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Tisztelt Olvasóink!
2018. januártól minden hónap 3. csütörtökénleszFővárosiÖrményKlub.Ahelyszín
megváltozik,ezentúlaBudapesti Örmény Katolikus Lelkészségközösségi termében
leszazösszejövetelaz1114Budapest,Orlayu.6.számalatt.MegközelíthetőaGellérttér-
tőlaMóriczZsigmondtérirányában,jobboldalona2.utca.Mindenkitszeretettelvárunk.
AzErdélyiÖrményGyökerekfüzetekváltozatlanulkéthavonta,mindigapáratlanhó-

napbanjelenikmeg.Alapzártaváltozatlanulapáratlanhónapelsőhétfője.

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 fe-
szítettek, Krisztus Istenünk, haláloddal legyőzted a halált; aki egy vagy a Szenthá-
romságból, az Atyával és Szentlélekkel együtt dicsérendő, üdvözíts minket.”*

Mindenvasárnapiörményliturgiánelhangzik(smáskeleti liturgiákban, így a görög-
katolikusban is szerepel. Van tehát némi ökumenikus jellege is!).Valószínűlegazókor
véginagyhitvitákidejénkerültbe!LényegéttekintveegyrövidKrisztuséletrajz,illet-
vehitvallás.Ebbenazévbeneztfogjukelemezni,némilegelmélkedésszerűen,liturgi-
kusgondolatként,azelejénaztarésztkiemeltenmegismételve,amelyrőléppenbőveb-
benelmélkedünk!Akórusvagyapapénekli,ezértahívekelőttkevésbéismert,pedig
mélyteológiaitartalmavan!

dr. Sasvári László
*SzentLiturgiaörménykatolikusszertartásszerint.Budapest2006,10.oldal
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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 át-
adták a Szongott Kristóf-Díjat, az Ani Trdat-díjat és a Trdat Különdíjat is. 
A cikkel boldog újesztendőt kíván az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesü-
let és a Fővárosi Örmény Önkormányzat képviselőtestülete minden örmény és ma-
gyarörmény testvérnek. 

Nagyszámú közönség töltötte
meg aPestMegyeiKormány-
hivatal termét. A műsor első
részében az Erdélyi Örmény
Gyökerek Kulturális Egyesü-
let elnöke, dr. Issekutz Sarol-
taköszöntötteazegybegyűlte-
ket, emlékezve a 21 évvel ez-
előttialapításról,azazótaeltelt
karácsonyokról. Mint minden
évvégén,beszámoltazegyesü-
let2017éviműködéséről,majd
ünnepélyes keretek között át-
adta 19. alkalommal a 2017.

évi Szongott Kristóf-
Díjat az idei díjazott
Szongoth Gábor úrnak,
az EÖGYKE elnökhe-
lyettesének. (Lásd: 6.
oldaltól)Fogolyán Kris-
tóf fuvolaművész szívet
gyönyörködtető játéka,
dekülönösenadíjazott
köszöntésére felhangzó 
improvizációja igazán
ünnepélyessé tette év-
búcsúztatóestünket.
Azestmásodikrészé-

benEsztergály Zsófia, a 
Fővárosi Örmény Ön-
kormányzat elnöke kö-
szöntötte a megjelente-
ket, áldott, békés kará-
csonytésboldogújévet
kívánva a jelenlévők-
nek. Beszédében hang-
súlyoztaazörménykö-
zösség összetartásának 
fontosságát, a közös 
ünneplést, az identitás
megőrzését.

A közösséget Csúz 
Lívia és Bor László vi-
dám improvizációs já-
téka várta - a színművé-
szek a nézőkkel együtt 
azt az újévhez köthető 
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örmény népszokást elevenítették fel, 
amely az anyaországban és az erdélyi ör-
mények közt is megmaradt: a szerencse-
pénzes sütemény hagyományát. A süte-
ményt, amelybe a pénzdarabot sütötték, 
annyi darabra vágta föl a családfő, ahá-
nyan a szűk családban voltak. A legkisebb 
gyerek az asztal alá bújva utasította a csa-
ládfőt, kinek melyik darabot adja, és aki a 
saját részében megtalálta a pénzt, az lett 
az év szerencsegyermeke. 
Azelnökünnepi beszédében emlékez-

