentmise szónoka, Miguel Maury
Buendía apostoli nuncius, a Szentszék
romániai és moldáviai nagykövete.
Fotó: Márton Arnold
(Forrás: Rom.Kat.ro., 2018. szeptember 10.)
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Ismét nagy sikert aratott a Kárpát-medencei
Székely- és Magyarörmény Fesztivál

Filmvetítés, fotókiállítás, koncertek, színházi előadás és örmény kulináris kalandozás színesítette a harmadik alkalommal
megrendezett Kárpát-medencei Székely
és Magyarörmény Fesztivált, amelynek
idén a Fővárosi Örmény Közösségi Tér
adott otthont.
A fesztivált Esztergály Zsófia elnök-as�szony, a rendezvény házigazdája nyitotta
meg A csíki örményeknél című tárlattal.
Székelyné Opre Mária fotóművész ki-

Székelyné Opre Mária fotóművész

állított képei a csíki székely és örmény
építészetet, tipikus homlokzatrészleteket,
templomokat és a csodás tájat idézték
meg a rendezvén idejére.
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A tárlat megtekintését követően a Kirkósacsalád komolyzenei produkciója kezdte
a zenei előadások sorát. Az erdélyi örmény
származású család tagjaiból álló kamarazenekar S. Aslamazyan és Grigor Arakelian
örmény zeneszerzők, valamint Gabriel
Fauré, Antonin Dvorak, Edward Elgar és
Giacomo Puccini műveit adták elő.
Ezután Paradzsanov, örmény származású szovjet rendező Ashik Keribről,
a szegény költőről, az örök vándorról
szóló filmjét tekinthették meg
az érdeklődők. A mesemotívumokkal átszőtt keleti történetet
humor és gazdag grúz ornamentika jellemzi.
Majd az örmény népzenét
játszó, és Juhász Endre vezette
Group Duduk zenekar élő koncertje varázsolta el a közönséget. Az örmény zene érdekes
keveredése a korai spirituális és
a kereszténységgel érkező vallásos muzsikának, a fesztiválon
ezt a titokzatos zenei világot ismerhettük meg. A csapat 2016 óta játszik
együtt: a jellegzetes duduk mellett a másik
tipikus örmény hangszernek, a zournának
is avatott mesterei.

Erdélyi Örmény Gyökerek
A közösség tagjai a szellemi táplálék után
a gasztronómia élvezetének is hódolhattak,
hiszen tradicionális erdélyi és kaukázusi
örmény ételeket kóstolhattak: ángádzsábur
levest, örmény gombás ételt, olajos magvas piláfot és desszertként dalauzit.
A fesztivált az Össznemzetiségi Társulat előadása zárta. A Levesben című darab
nem mindennapi kezdeményezés gyümölcse. Alkotói a magyarországi nemzetiségi
színjátszás meghatározó, közkedvelt és
méltán elismert emblematikus szereplői.
A színjáték nem nélkülözi a humort, cselekménnyel teli, aktuális és elgondolkodtató. Egy élő főzőműsor ad kerettörténetet
a különböző élethelyzetű, korosztályú,
nemzetiségű nők történetének. A III. Kárpát-medencei Székely és Magyarörmény
Fesztivál keretében előadott darab premierjét a Jelenlét Nemzetiségi Fesztivál keretein belül, márciusban tartották a Nemzeti Színház Kaszás Attila termében.

A Székely házaspár

2018. november-december

Group Duduk zenekar

Össznemzetiségi Társulat

Kirkósa-család

Balról:
Zárug Katalin,
Nuridsány Zoltánné,
Gogescu László,
dr. Issekutz Sarolta,
Dr. Székely András Bertalan
és Esztergály Zsófia Zita
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„Örményül” főztek közösségünk tagjai
Ángádzsábúr levest, örmény magos piláfot, dalauzit és gombaételt készítettek
a Főzzünk örményül! című főzőtanfolyam résztvevői. A Fővárosi Örmény Önkormányzat által szervezett népszerű oktatást Keszy-Harmath Enikő, valamint Pintér
Brigitta, a Metro Gasztroakadémia és a Mielle Kulináris Praktikák résztvevője fémjelezte; ezáltal a régi receptúrák a mai trendnek és egészséges étkezésnek megfelelően kerültek tányérra. A kulináris kalandozás az EMMI támogatásával valósult meg.
A Fővárosi Örmény Közösségi terében
már 10 órakor nagy volt a sürgés-forgás:
a főzőtanfolyam keretében kaukázusi és
magyarörmény ételek elkészítését kezdte
meg a több mint 35 fős csapat. Az autentikus őrölt fűszerektől, a páchoz elmaradhatatlan örmény
konyaktól és friss
fűszernövényektől,
valamint gyümölcsöktől terjengő illat a mesés keletet
idézte meg.
Először az az örmény fülleves, az
ángádzsábúr elkészítésének előkészületei kezdődtek:
ki sárgarépát, gyökeret hámozott, ki
hagymát pucolt, ki
pedig a gombát tisztította. A csaknem
20 literes fazékba
már belekerült a
zsenge borjúhús,
majd a friss zöldségek, fűszerek, és megkezdődött a csodás leves gyöngyöző, akár
3 órán át tartó forrása. Eközben a főzőcsapat az örmény gombaétel elkészítésének
is hozzálátott.  A csaknem 1,5 kiló gombából Brigitta segítségével csábító illatokat
árasztó sült gomba készült: ebből aztán
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pirított hagyma, 12 felvert tojás, és apránként hozzáadott liszt segítségével sűrű
palacsintatészta, majd tenyérnyi ropogósra sült lepények készültek, amelyek aztán
mentás-tejfölös mártással arattak osztatlan
sikert a kukta-csapat
tagjai közt.
Később a levesben jó puhára főtt
borjút Enikő ledarálta,
befűszerezte, és a csapat
által közben gyúrt
tésztát
megtöltve ezzel, apró fülecskéket készített,
majd a levesbe
téve kifőzte. Végül
churutot (autentikus, tejből készült
örmény ételízesítő)
kavart el tejföllel,
ezzel adva meg
az ángádzsábúr végleges ízét.
Végül a több mint
8 féle keleti fűszerből, konyakból és citromból készült egzotikus pácban érlelt pulykacomb-kockák
is megsültek, így a mazsolás-manduláspisztáciás bulgurral összekeverve elkészült a nagy sikerű örmény piláf, hogy
a többi finomsággal együtt feltálalhassák.
Pagonyi Judit

Erdélyi Örmény Gyökerek
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Szappanyos Tamás/Pagonyi Judit

„Naplókönyvem kortörténet akar lenni.
Nem utólag elkészített emlékirat, hanem
az események sodrában megírt napló.”

A Fővárosi Örmény Önkormányzat szervezésében az Orlay utcai Örmény Katolikus Szent Gergely templomban mutatta be Szappanyos Tamás az örmény közösségnek Naplókönyv – Kinyílik a világ 1957–1989 című kötetét, szeptember 20-án.
A szerző így vall művéről: „Pesten jártam iskolába” – méghozzá a legjobbakba,
első elemitől fogva. Ennek köszönhetem,
hogy naplóíró lettem – és maradtam a mai
napig.  Alig, hogy az 1941/42-es tanévben
kis osztálytársaimmal megtanultunk írni,
tanítónénink azt mondta nekünk, mostantól fogva vezessünk „Érdekes füzetet”.

Szappanyos Tamás

Jegyezzük fel, ami érdekes történt velünk
a nap folyamán. Innen indult az én naplóm,
melybe sok ezer oldalt körmöltem be kézírással háromnegyed évszázad folyamán.
Ennek az anyagnak szemelvényeiből
állítottuk össze gyermekeimmel, illetve a Kairosz Könyvkiadóval, a Naplókönyv első két kötetét, melyek már kiadásra kerültek. Az első – „Így éltünk miˮ
– tartalmazza az 1942–1956 közötti évek

történetét, a második – „Kitárul a világˮ –
az 1957–1989-es korszakét.
József Attila írta önmagáról, mint kis
gyermekről, hogy „Én még őszinte ember voltamˮ. Ez nemcsak egy zseni esetében érvényes, hanem nálunk, egyszerű
embereknél is. Hétévesen nem kellett
külön elhatározás, ars poetica ahhoz,
hogy őszintén szóljak és írjak, és nem
kellett keresnem a Panni néni által várt
„érdekességeketˮ magam körül. Hozta
azokat az élet, a háború, újjáépítés, forradalom, konszolidáció éveiben. Voltam
cserkész és úttörő, földmérő segédmunkás, könyvesbolti eladó, s levelező egyetemi hallgató és légitársasági alkalmazott.
Egyforma lelkesedéssel jártam a színházakat és a hegyeket, vizeket, utazgattam
bel- és külföldön, megismerkedtem értékes emberekkel – és élményeimet sorra
feljegyeztem szabvány füzeteimben...
Az írásban megörökített eseményekből
válogattuk be a könyvbe azokat, melyek
nemcsak családom és baráti köröm számára lehetnek érdekesek, hanem kívülállók számára is. Naplókönyvem kortörténet akar lenni. Nem utólag elkészített
emlékirat, hanem az események sodrában
megírt napló.   
A könyv a szerzőtől megrendelhető,
akár a Fővárosi Örmény Önkormányzaton
keresztül is.
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Programajánló – Meghívók
Lélekdarabkák

Karácsony Ernő örmény származású festőművész munkáiból nyíló
retrospektív kiállításra és Lélekdarabkák c. pódiumműsorra
Fellépnek: László Zita színművész, Hencz József zeneszerző
Bevezetőt mond: Tarisnyás Csilla
és Dr. Benedek Katalin művészettörténész

2018. november 14. szerda, 17 óra

10. Karácsonyi Zeneagapé az örmény
katolikus templomban

Karácsonyi dalok
Pomázi Zoltán ex Bojtorján
2018. december 23-án a 11 órakor kezdődő szentmise után

Zuglói Nemzetiségek Háza, 1146 Budapest Thököly út 73.
Megközelíthető az 5, 7, 110, 112 autóbuszokkal a Stefánia úti megállóból.
Rendezi: Zuglói Örmény Önkormányzat
Támogató: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség 1114 Budapest, Orlay u. 6.
Nagy örömünkre Zoli idén is szívesen ad egy kis Karácsonyi Koncertet a templomban.
Gyertek el minél többen, senkinek nem árt egy kis karácsonyi zenei-szellemi ráhangolódás az ünnepekre a karácsonyi készülődés közepette.
Szongoth Gábor

Fővárosi Örmény Klub

Fővárosi Örmény Klub

Műsor: A 110 éve Gyergyószentmiklóson született Ybl-díjas építész,
festőművész és grafikus
VÁKÁR TIBOR
életéről és munkásságáról mesél fia
ifj. VÁKÁR TIBOR régész.

2018. november 15. csütörtök 17 óra

Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség 1114 Budapest, Orlay u. 6.
Rendezi: Ferencvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

A kampányév megnyitója
Az Erdélyi Örmény Múzeum könyvsorozat újabb kiadványai
A kiadványokat bemutatja: dr. Issekutz Sarolta és…

2019. január 17. csütörtök du. 17 óra

Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség 1014 Budapest, Orlay u. 6.
Rendezi: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Támogató: Budapest Főv. II. kerületi Örmény Önkormányzat

Fővárosi Örmény Klub

Szent Karácsony ünnepén
Műsor: EÖGYKE elnöke, dr. Issekutz Sarolta beszámolója
az Egyesület 2018. évi működéséről
              FÖÖ elnöke: Esztergály Zsófia Zita beszámolója a 2018. évi
működéséről
Szongott Kristóf-Díj átadása
Czetz János-Díj átadása
Irodalmi-zenei műsor

2018. december 20., csütörtök, 17 óra

1054 Budapest, Akadémia utca1., I. emeleti színházteremben
Rendezi: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
és a Fővárosi Örmény Önkormányzat
Támogató: Bp. Főv. II. kerületi Örmény Önkormányzat                                                                                            
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2018. 09. 06. Korszorúzás a Czetz János emléktáblánál, a III. kerületben
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Örmények a Katolikus Rádióban
Talán véletlenül, talán szándékosan 2018. szeptember 17-én a Katolikus Rádióban
kétszer is szóba kerültek az örmények. Reggeli jegyzetét Horváth Pál olvasta fel, este
pedig a Vatikáni Rádió magyar adásában Ferenc pápa leveléből idéztek. A szentatya
a mechitarista kongregáció jubileuma alkalmából gratulált a szervezetnek.

Horváth Pál

Örmény egyház – örmény sors

Az örmények, akik Noé fia utódainak tekintik magukat, a Kr. e. 7. században jelentek meg a Kaukázus, Kelet-Anatólia
és Észak-Mezopotámia térségében. Erős
állammá Arménia a Kr. előtti II. században vált, a Kr. e. 60-as években pedig már
Rómával viselt hadat és a szíriai térségben
hódított. Ezt követően az ország kettészakadt a perzsa uralom alatt álló kaukázusi Nagy-Örményországra és a Van-tótól
nyugatra, Anatóliában fekvő, a Római Birodalomhoz tartozó Kis-Örményországra,
és a két nagyhatalom vetélkedésének vált
a színterévé. Az egyházi hagyomány szerint ezen a vidéken Tádé és Bertalan apostolok hirdették az evangéliumot, akik vértanúságot is a Kaukázusban szenvedtek.
A kereszténység nagyarányú terjedése végül a III. század utolsó éveiben a
kappadókiai Kaiszereiából és a szíriai
Antióchiából indulva vette kezdetét a
kaukázusi Nagy-Örményországban. Kezdeményezője a fejedelmi családból 260
körül született Gregoriosz volt, Ana fia,
aki otthonából menekült a római Kis-Örményországba, és akit az örmények Világosító Illuminátor Szent Gergely néven
apostolukként tisztelnek. A kappadókiai
Kaiszereiában ismerkedett meg a keresztény tanokkal. Nős emberként püspökké
szentelve Krisztus üzenetével tért haza,
ahol a királyi kíséret tagja lett. A Krisztus
követőinek üldözését 290 körül elrendelő
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Tiridatész király börtönbe vettette, ahonnan úgy szabadult, hogy Krisztushoz fohászkodva meggyógyította uralkodóját.
Ennek hatására a király egész udvarával felvette a kereszténységet, majd úgy
rendelkezett, hogy Krisztus hite legyen
országa vallása. Erre 301-ben került sor,
amikor Róma még üldözte az egyházat.
Az örmény keresztények ma is büszkék rá,
hogy az övék volt az első keresztény ország a világon. A királyi döntés után Gergely az örmény egyház katolikoszaként
látott hozzá a vallási élet megszervezéséhez. Püspökségeket, kolostorokat alapított, papokról gondoskodott, megalkotta
az első örmény liturgiát. Ő tette az örmény egyház máig is meglévő központjává Asztiszát, a mai Ecsmiadzin városát
és kolostorát, ahol 328-ban bekövetkezett
halála óta ereklyéit őrzik. 325-ben a niceai
zsinaton már az örmény egyház is képviseltette magát, és Gergely I. Szilveszter
pápához is elzarándokolt. Arménia függetlensége Gergely halála után megszűnt.
Az ország a perzsa birodalom tartományává lett, hadszíntérré perzsák és rómaiak
között. A túlélésért folytatott küzdelemnek volt nagy alakja Gergely leszármazottja, a 355 körül született Nagy Szent
Száhák. Kaiszereiában tanult, fiatalon
nős emberként élt, özvegységre jutva lett
szerzetes, 387-től az örmény egyház feje.
Nehéz időkben vezette egyházát, mert

Erdélyi Örmény Gyökerek
a perzsák hol üldözték a keresztényeket,
hol igyekeztek rávenni őket, hogy feladva
hitüket vegyék fel Perzsia zoroasztrianus
államvallását. Nem könnyített a helyzeten, hogy a perzsák az örményeket Róma,
a rómaiak Perzsia ügynökeinek tekintették, a fenyegetett örménység pedig
lázadások révén igyekezett visszanyerni
szabadságát és vallásszabadságát. Száhák
felismerte, hogy a nép keresztényként és
örményként való megmaradásának eszköze a Szentírás és a teológiai irodalom
örmény nyelvre való lefordítása, egy
nemzeti nyelvű örmény liturgia megteremtése. Biztatására állította össze szerzetestársa, Meszrop Masztoc az örmény ábécét, megteremtve az örmény írásbeliséget
és irodalmi nyelvet. Így elkészülhetett
430 körül a Szentírás örmény fordítása.
A 431-es efezoszi zsinaton a hadi helyzet
miatt egyetlen örmény főpap sem tudott
megjelenni. Maga Száhák 438-ban bekövetkezett haláláig tanított, írt, prédikált,
a krisztológiai viták hírére az antióchiai
iskola és Nesztoriosz határozott elítélésével reagált, és ettől az időtől az örmény apostoli egyház a nagy egyháztól
elszakadva, a kereszténység monofizita,
Krisztusban egy isteni természetét valló irányzatát követte. A korszak másik
nagy alakja, Meszrop Masztoc 361-ben
született hercegi családban, Antióchiában
tanult, hellenista műveltséget, alapos
teológiai tudást szerzett. 27 évesen keresztelkedett meg, magányos aszkétaként
élt, majd a katolikosz munkatársa lett. Ő
vezette a szent fordítók csoportját, amely
a biblia örmény fordításán dolgozott, de
fordított liturgikus és teológiai munkákat is. Száhák halála után annak utódává
választották, hivatalba lépését azonban
441-ben bekövetkezett halála megakadályozta. Idővel ecsmiadzini sírja, a föléje
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épült kápolna és a szent ereklyéi a kaukázusi keresztények közös zarándokhelyévé lettek.
Az örmény egyházat a későbbiekben
nem pusztán monofizitizmusa, de a történelem is elszakította az egyetemes egyháztól. A muszlim hódítás 640 után ellenséges közegbe helyezte, ahol közel másfél
évezreden keresztül a túlélés, a megmaradás volt a tét.
Csak a XX. században indult meg a kapcsolatépítés Konstantinápollyal, Rómával, de ekkor következett be az örmény
nép nagy tragédiája, a Kis-Örményországot az anatóliai örménység százezreit elpusztító, a török hatalom által vezérelt örmény holokauszt. Nagy-Örményországra
pedig 1990-ig a Szovjetunió uralma és
militáns ateizmusa vetett sötét árnyékot.
Az örmény kereszténység túlélte mindezt.
Örményországban, de az emigrációban is
elevenen él a hit és az örmény nemzettudat. Rómával egységre lépő örmény közösségek pedig Európában, a történelmi
Magyarországon Szamosújváron őrizték
tovább Szent Száhák és Szent Meszrop
emlékezetét.