tetettarrais,hogyazösz-
szefogás érdekében ala-
pította a fővárosi testü-
letazAniTrdat-díjat,va-
lamint a Trdat Külön-
díjat. Ezek átadására az
elnökasszonylegméltóbb
alkalomnak Jézus szü-
letésének ünnepét tartja, 
ezért választották az át-
adási ceremónia helyszí-
nének a karácsonyi ren-
dezvényt.
Ismertette:azAniTrdat-

díj névadója Ani város-
ának számos kimagasló

épületét emelte és kortársa volt a XVII. 
században Magyarországra, elsősorban
Erdély területére települő örményeknek.
Adíjatannakítéliodaazönkormányzat,
aki sokat tesz amagyarörménynemzeti-
ségért.IdénadíjatKali Kinga antropoló-
gus,író,újságíró,fordító,kritikus,iroda-
lom-éskultúraszervezővehetteát,azör-
ménykultúramentéséértvégzettmunká-
jáért.Améltatásbanelhangzott:KaliKin-
ga rendszeresen szervez előadásokat, ör-
mény irodalmi-antropológiai esteket,

Szongoth Gábor átveszi a Szongott-díjat Fogolyán Kristóf fuvolaművész

Kali Kinga ...és az Ani Trdat-díj
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előadásokat tart örmény iden-
titás és irodalom témában kü-
lönböző magyarországi és er-
délyi örmény kulturális szer-
vezetekköreiben,valamintku-
tatásokat végez örmény karak-
terológia a magyar irodalom-
ban témakörben. 1989 óta kü-
lönböző irodalmi és társada-
lomtudományi, illetve közös-
ségi lapokban, portálokon, va-
lamint szépirodalmi antoló-
giákban, közös prózakötetek-
ben, antropológiai gyűjtemé-
nyekbenpublikál,tagjaaSzép-
írók Társaságának. Hosszú et-
nológiai szakmai tapasztalat-
tal bír: interjúkat,filminterjúkatkészített
azerdélyiörményidentitástárgykörében
Gyergyószentmiklóson, Szamosújvárott,
Erzsébetvárosban, valamint a magyaror-
szágiörmények-magyarörményekéske-
letiörmények-köreiben,azörménykul-
turálisidentitásttettenérendő.Eztaszí-
nes,azörménykultúraés identitás-meg-
őrzéselőtt tisztelgőéletutatdíjaztaaFő-
városiÖrményÖnkormányzat.

ATrdatKülöndíjataKrisztusután301-
ben uralkodott III. Trdat királyra emlé-
kezvealapítottaa fővárosi testület.Aki-
rályvezetésévelazörményekbirodalma,
Armenia - aFöldönelsőként - államval-
lássá tette akereszténységet.Ezt a díjat,
kifejezetten a közösségért végzett kima-
gasló tevékenységért, 2017-ben Ajtony 
Gábornak,aCsíkkörzetiMagyar-Örmény
Szentháromság Alapítvány vezetőjének

Ajtony Gábor (Csíkszereda) díjazott Csúz Lívia és Bor László színművészek

Jobbról Kali Kinga, Pagonyi Judit, Esztergály Zsófia elnök 
és Heim Pál
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ítélte a FővárosiÖrményÖnkormányzat
testülete.
Ajtony Gábor korára való tekintettel,

nemtudottrésztvenniadíjátadón.
Fejér István és Zakariás István sza-

vaiszerintcsaknemhúszév teltel,ami-
óta újra alakult a Csíkkörzeti Magyar-
Örmény Szentháromság Alapítvány,
melynek egyik kezdeményezője Ajtony
Gábor volt.Az akkor összegyűlt kurató-
riumőtválasztottamegazalapítványés
a kuratórium elnökévé. Ő volt az a ve-
zető személyiség, aki a legmegfelelőbb
voltenneka tisztségnekabetöltésére.Ő
az a személyiség, aki kitart az utolsókig
az elvei mellett, annak érdekében, hogy
továbbra is megmaradjon a Csíkkörze-
ti Magyar-Örmény közösség magyarör-
ménynek, és nemalkuszikmegminden-
félekülsőhatásra.
EsztergályZsófiaelnökasszonymélta-