Ferenc Pápa levele
az örmény mechitarista
kongregáció jubileumára
301 évvel ezelőtt, 1717-ben alapította Velencében a Szent Lázár-szigeten Mechitár,
örmény katolikus apát azt a monostort,
amelynek tricentenáriumi ünnepségét
tavaly kezdték meg. Az ünnepségsorozat befejezése alkalmából Ferenc pápa
levelet intézett Levon Boghos Zékiyan
prelátushoz, az örmény mechitarista szerzetes kongregáció pápai delegátusához.
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A szentatya méltatja a rend hősies történetét, szellemi és ökumenikus erőfeszítéseit,
továbbá azt a fáradhatatlan elkötelezettséget, amely főként a diaszpóra örménység
nyelvét, kultúráját és ősi keresztény hitét
ápolta szerte a világon.
A szeptember 5-én Ferenc pápa kézjegyével ellátott levelet hétfőn tette közzé
a szentszék, és benne a pápa megköszöni
az Úrnak azt a sok kegyelmet, amellyel az
évszázadok során elhalmozta a kongregációt tagjai és közösségei életében, akik
hősies, nem ritkán vértanúságig menő tanúságtétellel válaszoltak Isten szeretetére.
A tiszteletre méltó Mechitár, akit XII. Pius
pápa a keleti egyházak monasztikus élete
nagy reformátorának nevez, népe kultúrájának egyik legragyogóbb kifejezése.
Ferenc pápa levele megállapítja: Mechitár
szerzetesrendje megalapításával népe lelki igényeire válaszolt, amivel a kegyelem
és az elme olyan útját teremtette meg,
mely felbecsülhetetlen spirituális és kulturális kincset hagyott örökségként az
egész örmény népre. Ferenc pápa a gazdag monasztikus örökségből kettőt emelt
ki. Elsőként az örmény teológiai humanizmust, amelynek mottója: a tudomány
szeretete önmagánál fogva Isten szeretete.
Mechitár atya miközben Isten jelenlétét
kereste és az emberi szellem alkotóképességét elemezte, eredeti szintézist tudott
teremteni a kettő között, de sikerült ös�szekapcsolnia a sajátos örmény egyház
humanizmust a Nyugat klasszikus örökségével is. A másik elem: a mechitarista
prófétai jellegű ökumenikus nyitása volt
a spiritualitás terén.
A velencei Szent Lázár szigetén alapított
monasztikus anyaház és a későbbi bécsi
monostor  máig a mechitarista kongregáció
éltető szíve. Tagjai önazonosságát elsősorban az adja, hogy monahuszok. Egészen
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Istennek szentelt személyek, kiknek szolgálata megvalósíthatatlan valódi közösség
nélkül – állapítja meg Ferenc pápa levele.
Az örmény liturgia szavaival kéri végül
a szentatya Isten áldását és békéjét a kongregáció tagjaira és műveire.
Az örmény Mechitarista rend eredete
és történelmi küldetése: a Mechitarista
rend egy örmény katolikus férfi szerzetesrend. Tagjait örmény bencéseknek és
kelet bencéseinek is nevezik. A rendet
Sebastei Mechitár alapította 1701-ben
azzal a szándékkal, hogy szellemi és
kulturális küldetésével az örmény népet
folyamatosan műveli. Mechitár a rendet
eredetileg Remete Szent Antal életpéldája és lelkisége szerint alapította meg, de
a szentszék kívánságára a benedeki regulát is figyelembe vette. A mechitaristákat
ezért szent antalos bencés örményeknek is
nevezhetik.
Mechitár célja elérése érdekében tanító és papnevelő szerzetesrend eszméjét
hordozta. Városról városra járt, hogy fiatalokat toborozzon. Konstantinápolyban
1701. szeptember 8-án, éppen Szűz Mária
születése ünnepén hirdette ki rendje alapítását akkor tíz tanítványával. Ekkor már
zajlottak a katolikus örmények elleni zavargások, így Mechitárnak is menekülnie
kellett. A görögországi Metonban kaptak
engedélyt a működésre. Sok nehézség
után 1706-ban fejezték be a kolostor,
1708-ban a templom építését.
Egy forrás szerint már húsz tagja volt
a rendnek, amikor a szentszéktől megérkezett a végleges megerősítés és Mechitár
főapáti kinevezése. Metont azonban ekkor
már a törökök fenyegették, és Mechitár
látta, hogy a kolostort egy napon el fogják pusztítani. 1715-ben csak néhány
atya maradt Meton őrzésére, a többiek
a menthető javakkal Velencébe menekültek.
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Mindent elölről kellett kezdeni. Metont
valóban hamarosan lerohanták a törökök,
a kolostort és a templomokat lerombolták, a szerzeteseket elfogták, de később
örmény kereskedők kiszabadították őket.
A velencei tanács hosszas vita után 1717-ben
adta ki a mechitaristáknak a várostól
három kilométerre fekvő San Lazzaro-t,
a Szent Lázár-szigetet, amelyen csak egy
korhadt ház és egy elhagyatott templom
állt. A másfél futballpálya nagyságú kicsi
sziget valaha a leprásoknak adott otthont.
Erre a földre is Kis-boldogasszony napján, szeptember 8-án léptek. Az épületet
hamar kijavították, lakószobákat rendeztek be és újjáépítették a kis templomot.
Nagy erővel láttak munkához. Később
új, nagyobb házat építettek és fiatalokat
kezdtek el nevelni.
A mechitaristák bécsi ága 1773-ban
alakult, mivel a szerzetesek egy része
a rendi alkotmány körüli nézeteltérések miatt
Bábik vezetése alatt levált a velenceiektől és
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Triesztben telepedett meg, mint a Mechitarista rend új ága. Az Itáliát is lerohanó Napóleon 1809-ben, mint Habsburg
alattvalókat, vagyonuktól megfosztotta,
kiűzte őket. 1810-ben Bécsben kerestek
menedéket, ahová I. Ferenc császár rendeletileg befogadta őket. Egy elhagyatott
kapucinus kolostorba költöztek. Ez a kolostor lassan az örmény diaszpóra kulturális kincsekben gazdag és befolyásos
központjává vált. Könyvtára és múzeuma
az örmény múlt lelki, szellemi gazdagságának tárháza. Missziós házakat működtettek továbbá nagy városokban, mint például Budapesten, de éppúgy az argentínai
Buenos Airesben is. Kétezer júniusában
a mechitaristák két ága ismét egyesült,
a velencei anyakolostor főapátjának irányítása alatt. A rend fennállásának 300.
évfordulóját Velencében és Bécsben nagy
ünnepséggel köszöntötték.
Lejegyezte (előbb gyorsírással):
Hegedüs Annamária

Kászonújfalu – Azbé István kiadása
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Pagonyi Judit

Örményországon kívül is virágozzon
az örmény nyelv és kultúra, hanem azért
is, mert kereszténység nélkül a szélsőséges
iszlám hazájává lesz Közel-Kelet. Ez a veszély nemcsak minket, hanem Európát is
fenyegeti. Nagyon fontos, hogy ezt Európa
megértse, és segítse azokat a keresztényeket
visszatelepülni, akik elhagyták Szíriát. Úgy
fogalmazott: A közel-keleti kereszténység
az egész kereszténység PH-faktora.