tásában elmondta: „Ajtony Gabi bácsit
azonkevesekegyikénektartom,akikivé-
telesjellemésigézőkarakter.Olyanem-
ber, akiből ma kevés
van.Szavahihető,nála
az adott szónak is sú-
lya van, nemhogy az 
írottnak. Nála nincse-
nek utólagos megol-
dások vagy laza ügy-
kezelések. De nin-
csenek hazugságok 
és képmutatás sem. 
Nem kerülnek előtér-
be az érdekek az er-
kölccsel szemben, ha
mond valamit, bizto-
saklehetünk,hogyab-
ban semmilyen túl-
zás vagy csúsztatás
nincsen, de az érzel-
meksembillentiktúla

realitásmérlegnyelvét.Őaza férfi,aki-
rőlirodalmárként,íróként,televíziósként
ésfilmeskéntkijelenthető,hogykarakter.
Izgalmas és mély, érzelmes és határozott 
egyben, tiszta lelkű és olyan történelmi
múltathordozmagávalszemélye,amely
igazicsemegemanapság.”Úgyfogalma-
zott:„DrágaGabibácsi,engeddmegatá-
volból,hogyaFővárosiÖrményÖnkor-
mányzat nevében a legmagasabb kitün-
tetésünket átadjam Neked, aki jellemé-
benispéldátmutatközösségének-ésitt
aKárpát-medenceiésErdélyimagyarör-
ményekremindgondolok.”
AzestvégénaBudapestFővárosII.ke-

rületi Örmény Önkormányzat karácso-
nyi könyvajándékát:TutsekAnnaAz én
utamc.regényétadtaátdr.IssekutzSarol-
ta elnökvalamennyimegjelentnek,majd
Esztergály Zsófia elnökasszony fogadás-
rahívtamegarésztvevőket.Azünnepiest
kellemes beszélgetéssel zárult, egymás-
nakBoldogÚjesztendőtkívánva.

Pagonyi Judit és dr. Issekutz Sarolta 

A közönség élvezte a vidám improvizációs játékot
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Szongoth Gábor1947február28.-ánszü-
letett Budapesten.Már az IstvánGimná-
ziumban töltött évei alatt kiderült termé-
szettudományiérdeklődése,többközépis-
kolai matematikai és fizikai
versenyt nyert, így egyenes 
út vezetett az ELTETermé-
szettudományiSzakára,ahol
1971-ben geofizikus diplo-
mátszerzett.1971-tőlaGeo-
fizikai Intézet tudományos
főmunkatársakülönbözőve-
zetői beosztásokban.  Mun-
kája mellett megszerezte a 
geo-közgazdász diplomát
is. 1990-ben megalapította
aGeo-LogKörnyezetvédelmiésGeofizi-
kaiKft-t,amelynekamainapigügyvezető
igazgatója.Számoshazaiéskülföldiföld-
tani kutatásban, számos mélyfúrás-geofi-
zikaimódszer ésműszer tervezésében és
megvalósításábanvettrészt.Hivatásamel-
lettamásikszerelmeasport,ahoki,ame-
lyetfiaiésunokáiisörököltek.50évesjég-
korongpályafutásaemlékéreZuglóiSport
Érdemérem kitüntetést kapott. 45 éve él
boldog házasságban feleségével, Anikó-
val.Kétfiúk,KristófésGergely,ésnégy
és fél unokájuk van.
Örmény identitása korán megmutatko-

zott – büszke volt családja szamosújvári
származására, Szongott Kristóf híres ör-
ménység-kutatóval való családi kapcso-
latára. Kereste a kapcsolatot a hazai ör-
ménységgel,azörmény–erdélyiörmény
kultúrával, örmény katolikus hitélettel,
sőt az 1987-es örményországi földren-
gés örmény árvái ideiglenes befogadásá-
valrésztvettazörménynéptúlélésének,
megújulásánaksegítésében.Anemzetiségi

Szongoth Gábor méltatása
önkormányzatok 1994-es indulása óta
képviselte ahazaiörménységet aXI.ke-
rületbenmintelnök,vagyelnökhelyettes,
a ZuglóÖrményÖnkormányzatbanmint

képviselő,  a BudapestiÖr-
mény Kisebbségi Önkor-
mányzatokTársulásában el-
nökhelyettes, valamint az
OÖÖ-banakezdetektőlkép-
viselő,amagyarörményfrak-
cióvezetője(2014-ig),egyik
ciklusbanelnökhelyettes.
Szongoth Gábor az Erdé-

lyi Örmény Gyökerek Kul-
turálisEgyesületalapítótag-
ja(1997.febr.14.),elnökhe-

lyettese, aki 1994 óta megtapasztalhatta
márahazaiörményönkormányzatiságor-
szágos vezetése közösséget rombolóma-
gatartását, az erdélyi magyarörménység
önálló képviseletének szükségszerűségét,
denemadjafelazösszhangmegteremté-
sénmunkálkodásátahazaiörménységtag-
jaiközött...
SzongothGábort – az immár 6 ciklust

áttekintve - úgy is jellemezhetnénk,mint
akiaháttérbenmindigakiegyensúlyozott-
ságotképviselte,akimindendöntésesorán
bele tudta élni magát az ellenoldal hely-
zetébe,próbáltameghallgatniőket,keres-
te az ellenoldal stratégiai mozgatórugóit
ésazokatmérlegelvehoztamegdöntése-
it,azokra isalapozta tanácsait.Azelnök-
hözhasonlóanmindigiselkötelezettvolta
magyarörményekfelé,megállapodástőis
csakúgytudottelképzelni,mintazelnök,
csak ő egy kicsit nyugodtabban, komp-
romisszum-képesebben tárgyalt. Minden
ciklusban megalkuvásmentesen próbálta
azOrszágosÖrményÖnkormányzat és a
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közgyűlésműködését törvényesmederbe
terelni,amelynekérdekébenvállaltaahi-
vatalokkalvalóharcotis,mertmintagaz-
dasági élet jelentős szereplője (többmint
20 éve cége gazdasági vezetője), nagyon
nemszeretianemfairpénzügyeket.„Mint
saját cégem gazdasági vezetője, mindig
nyugodtankívánombefejeznianapot”.
Sokat foglalkozik azErdélybenmaradt

közösséggel, épített és szellemi öröksé-
günkkel (templomok, temetők, Szongott
Kristóf szellemi hagyatéka), legfőképpen
szívügyeSzamosújvár: aTÉKAAlapít-
ványés tanulóisegítése, amelykulturá-
lis intézmény a szórvány magyar okta-
tás zászlóshajója, a szórvány magyar is-
kola megálmodója és megszervezője. A
Szongoth család évenként látogatója és

támogatója a szamosújvári örmény kato-
likusplébániaáltalszervezett- a„világ-
szerte” szétszóródott örmény közösséget
összefogó -Világosító szent Gergely-na-
pibúcsúnak.1994-tőlszámtalanSzongott
Kristófkönyvreprintkiadásafűződikne-
véhez, a Szamosújvári örmény katolikus
temető monográfiáját Balázs-Bécsi Attila 
segítségével feltérképezte és kiadta aXI.
kerületinemzetiségiönkormányzat támo-
gatásával.
Szívügye az örmény katolikus identi-

tásmegőrzése, a budapesti  (Orlayu. 6.)
plébánia, templomésmúzeumlátogatott-
ságának felélénkítése. Beindítja a hónap
utolsóvasárnapjánaszentmiséketkövető
Zeneagapé sorozatot, mely hozzájárulhat
ahitéletésakomolyzeneélménye,minta

közösségetösszetartólelkitáplálékok,
aközösséggyarapodásához.
Mint magyarörmény képviselő, a

munkájánkívülanyagilagitthonisso-
katáldozottazörményközösségérde-
kében, amelynek nyilvánosságra ho-
zatalaelőlelzárkózott.
Mint apa és nagypapa szem előtt

tartja az erdélyi örmény gyökerek
ápolásánaktovábbvitelétacsaládban,
különösen dicséretes, ahogyan Kris-
tóffiávalegyüttmegküzdöttekazelső
leányunokaVetti nevének elfogadta-
tásáért. 
Eküzdelmétsokféleképpenlehetne

elemezni,deazthiszemalegjobbana
következőnéhánylevélrészletmutatja
beazembert,akimindigtörekedetta
törvényességre, és harcolt azért, hogy 
aztmásokisbetartsák.