Haroutune Selimian: ha a közel-kelet
kereszténység nélkül marad,
a szélsőséges iszlám hazájává válik

Meggyőződésem, hogy a keresztényeknek nem szabad elhagyniuk a Közel-keletet,
az örményeknek ott kell maradniuk Szíriában – jelentette ki Haroutune Selimian,
a Szíriai Örmény Református Gyülekezetek Szövetségének elnöke, lelkipásztor, aki
Esztergály Zsófia fővárosi elnökasszony meghívására 2018. október 8-án informális
találkozón vett részt a fővárosi örmény nemzetiségi vezetőkkel, köztük Issekutz Saroltával, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnökével. Szír testvérünk
a találkozó alkalmával megtekintette az örmény katolikus – Világosító Szent Gergely
tiszteletére felszentelt – templomot és a hozzá tartozó örmény múzeumot is. Haroutune
Selimian a Magyarországi Református Egyház vendégeként érkezett hazánkba.
Idlíb közelében csaknem 70 ezer
ISIS katona várakozik. Nagy
a félelem, hogy ha a szír vagy
az orosz hadsereg támadást
indít, akkor ez a 70 ezer katona
Aleppóra fog támadni. A várost megpróbálják megvédeni,
jelenleg is a határait erősítik –
tájékoztatott Haroutune. Sajnos
ebben a bizonytalan helyzetben a keresztények nagy része
Haroutune Selimian átveszi az aranyozott kelyhet Esztergály
elhagyta már a várost. Az örméZsófiától az Örmény Katolikus Plébánián
nyek közül is sokan elmenekül„Áldd meg Istenünk a messziről jött vendé- tek: 65 ezerből 15 ezren maradtak. Egész
get és adj békét az örmény kisebbségeknek” Szíriában 120 ezer örmény élt a háború
– arámi, arab, örmény és magyar nyelvű imá- előtt, most 25-30 ezer közötti a számuk.
ra gyűlt össze a budapesti örmény közösség
a Szíriából érkezett vendég fogadására az „A közel-keleti kereszténység
Orlay utcai templomban. Esztergály Zsófia,
az egész kereszténység
a Fővárosi Örmény Önkormányzat elnöke
PH-faktora.”
kérésére Haroutune Selimian az Aleppóban,
a leginkább háború sújtotta városban élő
keresztények helyzetéről beszélt. Az egy- Haroutune Selimian szavai szerint, bár
házi vezető kifejtette: a helyzet jelenleg is a világban sok helyen találhatók örmény
meglehetősen feszült, miután napjainkban kolóniák, de az egyik legnépesebb éppen
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Haroutune Selimian és dr. Issekutz Sarolta

ott él: a város az arab világban is megőrizte örmény identitását és vallását. Úgy fogalmazott: sajnos ki lehet jelenteni, hogy
az örmények sokkal nagyobb kárt szenvedtek el, mint a többi szíriai kisebbség.
Ezért aztán igen sok örmény vértanúja
van a háborúnak, egész városrészeket, kerületeket és templomokat romboltak földig: az ellenség nem tett különbséget az
örmény katolikus, az apostoli és az evangélikus hívek között. Kijelentette: nem ért
egyet azzal, hogy a keresztények elhagyják a Közel-Keletet, az örményeknek ott
kell maradniuk Szíriában. Nemcsak azért,
mert meg akarjuk őrizni ezt a települést,
a közösségünket és azt a szerepet, hogy

Balról: Szakács Ferenc Sándor, dr. Issekutz Sarolta,
Haroutune Selimian és Esztergály Zsófia

„Az én misszióm, hogy
a következő években
bejárjam azokat a helyeket,
ahová szír örmények
menekültek.”

Haroutune Selimian köszönetét fejezte ki
azoknak az európai országoknak, amelyek
befogadták a Szíriából menekült örményeket. Elmondta, hogy akik olyan helyre
kerültek, ahol van örmény közösség – például Örményországba csaknem 15 ezren –,
azoknak a nevét tudják, velük kapcsolatot
is tartanak és őket az anyaország is segíti.
A lelkész kijelentette: az ő missziója, hogy
a következő években bejárja azokat a helyeket, ahová szír örmények menekültek
és felvegye velük ismét a kapcsolatot. Sajnálatát fejezte ki, hogy a Szíriában maradt
örményeken nem tud segíteni Örményország. A közösség inkább a saját erejében
bízik – emelte ki – ezért az iskolákat, az oktatást tartják a legfontosabbnak. Az összes
lerombolt keresztény templomot felújították: egy örmény templomot, az utolsót
a megújultak közül, novemberben nyitnak meg. Haroutune Selimian felidézte,
hogy egy éve a Magyarországi Református
Egyház delegációja járt Aleppóban, akik
a magyar reformátusok lelki és fizikai támogatását vitték a sokat szenvedett városba.
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„Szimbolikus üzenet az, hogy
az Istentől kapott javakból
segítünk másokon.”

A Magyar Református Egyház támogatása
hozzájárul ahhoz is, hogy megújuljanak
a háborúban lerombolt, megsérült protestáns templomok Szíriában. Ezzel kapcsolatban Ódor Balázs, az MRE Zsinati
Hivatalának külügyi irodavezetője úgy
fogalmazott: szimbolikus üzenet az, hogy
az Istentől kapott javakból segítünk másokon. A Generális Konvent költségvetéséből,
illetve a Magyar Református Szeretetszolgálatnak felajánlott adományokból mintegy
3-3 millió forintot juttatott az örmény és arab
református gyülekezetek kiemelt közösségi
programjára, a vasárnapi iskolákra, valamint a szíriai református iskolák diákjainak
ösztöndíjára. A Magyar Református Egyház
– adakozóinak köszönhetően – 2017-ben
hetven diák teljes éves tandíját biztosította.
A szíriai adományok teljes összege pedig
elérte a 10 millió forintot.

„Üzenjük a világ örménységének, hogy létezünk,
létezni fogunk és egyre
többen leszünk Aleppóban!”
Esztergály Zsófia – a Fővárosi Örmény Önkormányzat elnök asszonya a Budapesti
Örmény Katolikus Lelkészségen megrendezett találkozón a testvériség jegyében egy
aranyozott templomi kelyhet adott át, amely
a fővárosi örmény közösség ajándéka a szíriai testvérgyülekezetnek. Az elnökasszony
úgy fogalmazott: „Ha Úrvacsora alkalmával
ránéztek majd erre a kehelyre, tudjátok azt,
hogy vannak Magyarországon olyan örmény
gyökerű testvérek, akik értetek imádkoznak.
Emellett a Fővárosi Örmény Önkormányzat
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és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális
Egyesület nevében fogadjátok szeretettel
támogatásunkat, amelyet azoknak a fiataloknak küldünk, akik az általatok működtetett vasárnapi iskolában tanulnak. Vélhetően
a háborús körülmények miatt nem áll rendelkezésetekre az az eszköztár, amely az oktatáshoz fontos. Ezért bibliai témájú kifestőket,
könyveket, füzeteket, színes ceruzákat, hegyezőket, radírokat és zsírkrétákat, valamint
kerámia kereszteket és egyéb fiatalos keresztény ajándéktárgyakat küldünk.”
Esztergály Zsófia ezután a budapesti
örmény közösség segítségét ajánlotta fel
az Aleppóban maradt protestáns örmények számára.
Haroutune Selimian elsőként imát kért,
mert erősen hisznek annak erejében, majd
pedig segítséget iskoláik és templomaik újjáépítéséhez. Úgy fogalmazott: ha azt szeretnénk, hogy megmaradjon a közösség,
ezekre mindenképpen szükség van. Majd
megköszönte a fővárosi örmények vendégszeretetét, önzetlen segíteni akarását:
elmondta, hogy erről hazájában és elkövetkezendő útjai során is beszélni fog híveinek.
Végül így búcsúzott: üzenjük a világ
örménységének, hogy létezünk, létezni fogunk és még többen leszünk Aleppóban!

Erdélyi Örmény Gyökerek
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Orbán Viktor a legnagyobb szíriai protestáns
gyülekezetek vezetőit fogadta
Orbán Viktor miniszterelnök kedden az Országházban fogadta és Magyarország
támogatásáról biztosította a legnagyobb lélekszámú szíriai protestáns gyülekezetek
vezetőit, Joseph Kassabot, a Szíria és Libanon Nemzeti Református Zsinat főtitkárát, és Haroutune George Selimiant, a Szíriai Örmény Református Gyülekezetek
Szövetségének elnökét.

Orbán Viktor miniszterelnök fogadja a legnagyobb szíriai protestáns gyülekezetek vezető képviselőit, Dr. Joseph
Kassabot, a Szíria és Libanon Nemzeti Református Zsinat
főtitkárát (középen) és Haroutune George Selimiant, a Szíriai Örmény Református Gyülekezetek Szövetségének elnökét az Országházban 2018. október 9-én
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda / Szecsődi Balázs

A vendégek elmondták, hogy
a háború sújtotta területeken az újjáépítés hozzájárul, hogy a fenyegetéssel, diszkriminációval sújtott
családok a migráció, kivándorlás helyett a visszatérést, illetve
a helyben maradást válasszák.  Orbán
Viktor megismételte: Magyarország álláspontja szerint a segítséget kell odavinni, ahol a baj van,
nem pedig a bajt idehozni; ezért
felajánlotta, hogy a magyar kormány anyagi támogatással is segít
az üldözött keresztyéneknek, hogy
a háborúban sokat szenvedett, menekülésre kényszerült családok
hazatérhessenek otthonaikba – közölte Havasi Bertalan.
MTI 2018.10.09.

A megbeszélésen, amelyen részt
vett Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények
megsegítéséért felelős államtitkára
és Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház
Dunamelléki egyházkerületének
püspöke is, a vendégek tájékoztatást adtak a szíriai protestáns egyházak helyzetéről, és arról, milyen
eszközökkel lehetséges támogatni
az ott élő keresztény közösségek
megmaradását.
Haroutune Selimian az Örmény Katolikus Plébánián
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A mi Kiss Ernőnk
Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
hol megváltott – hősi áron –
Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom
– hangzott fel Ady Endre örök szépségű
verse a XV. kerületi Kiss Ernő emléktábla
előtt a Hartyán Általános Iskola VI. osztályos diákjainak ajkán.
A koszorúzás igaz szándékát a Fennvaló
is mosolygó őszi nappal jutalmazta.
A Nemzeti Gyásznapon egybegyűlt közösség megilletődve hallgatta Nuridsány
Zoltánné Mimi történelmi időkre – diktatúrára –visszanyúló személyes élményét:
még az ártatlan Batthyány örökmécsest is
figyelték, ki mer emlékezni az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc áldozataira.
Ki mer virágot tenni egy gróf emlékművére?
És Mimi merte. Következetesen, minden év

Szám László

Európa hol vagy?

Kik Trianon óta okítanak minket,
tanítgatják nekünk a „Vakulj magyar”-t.
Ez a tánciskola mikor ér már véget?
Elcsépelt a kotta, s oly régóta tart!
Európa most hol vagy? Hunyadi és Zrínyi
barbároktól védték nyugalmadat itt,
s közben földrészeket fosztogattak, vagy épp
egymás haját tépték birodalmaid.
Mikor elnyomóink hadüzenet nélkül
ifjúságunk javát többször learatták,
ti csak bámultatok lázas tétlenségben:
„hát ilyen nagy dolog” nálunk „a szabadság?”
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október 6-án fehér rózsát helyezett el a mécsesnél, hiába próbálták lebeszélni jóakarói.
Itt a Kárpát-medencében, a monarchia
idején öt nemzetiség hadvezérei álltak kivégzőosztag elé, akik mindannyian a szabadságért haltak vértanúhalált.
Széchenyi István 1848-as naplójából
idézve, augusztus 13-án ez áll: „Minden
világosan látszik előttem! Vértenger.”
A Világosi fegyverletétel előtt kerek egy
esztendővel!!! – olvasta Várady Mária,
az ANI – Budavári Örmény Színház művésznője. A Legnagyobb magyar váteszi
jövendölése beteljesedett.
Kiss Ernő örmény származású vértanúra
emlékezünk – e gy örmény hazafias verssel, örmény Miatyánkkal.
2018. október 5-én, 169 évvel a történelmi áldozat után, újra erőt meríthettünk
küzdelmeinkhez az Aradi Tizenhárom
Vértanú, kiemelten a mi Kiss Ernő altábornagyunk példájából.
Várady Mária

Egyedül Kapisztrán jött közénk vezérnek
egy végső honvédő ütközeten át.
Megint készítitek számunkra serényen
a szolganemzetek kényszerzubbonyát?
Nem boldogít, immár nem fér hozzá kétség,
az ördögidézés teljes sikere,
elsziporkázott az élmény, de nyomában
maradt az alvilág, s nem bírtok vele.
Megvan a megoldás (mért legyen jobb
másnak?):
dögöljön meg hát a szomszéd tehene!
2018. szept. 16.
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Négyszáz csíki énekelt a Szent Péter-bazilikában
Áron püspökért – Rómában

A felcsíki egyházi kórusok csaknem négyszáz tagja utazott pénteken Rómába.
Az énekes zarándoklat fő célja Áron püspök boldoggá avatási eljárásának előmozdítása. Az egyesített kórus tegnap a Magyarok Nagyasszonya búcsúünnepén a római Szent Péter-bazilika Katedra-oltáránál tartott szentmisén vett részt.
Szent Ignác-templomban. Tegnap, a Magyarok Nagyasszonya búcsú-ünnepén – amely
a Szent Péter-bazilika altemplomában található Magyarok  Nagyasszonya magyar kápolna búcsúnapja
is – a római Szent
P é t e r- b a z i l i k a
főoltára mögötti
Katedra-oltárnál
magyar nyelvű
szentmisén vett
részt a teljes nagy
énekkar. A ma
gyarok kápolnájában nem fért
a nagy létszámú
zarándokcsoport.
– Ezen a Máriabúcsún
főként
Mária-énekeket
énekeltek a kóruSzékelyek Rómában. Hangsúlyos jelenlét • Fotó: Ambrus Róbert
sok – világosított
bemondjon, tolmácsoljon a Szent Pé- fel Gábor Zoltán plébános. – Az előkészüter téren – magyarázta Gábor Zoltán letek, a főszervező Incze Sándor szépvízi
szentszéki tanácsos, szépvízi plébános, kántor irányításával több mint félévet
a zarándoklat egyik szervezője. – Mi meg- vettek igénybe. Az előre kiválasztott énefogadtuk ezt a buzdítását, tanácskoztunk kek egy kottásfüzetben is megjelentek,
a felcsíki plébánosokkal és kántorokkal, és a kiadványt minden kórustag kézbe vehetmost meghívást kaptunk Rómába Magyar- te, eszerint gyakorolták be. A Szent Péország Vatikáni Nagykövetsége részéről ter-bazilikában többek között a „Nyíljon
október 8-ra, a Magyarok Nagyasszonya ki szívetekben az örömvirág” és az „Anbúcsújára. A csaknem négyszáz énekesből gyaloknak nagyságos asszonya” kezdetű
álló zarándokcsoport vasárnap, október szenténekeket énekeltük el a pápai him7-én szentmisén vett részt és énekelt a római nuszon, valamint a magyar és a székely
2015-ben Rómában járt a szépvízi énekkar,
Somorjai Ádám vatikáni diplomata arra
hívta fel a figyelmünket, hogy vigyünk
oda csoportokat, hogy legyen, akiket ő
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himnuszon kívül. A búcsús szentmise Mária” és a „Dicsértessék a Jézus, Mária
főcelebránsa Palánki Ferenc Debrecen- neve”. Elénekeljük az „Isten, hazánkért
Nyíregy¬házi megyéspüspök volt, aki térdelünk elődbe…” kezdetű szenténeket
kiemelte, hogy a magyarság, „Szűzanya és P. Márk József csíksomlyói ferences
népe” Európa békéjén munkálkodik, és szerzetes Márton Áron püspökről szerzett
a krisztusi értékeket képviseli Európa himnuszát is. Az énekes zarándoklatunk
közepén. Az ünnepi szentmisén a csíki egyik fő célja ugyanis megemlékezni
zarándokok székely, illetve csángó ruhát Márton Áron 1938-ban történt püspöki
viseltek, hangjuk betöltötte a bazilikát. kinevezésének 80-dik évfordulójáról, és
Vezényelt Incze Sándor, Fórika Attila, jelenlétünkkel előmozdítani Áron püspök
Gombos Csaba és Bálint Zsolt. Előénekesek voltak: Bakos Mihály Károly, Kristály
Attila, Bartos András,
Fórika Attila, Gombos
Csaba és Bálint Zsolt.
Orgonált Borcsa Gergely és Bíró Zsolt.
A 14 egyházi kórusból álló zarándokcsoport (Balánbánya,
Csíkszentdomokos,
Dánfalva, Madaras,
Csicsó, Madéfalva,
Delne,
Szépvíz,
Szentmiklós,
Borzsova, Taploca,
Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok egyház- A Szent Péter-bazilikában Magyarok Nagyasszonya ünnepén
községek és Csíksze- • Fotó: Molnár Fülöp
reda Millenniumi-templomának kórusai) boldoggá avatásának ügyét a Vatikánban.
holnap szintén népviseletben vesz részt A holnapi általános pápai audiencia ala Szent Péter téren az általános pápai kalmából a felcsíki csoporthoz Borboly
kihallgatáson. A zarándokok a szépvízi Csaba megyei tanácselnök és Tamás
zászlón kívül egy 8 méteres magyar és József segédpüspök, általános helynök
egy 8 méteres székely zászlót is magukkal is csatlakozik. A zarándokcsoport egy
nagy méretű fotókönyvet visz a pápának
visznek.
– Az általános pápai audienciára 15 egy- a felcsíki községekről, majd szerda délházi énekkel készültünk – mondta Gábor után hazafelé indul.
Zoltán. – Legszebb Mária-énekeinket
Forrás: Daczó Katalin/Hargita Népe
énekeljük el. Ezek között van a „Boldog2018. október 09.
asszony Anyánk”, az „Egészen szép vagy,
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Az Aradi Vértanúk ünnepén
Az emlékezés és emlékeztetés folyama- életét, harcászati tudományát, sikereit,
tossága különösen fontos a nemzetisé- majd hős honvédei életének megmentése
gek körében a közösség fennmaradása és érdekében legnehezebb döntését, a fegymegmaradása érdekében. A hazaszeretetet verletétel elfogadását.
példaképeit, az Aradi Vértanúkat, szemé- Főhajtás címmel Tallián Marian és Lázár
Balázs kerek egész műsora varályes példamutatásukat fontos
zsolta el a közönséget a magyar
ismételgetni a mai fiatal generáirodalom és népzene világába.
ciók számára, hogy megérezzék
Harangzúgás mellett koszorúzés megértsék: a szabadságunkat
tak a közösség vezetői és megaz erdélyi örmény kultúránkat,
hatódva tettek egy-egy fehér
keresztény értékeinket csak az ő
rózsaszálat a közösség tagjai
segítségükkel tudjuk megmena Kiss Ernő és Lázár Vilmos arateni. Ennek felelőssége ránk
di vértanúk kopjafájánál.
szülőkre, nagyszülőkre hárul.
A rendezvényt az Erdélyi ÖrAz október 3.-i emlékünnemény Gyökerek Kulturális Egyepély az ifjú Fabók Bíborka átélt
sület rendezte, támogatta a Budaszavalatával kezdődött, Kerecsen Görgei Artúr
János: Az Aradi 13 versével, majd Dr. vári ÖNÖ, a II. kerületi ÖÖ, a XII. kerületi
Hermann Róbert vetítettképes előadása ÖNÖ, a Zuglói Örmény Önkormányzat és
mutatta be az anyai ágon örmény gyöke- a Fővárosi Örmény Önkormányzat.
I. S.
rekkel rendelkező Görgei Artúr tábornok
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Nyílt levél
Dátum: 2018. október 19., péntek
Címzett: Várady Mária
Mária Kedves!