 
Ugyanezeket várjuk el Tőled, Gá-

bor, az elkövetkezendő években is, 
remélhetőleg harc nélkül.

dr. Issekutz Sarolta
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Szongoth Gábor méltatásának melléklete 

Kétlevélrészlet,amelyeketSzongothGáboraBudapestFővárosiKormányhivatalnak
2013-banküldött,samelyeketazutánírt,miutántöbboldalaspanaszára(Tárgy:azOr-
szágosÖrményÖnkormányzatműködésénekanomáliái)aKormányhivatallényegében
semmilyenérdemi,elfogadhatóválasztnemadott:

Tisztelt … Mária!
Köszönettel vettem közbenső tájékoztatását, abban a reményben, hogy végre érdemi 

intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy gyökeres változások történjenek az Or-
szágos Örmény Önkormányzat működésében…

Meddig van a tűréshatár, meddig lehet így működni?
Ilyen szabálytalan működést egyetlen gazdálkodó szervezet sem engedhetne meg ma-

gának, 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 Kormányhi-

vatal Nemzetiségi Főosztályának is.
Úgy érzem, ameddig törvényesen megválasztott képviselő vagyok, kötelességem min-

dent megtenni a törvényes működés, illetve a pénzügyi fegyelem érdekében.
Volt már országos botrány az Országos Örmény Önkormányzat működése miatt, ép-

pen a jelenlegi alelnök elnöksége idején. Jó lenne ezt megakadályozni.

Tisztelt…Etelka!
A…iktatószámúlevelükbenmegfogalmazottválaszaikat nem fogadom el.
Az ülések összehívásai szabálytalanok voltak,mertnemküldtékelidőbenazelő-

terjesztéseket.
Kérdéseimre nem válaszoltak érdemben,pl.írásbankértem,hogyajegyzőkönyv-

benválaszoljanakarraakérdésre…
AzÁllamiSzámvevőszékvalamilyenokmiattnemkaptamegabeadványomat,ezért

kéremhivatalbóltovábbítsákÖnök,hiszenezkötelességük,hatudomásukrajutottegy
ilyensúlyosszabálytalanság,éssajáthatáskörükbennemintézkedhetnek.
AzSZMSZ38.§-bólegysorsemteljesül.Meddigtűrikezt,vagyezisazÁSZ-hoz

tartozik?
Ismételtenkérem,küldjenekatörvénytelenműködésmiattaHivatalbólellenőrtaleg-

közelebbiülésre(2013márc.8.péntek16.00Palatinusu.4.)
Tisztelettel:Sz.G.képviselő
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Legfontosabbfeladatvoltazörmény,ma-
gyarörmény közösség összefogása, kultu-
ráliséshitéletiidentitásamegerősítéseés
megmutatása, érdekeinek képviselete itt-
hon és külföldön, információs centrum
működtetése.Ennekérdekében6pályáza-
tot adtunkbeaműködésiköltségekés a
projektektámogatására,ebbőlazEMMI-
hez5pályázatot.AFüzetek2017éviki-
adásáhozapályázatunkra255eFt (!) tá-
mogatást kaptunk, majd egy rendkívü-
li támogatási kérelmünk alapján a Füze-
tek2017-2018.május31-igtörténőkiadá-
sához2millióFttámogatáshozjutottunk,
amithálásanmegköszönünk.Atöbbipá-
lyázatikérelmünknemkapotttámogatást,
ígyazegyesület2017éviműködését,kul-
turálisprogramjaitcsakkölcsönbőltudtuk
megvalósítani.
Köszönjük közösségünk tagjai részéről

azadományokat,különösena100eFtésezt
ismeghaladóösszegűeket.Köszönetmind-
azoknak, akik fontosnak tartották, hogy a
személyijövedelemadójuk1%-át167.710
FtösszegbenazEÖGYKErészéreajánlja
fel.Köszönjükörménykerületiésfővárosi
önkormányzatainknak,hogyazegyespro-
jektek megvalósításához hozzájárultak.
Megjelentettük az Erdélyi Örmény 

Gyökerek füzetek (XXI. évf.) kéthavi-
lapot 1150 példányban, postán eljuttatva
itthonésErdélyben,valamintahonlapon
megjelentetve.Megjelent a 2017 évi év-
könyv is 100 példányban,melyek elkül-
désre kerülnek a közgyűjtemények szá-
mára. 
AFüzetekkiadásátaII.kerületiésaFe-

rencvárosi Örmény Nemzetiségi Önkor-
mányzat egy-egy lapszám teljes költsége 
viselésével támogatta, a Zuglói ÖÖ 200