Lenyűgöztél! Igazi '56-os
hangulatot sikerült megjelenítenetek. Mindenki
őszintén emlékezett a műsorban! Még a sminkeletlen, fáradt arcod is
tükrözte az akkori idők
lélektani megélését.
Ölellek, Mimi
2018. október 18-án 17.10
órakor Dr. Issekutz Sarolta,
az Erdélyi Örmény Gyö- Balról: Hegedüs Valér, Körtvélyessy Zsolt, Sasvári-Merza Krisztina,
kerek Kulturális Egyesület Váradi Mária
elnök-asszonya megnyitotta a hagyomá- – Budavári Örmény Színház művésznőjét.
nyos Örmény Klubot az Orlay utcai Ör- Gyertyagyújtással emlékeztünk Charles
mény Katolikus Plébánia Dísztermében. Aznavour örmény-francia sanzonénekesA szervező Zárugné Tancsin Katalin, a Zu re, a világon legismertebb GUSZÁN-ra,
glói Örmény Önkormányzat elnöke izga- aki október elsején az égiekhez távozott.
tottan jelentette be az ’56-os műsor témá- Újra felé szálltak Ő című híres dalának
ját és szereplőit. A néma várakozás sűrű futamai.
Magyar örménynek lenni kettősséget jecsendje fogadta Várady Máriát, az ANI
lent. Számunkra az 1956-os forradalom és
szabadságharc fontos, az élvonalban, életveszélyben ott voltak a szamosújvári örmények, a Pongrátz fiúk: Bajusz(Gergely)
a Corvin közben, Ernő a Parlamentben,
András a Sztálin csizmát lángvágóval
darabolta, Kristóf a hírvivő mind között.
Sasvári-Merza Krisztina képviselő remek
érzékkel válogatott a Kiskunmajsán,
az ’56-os Múzeumban elhangzott Pongrátz
Gergely emlékezéseiből. Az Amerikából hazalátogató Pongrátz András a TV
nyilvánossága előtt is erről beszélt. Mert
a forradalom leverése után a megtorlás elől
Hegedűs Valér zongoraművész
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elmenekülhettek,
világgá mehettek. Isten veled,
Budapest, te édes
– búcsúzott már
sok áldozat ettől
a világvárostól,
melyet rommá
lőtt a szovjet hadsereg 1944 telén,
Sasvári-Merza Krisztina és 1956 őszén.
És pokoli taktikával a Magyar
Rádiót visszafoglalt kommunisták
csalogató dalt sugároztak a Rádióban. A menekült
táborban hallgatták Wittner
Máriáék az Oly
Körtvélyessy Zsolt
távol, messze van
hazám kezdetű dalt. És honvágyukon
nem győzött a józan ész. Hazajöttek,
börtönlakónak.
És ezen az októberi délutánon jött közénk
Körtvélyessy Zsolt Jászai Mari-díjas, érdemes művész. És mi hallgattuk Őt, amint
harminc éve fájdalomból, szerelemből,

2018. november-december
életigenlésből és hazaszeretetből született
gyöngyeit elénk tárta.
Kitűnő társaságban voltunk: Ady Endre, József Attila, Nemes Nagy Ágnes,
Füst Milán, Pilinszky János, Wass Albert,
Csoóri Sándor, Nagy László és Vörösmarty Mihály. Csak oly mélyen kell érteni
a verseket, ahogy Körtvélyessy Zsolt
érti, és oly bravúros, tévedhetetlen technikai tudással, könnyedén kell tolmácsolni, ahogy csak a legnagyobbak tudják, ahogy Körtvélyessy Zsolt művészi
nagysága ezt lehetővé teszi. Vers-ráadásként József Attila Óda című költeményében gyönyörködhettünk. Kegyelmi állapot mindannyiunk számára, előadónak és
hallgatóknak egyaránt.
Végre igazi zongorán hallhattuk csillogni-villogni Hegedűs Valér zongoraművész   mindent kifejező zongorajátékát.
Az évfordulók fontosak, Liszt Ferenc
október 22-én született. Méltó zárásként
Liszt Ferenc az Aradi Vértanúk kivégzése után komponált lassú és egyben lírai
gyászzenéje csendült fel. Mint mindig,
Hegedüs Valér szívesen játszott egy elbűvölő ráadást, természetesen Liszt
kompozíciót.
Aztán meglepetésként arcunkra fagyott
a mosoly, amikor megtudtuk,
hogy köztünk van valaki, aki
Szamosújváron töltötte börtönéveit, az ’56-os forradalom
erdélyi megtorlásának áldozataként. Gál Tibor a börtön udvaráról látta égni a Szamosújvári
templomunk tornyát.
Mindenkinek köszönjük a fáradozását!
Várady Mária
a Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
45

2018. november-december

Erdélyi Örmény Gyökerek

Erdélyi Örmény Gyökerek

2018. november-december

Képtár

Fogolykiváltó Boldogasszony búcsú és Tarkanap

A szentmisén...

Fogolykiváltó Boldogasszony búcsú és Tarkanap
Ákos atyával

A II. kerületi örmény koszorúzás a Széna téren 2018.
október 23-án
Délvidéki örmény nemesek előadás a Jókai
Klubban, előadó: dr. Issekutz Sarolta, 2018.
szeptember 26.

Mártonffy Miklós zongoraművész

Kövér István

A XII. kerületi Örmény
Önkormányzat gálaműsora
a MOM Kupolatermében,
2018. október 31-én
– Hegedüs Annamária
elnök
(Beszámoló a következő
lapszámban.)

Rendezte: EÖGYKE és a Bp. Főv. II. ker. Örmény Önkormányzat, 2018. 09. 23.
Támogatta: Budavári ÖNÖ, XII. ker. ÖNÖ, Zuglói ÖÖ.
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Bíró Sándor

Bravúrosan teljesít az (örmény gyökerű)
udvarhelyi sakkozó

A Székelyudvarhelyi Iskolás Sportklub
(edző Balázs István) tehetséges sakkozója, a 14. évét november 11-én ünneplő
Nagy-Elek Tamás szenzációs bravúrt hajtott végre az elmúlt hetekben.
Huszonnégy nap alatt három, klasszikus
játékidővel rendezett versenyen játszott,
421 Élő-pontot nyert, és mindhárom
tornán kategóriadíjas lett. Tamás sikersorozata augusztus 17-én, a csíkszeredai
versennyel kezdődött, ahol a főcsoportban az 1800 Élő-pont alattiaknál végzett
az élen, és 120 pontot nyert.

(https://szekelyhon.ro/sport/
bravurosan-teljesit-az-udvarhelyisakkozo, 2018. szeptember 25.)
Nagy-Elek Tamás  felmenői között van
Nagy Józsefné Tolbej Letzia rom. kath.
(nemes), aki 1840-ben, Szentandrás havának 2. napján szülte Katalin nevű lányát,
akit Szilágysomlyón aznap meg is keresztelt Máté Pál somlyói káplán. Keresztanyja Besenczki Rebeka (szintén örmény
gyökerű), Farkas Domokos neje.
(Kiegészítések: Bálintné Kovács Júlia)

Korondon az 5. fordulóban Nagy-Elek Tamás (balra)
Antal Hunor Zoltánt győzte le
Fotó: Biró Sándor
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Meghalt Charles Aznavour
francia sanzonénekes
Meghalt Charles Aznavour, a francia sanzon legnagyobbjainak egyike, 94 éves volt.
Az örmény származású francia énekes,
dalszerző, filmszínész emlékét több mint
1400 saját szerzeménye és hatvannál is
több film őrzi.
Méltatói úgy fogalmaznak, hogy Aznavour
maga volt Franciaország – a legjobb értelemben vett nemzetköziség, ugyanakkor a
köztársasági alapértékek követe, miközben
a sárm, a romantika,
az északi országrész zárkózottsága és
a déli extravaganciája is megvolt benne.
Párizsban élő örmény művészek gyermekeként látta meg
a napvilágot 1924-ben
(Shahnour Varinag
Aznavourian). Apja
énekes, anyja színésznő volt, de ebből ritkán tudtak megélni. Aznavour apja gyakran
vállalt munkát éttermekben. Charles első
szereplése is családi produkció volt: apja és
Aida nővére énekeltek, ő pedig táncolt –
örmény táncokat adott elő.
Karrierje 9 évesen, egy gyerekszínházban
indult, akkor vette fel az Aznavour nevet.
Akkoriban Charles Trenet volt az ideálja.
Edith Piaf fedezte fel a II. világháború
vége után, amikor Aznavour kabarékban énekelt – a többi között Piaf dalait is

– barátja, a zongorista Pierre Roche kíséretével. Edith Piaf mindkettejüket magával vitte amerikai, majd kanadai turnéjára
– Aznavour több – később slágerré vált
– dalt is írt neki ebben az időben. Ettől
kezdve pályája megállíthatatlanul ívelt
a csúcs felé, ahonnan több mint fél évszázad után sem tudta letaszítani semmi és
senki. Az utolsó hetekig aktív közéleti
szerepet játszott, még
az évtized közepén is
adott koncerteket.
Háromszor nősült,
hat gyermeke született. Katia lánya
vokalistaként évek
óta együtt lép fel
vele. Legkisebb fia,
Nicolas, mindennapi
társa lett öregségében. Meggyőződéséért mindig síkra
szállt, a politikai életben is állást foglalt,
ha szükségesnek tartotta. Az 1970-es évek
közepén Giscard d'Estaing mellett kampányolt. Az ezredforduló után nem sokkal
Jacques Chirac, a második évtized elején
Nicolas Sárközi mellett tette le voksát.
Miután Franciaország tiszteletbeli konzulja lett Örményországban, elfogadta
családja hazájának megbizatását is – 2009
februárjától Örményország svájci nagykövete lett.
Megjelent EURONEWS honlapon

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a közösségünk tagja, Zakróczi Béla
villamosmérnök 95 éves korában 2018. október 9-én csendesen elhunyt.
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Az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek 2018.
(XXII. évfolyam) tartalomjegyzéke
Mind

Humor... Humor... Humor...
1%
Szomorújelentések

XXII. évfolyam 233. szám 2018. január–február
Minden vasárnap elhangzik – dr. Sasvári László
Karácsonyi klubdélután díjakkal – Pagonyi Judit és dr. Issekutz Sarolta
Szongoth Gábor méltatása – dr. Issekutz Sarolta
EÖGYKE 2017. évi beszámolója – dr. Issekutz Sarolta elnök
Elkészült Lukács Béla (1847-1901) volt közmunka- és közlekedésügyi államtitkár, kereskedelemügyi
miniszter bronz mellszobra – M
Minden vasárnap elhangzik 2. rész – dr. Sasvári László
A cél, hogy az üldözött keresztények őseik földjén, biztonságban, szabadon éljenek
– (kdnp.hu 2017. december 26.)
A nyolcvanéves Murádin Jenőnek, születésnapjára
Meglepetés Könyvbemutató a 80 éves Muradin Jenőnek – Balázs Bence
Boldog Dr. Bogdánffy Szilárd titkos püspök 65 éve halt mártírhalált – dr. Issekutz Sarolta
Örmény tanulmányok Magyarországon – interjú Kovács Bálinttal – Szuromi Kristóf
Ősök nyomában – három emlékezetes pillanat – Gyarmati Béla
Egyházi hírlevél 8., 2018. évi plébániai célok és programok
Meghívó
Programajánlók
Örmény est a Vigadóban – lochom István
Nemzetiségi Karácsony a XV. kerületben – Dr. Cs. G.
Emlékezzünk! Digitális identitás – Dávid Csaba
„Még mindig jelentkeznek családok!" – Dr. Száva Tibor-Sándor
A háromszéki Ozsdolára telepedett Mánya-család
Volt egyszer egy Szentháromság vagy Nits-féle patika 1. rész – Nits János
Bemutatkozott a „Classic Szalon"– Z.A.D.
Mcheta-Feldebrő, avagy a kaukázusi kapcsolat – Czakó Gábor
Kettős életet élt a híres magyar színész – (inforadio.hu/kultúra/2017/12/03)
Mikulásváró az Orlay utcában – M
Az Árpád-szobor hazatért (2017.október 17.) – Bartos Lóránt
„Élő emlékezet" – Örmény származású családok Marosvásárhelyen 9. rész
Tolokán család... Dobribán Család... Esztegár család
Magyarörmény számbavétel – Daczó Katalin

XXII. évfolyam 234. szám 2018. március–április
Minden vasárnap elhangzik – dr. Sasvári László
Vidám farsanggal űztünk telet, és várjuk a tavaszt – Megjelent a Fővárosi Örmény Önkormányzat honlapján
Magyar Himnusz Kr. u. 410-ből – ismeretlen szerző
Huj, huj, hajrá! – Czakó Gábor
Vége a finnugrászoknak és a finnugor elméletnek! Most már tudományosan is bizonyított! – Haiman Éva
A Szent Korona egyik története: örmények és hunok készítették? – Majer Tamás
Hős vagy áruló? Görgei a mérlegen – Szilvay Gergely
Filmkincs: látta már Görgei Artúrt ebben az 1910-es filmhíradóban? – Mehlhoffer Tamás
Olvasói levél – Kerek évfordulók Báró Dániel Ernő...
Egy hős magyar asszony – Gálfalvi Gábor ny. ig. tanító
Humor...
A 80 éves Korniss Péter életmű-kiállítása – Wagner István
Idegen földre ne siess... Kallós Zoltán emlékére – Moszkovits János
„Szongott Kristóf Szongoth szemmel" – Szongoth Gábor
Seremetyeff-Papp János előadása a januári klubon
Programajánlók és tanfolyamok
Volt egyszer egy Szentháromság vagy Nits-féle patika 2. rész – Nagy Béla
Nagy Béla méltatása – Dáné Tibor Kálmán
Humor...
A nyolcvanéves Murádin Jenőnek, születésnapjára – Megjelent a Szabadsag.ro online újságban
Játszd a régi zenéket! – Galsai Dániel
Király Mária Sarolta Ciupe – Meghívó
Olvasói levél – Haraga Attila Kálmán
Minden vasárnap elhangzik... ,,...hallhatatlan lényeg..." – dr. Sasvári László
Hollósy Szalon estje – B.
Az első „Szabadegyetem"-i előadás – Z.A.D.
Hollósy Simonra emlékeztek a hegyvidékiek – Hegedűs Annamária
Humor...
„Élő emlékezet" - Örmény származású családok Marosvásárhelyen 10. rész – Kopacz család
Humor...
Olvasmányaimból tallóztam – Bálintné Kovács Júlia
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Szomorújelentés
Csillagtúrák Erdély szívében...
1%
XXII. évfolyam 235. szám 2018. május–június
Minden vasárnap elhangzik – dr. Sasvári László
Fővárosi Örmény Klub március 15-i ünnepén – BJ.
Árpád-kori körtemplomaink üzenete – Szakács Gábor
Örmények – Budán! – Várady Mária
XV. kerületi megemlékezés 1848-ra – Életképek c. kerületi újság
Archívumunkból Magyar örmények! – Dr. Herrmann Antal
A Genocídium 103. évfordulója – .Z.A.D.
TÁJÉKOZTATÓ – Esztergály Zsófia Zita
A magyar-örmény identitás lényege – Beder Tibor
Kerek évforduló – 150 évvel ezelőtt született Urmánczy Nándor hagyatéka – Szakács Gábor
Egy elfeledett közösség nyomában - levéltári dokumentumok az örményekről – AKTAKALAND 2015. 05. 06.
H+ősök újra – Ázbej Kristóf, Fülöp Gábor és Olajos Ilka kiállítása – Hegyvidék galéria
Örmény genocídium 103 megemlékezés, könyvbemutató és zene - zene - zene...
Programajánlók és tanfolyamok
Gyökerek – Forrás Nyugati jelen 2007
Az EME tiszteleti tagja lett Murádin László...
Málenkij Robor kiállítás: Örmény gyökerűek után kutakodtak a Hegyvidékiek – Hegedűs Annamária
Örmények Uzonban – Ambrus Anna nyugdíjas tanárnő
Ünnepi események zarándokhelyéül szánt udvarhelyi magyarörmény emlékhely – Molnár Melinda
Minden vasárnap elhangzik 2. – dr. Sasvári László
Kerek évforduló – 140 évvel ezelőtt született Dr. Fogolyán Kristóf élete – forrás: dr. Fogolyán Kristóf
Megyei Sürgősségi Kórház. Sepsiszentgyörgy
„Élő emlékezet" – Örmény származású családok Marosvásárhelyen 11. rész Ávéd család, Várterész család
A magyarországi örmény kolónia és a néprajzkutatás a XIX–XX. század fordulóján 1. rész – Krajcsír Piroska
Szomorújelentések
Nekrológ helyett – Zakariás Péter bácsiról... „Az örmény ültet is fát, nem csak kivág" – Esztergály Zsófia,
László Gyöngyi
Meghalt Demján Sándor – Brückner Gergely írása alapján
1%
Elhunyt Szervátiusz Tibor szobrászművész – EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság
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XXII. évfolyam 236. szám 2018. július–augusztus
Minden vasárnap elhangzik – dr. Sasvári László
Naregi Szent Gergely: A bánat könyve – Beszélgetés a szív mélyéből Istennel – Dr. Szám László
Honnan is származnak a magyarok? Magyar Krónika című lap interjúja Kásler Miklós professzorral – Nagy Gábor
Ávéd doktor gyűjteménye – Korom András
Ávéd Jánosé Az év praxisa díj – megerősítésnek tartja az elismerést a mindszenti háziorvos – Máté Gergely
Dr. Ávéd János: különleges és egyben felelősségteljes életforma a háziorvosi hivatás – Tóth András
Szavaink aranyágya – Czakó Gábor
Fény, víz, levegő.. Gopcsa Paula kiállítása a Józsefvárosi Galériában – Szakolczay Lajos
Világosító szent Gergely ünnepség Zuglóban – Zárug Katalin
Igazi csoda: A Bibliát örmények adták Kínának Bibliafordító: Hovhannes Ghazarijan – Dr. Békefy Lajos
Székelyhidy Ferenc operaénekes... Szerkesztette I. S. – Wikipédia
Magyarörmény, Székelymagyar (részlet) – Puskás Attila
Humor... Humor... Humor...
Csíkszépvizi kulturális rendezvény, búcsú és családi találkozó – május 25–26. – M
Kapcsolattartás, Ohánovics család 1. rész – Bálintné Kovács Júlia
Maroshévíz a jövőnek üzen: nem hagyja veszni a múltat (részlet) – Balázs Katalin
Programajánló
A magyarországi örmény kolónia és a néprajzkutatás a XIX-XX. század fordulóján 2. rész – Krajcsír Piroska
Magyarörmény hírességeink. Emléktábla avatás az Örmény Katolikus Templomban 2018. 05. 20-án
– dr. Issekutz Sarolta
Híres magyarörmények tablója
A gyergyói hurutos laskalevest kiáltották ki a legjobbnak a Ceglédi Laskafesztiválon – Pethő Melánia
Nyolc kutató foglalta össze Székelyföld egykori hadtörténetét – Szépvízen mutatták be a kiadványt
– Molnár Rajmond
Az elfelejtett/eltűnt magyarörmény katolikusok nyomában – Haraga Attila Kálmán
Minden vasárnap elhangzik az örmény templomban – dr. Sasvári László
Az uzoni Temesváry-kastély – Wikipedia
„Élő emlékezet” – Örmény származású családok Marosvásárhelyen 12. rész – ZAKARIÁS család
– Adatközlő: Kádár (Ferencz) Borbála
Dájbukát (Dályay) család – Adatközlő: Kollár (szül. Dályay) Margit
Száva család – Adatközlő: dr. Száva György Dániel
Fejér család – Dr. Száva Tibor Sándor
Dájbukát család – Adatközlő: Dr. Budan Mária Imola
Harmath István alkotását választották – Menyhárt Borbála
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XXII. évfolyam 237. szám 2018. szeptember–október
Minden vasárnap elhangzik... „...haláloddal legyőzted a halált...” – dr. Sasvári László
Beszámoló a Fővárosi Örmény Klub 2018. július – augusztusi klubdélutánjairól
Tapsvihart kiváltó előadás az EÖGYKE-klubon – Ifj. Tompó László
Paula! Boldog, boldog születésnapot! – Várady Mária, a BÖNÖ elnöke
Egyre közelebb kerülünk ahhoz, amit az erdélyi örmények már régen tudnak hagyományaik révén.
Az örmények és a Honfoglalás – Dr. Gopcsa László
Egy örmény könyv kapcsán – Laczka József
A nagytótlaki kerekegyház – Varga Géza írástörténész
A kallósdi kerektemplom – Internetről
Attila és Árpád nyelve – Czakó Gábor
Olvasói levél – Gazdovits Miklós
Aktívak a hegyvidékiek – Hegedüs Annamária elnök
Kincsek a művészeti múzeum falai között – Köllő Katalin
Képek Gyergyószentmiklós történetéből – Dr. Garda Dezső
Minden vasárnap elhangzik... „...aki egy vagy a Szentháromságból...” – dr. Sasvári László
Kovrig Béla testnevelő tanár – Schmidt Sándor tanár
Olvasói levél – rendhagyó bevezetővel – Bálintné Kovács Júlia
A kolozsvári Szent Mihály plébánia papvendégeinek könyve (1906-1964) (részlet) – Sas Péter
Szent Nerszesz Snorháli találós kérdéseiből...
Kapcsolattartás, Ohánovics család... Zoltán
Programajánló
A magyarországi örmény kolónia és a néprajzkutatás a XIX-XX. század fordulóján – 3. rész – Krajcsír Piroska
Csillagtúrák Erdély szívében Kastélyok, falképes templomok, kulturális események és kulináris élmények...
Képgaléria
Hazám, keresztény Európa – Szabó Lőrinc
Kerek évforduló 130 évvel ezelőtt született Pungutz Antal – dr. Gabányi János
Az örmény nép jellemzése – dr. Hovhannesian Eghia
Gróf Karátsonyi Guidó felterjesztése Pilisvörösvár Város Díszpolgári címére...
Világosító szent Gergely búcsú... képgaléria
Roska Márton régész pokoljárása – Vincze Zoltán
Nem tanárnak, papnak szentelték fel (részletek) – Balázs Katalin
Erzsébetvárosi Nagyboldogasszonynapi búcsú – 2018. augusztus 15., Képgaléria
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XXII. évfolyam 238. szám 2018. november–december
Minden vasárnap elhangzik... „...haláloddal legyőzted a halált...” – dr. Sasvári László
ISMÉT ERDÉLY... Barangolás és honismereti túra Erdélyben – 2018. július 15–20. – dr. Hámory Beáta
Magyarország leánya – Magyar támogatással építettek újjá egy iraki keresztény települést – MTI
Örmények a Szentföldön – Hegedüs Annamária
Minden vasárnap elhangzik... „...haláloddal legyőzted a halált...” – dr. Sasvári László
Magyarországot a Kereszt Népe címmel tüntették ki Washingtonban – kdnp.hu
Czetz János nyomában – a honvédtábornok tanulmányai helyszínén jártunk – Pagonyi Judit
Nyomorult világ rokkant segítője Tokay Csöpi köszöntésére – Gábor Ferenc
Beszámoló a Gyergyószentmiklósi VIII. Örmény Művészeti Fesztiválról – Nuridsány Zoltánné
Találkozásom Gyergyóval – Gopcsa Paula
Gyergyószentmiklós Kisboldogasszony-búcsúja (részlet) – Rom.Kat.ro.
Ismét nagy sikert aratott a Kárpát-medencei Székely- és Magyarörmény Fesztivál – Pagonyi Judit
„Örményül” főztek közösségünk tagjai – Pagonyi Judit
„Naplókönyvem kortörténet akar lenni. Nem utólag elkészített emlékirat, hanem az események
sodrában megírt napló.” – Szappanyos Tamás/Pagonyi Judit
Programajánló – Meghívók
Örmények a Katolikus Rádióban – Horváth Pál
Ferenc Pápa levele az örmény mechitarista kongregáció jubileumára – Lejegyezte Hegedüs Annamária
Haroutune Selimian: ha a közel-kelet kereszténység nélkül marad, a szélsőséges iszlám hazájává válik
– Pagonyi Judit
Orbán Viktor a legnagyobb szíriai protestáns gyülekezetek vezetőit fogadta – MTI
A mi Kiss Ernőnk – Várady Mária
Európa hol vagy? – Szám László
Négyszáz csíki énekelt a Szent Péter-bazilikában Áron püspökért – Rómában – Daczó Katalin/Hargita Népe
Az Aradi Vértanúk ünnepén – I.S.
Nyílt levél – Várady Mária
Képtár...
Bravúrosan teljesít az (örmény gyökerű) udvarhelyi sakkozó – szekelyhon. ro
Meghalt Charles Aznavour francia sanzonénekes – EURONEWS
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek 2018. (XXII. évfolyam) tartalomjegyzéke
Gróf Teleki Sándor 1848–1849-es honvédezredes „Örményekről emlékeim” c. alkotásából:
„...Minden nemzetiségek között az egyedüli, mely él velünk és halna érettünk; szorgalmatos, takarékos, vállalkozó, vendégszerető nép, pártfogója irodalmunknak, művészetünknek; bátor katona, az 1848–49-es erdélyi hadjáratban minden nemzetségből
került ellenünk kém, örmény egy sem.”
55

2018. november-december

Erdélyi Örmény Gyökerek

A II. kerületi Örmény Önkormányzat 2018. november 6-án nyitotta meg Az örmény kultúra
„1001” szála és formája című kiállítását a Marczibányi Téri Művelődési Központ Galériáján.
A kiállítás november 20-ig látogatható. Beszámoló a következő lapszámban.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület székhelye: 1015 Budapest, Donáti utca 7/a.
Postacíme: 1251 Budapest, Pf. 70. Tel./Fax: 06(1) 201-1011
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– füzetek
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület kéthavonta megjelenő kiadványa
A kiadványt támogatja:
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