EÖGYKE 2017. évi beszámoló
eFt-tal,mígaBudavári,XII.kerületi,XV.
kerületiörményönkormányzataink50-50
eFt-otadtakafüzetekkiadásához.Azer-
délyi tudósítóévesdíjátésaFüzeteker-
délyipostaköltségét300eFtösszegbena
FővárosiÖrményÖnkormányzatviselte.
A www.magyarormeny.hu honlapot

üzemeltettük, amelyen az EÖGY Füze-
tek1997-tőlolvasható;ahazaimagyarör-
ménykulturálisésörménykatolikushit-
életi programjainkat - a kerületi örmény
önkormányzatainkétis-meghirdettük.
Megrendeztük kéthavonta a Fővárosi 

Örmény Klubot (21. évf.), amelynek
műsorátváltakozvaakerületeinkrendez-
ték meg.
Kiadtuk az Erdélyi Örmény Múzeum

sorozat24.kötetét:Lázár István: A vö-
rös számum történelmiregényt,amelyet
kulturálisműsorralmutattukbe.

Kiállításokat rendeztünk az Örmény
Genocídium tiszteletére, Örmények Ma-
gyarországon (Reménység Sziget, Erdé-
lyi Gyülekezet), II. ker.Marczibányi té-
ren Húsz éves az Erdélyi Örmény Gyöke-
rek Kulturális Egyesület és örmény önkor-
mányzatai,kulturálisműsorral.

Egyházi búcsúkonvettünkrésztBuda-
pesten, hagyományt teremtettünk Tarka 
napcímenabúcsúkkörészervezettgyer-
mek-ésfelnőttprogramokkalazörmény
kat.hitéletfellendítésére.AFogolykivál-
tóBoldogasszony-napibúcsúcsaládiren-
dezvénye–különösenagyermekekköz-
reműködésével–idénnagyonsikeresvolt.
Erdélybenrésztvettünk:Szamosújvár,Er-
zsébetváros,Csíkszépvízbúcsúin.
21. alkalommal megrendeztük július-

banazerdélyi Barangolás őseink földjén 
(Máramaros,Bukovina,RadnaiHavasok,
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CsicsóiHargita,KeresztúrésSzékelyvar-
ság)c.programunkat,elszakítottszülőföl-
dünkésközösségeink,családjainkmeglá-
togatásacéljából.
MegrendeztükazAradi Vértanúk em-

lékműsorát  Főhajtás címmel László Zita 
és Hencz Józsefzeneszerző,aszatmárné-
metiművészek,valamintDr. Kedves Gyu-
lahadtörténészközreműködésével.
Megemlékeztünk konferenciák kere-

tében:Czetz János tábornokról, a Gulág-
Gupviüldözöttekről,keresztényüldözésről;
Részt vettünk egynapos kiránduláso-

kon az örmények nyomában: Feldebrő,
Tarnaszentmária,stb.

Örmény szakkönyveket adományoz-
tunk amegyeikönyvtáraknak.
TámogattukazArtashat Örmény Szín-

ház működését,újdarabbemutatását.
Részt vettünk kiállítás megnyitókon: 

Gyulai Líviusz, Karácsony Ernő, Pál Já-
nos(erdélyiörményművészek)

Koszorúztunk: március 15.; április
24.;október6.ésoktóber23.;CzetzJános
emléktáblakoszorúzásközösenazargen-
tin nagykövettel, aMagyar Hadtudomá-
nyiTársaságképviselőivelésaFővárosi
ÖrményÖnkormányzatelnökével;Czetz
János lovasszobránakavatásaazArgen-
tin Nagykövetségen; Dr. Lukács Béla  
(1847-1901)voltközmunka-ésközleke-
désügyi,illetvekereskedelmimin.állam-
titkár, majd kereskedelemügyi miniszter
bronzmellszobránakmegáldásaazOrlay
u-iplébánián(felelősőrzésbenaközterü-
letielhelyezésig).
Nehézévünkvolt,óriásiadóssággalzárjuk

azévet,hanemsikerültámogatástkapnunk.
Végülmegemlítem:2017. február8-án

azOrszágosÖrményÖnkormányzatkele-
tiörménycsoportja (8 fő)azErdélyiÖr-
ményFrakció7tagjamandátumánakmeg-
szűnését állapította meg azon indokkal,

hogy egy éven keresztül nem vettünk részt 
aközgyűléseken.Azindokolásigaz,csak
azthallgattákel,hogyszándékosanmeg-
akadályoztak bennünket a képviselői jo-
gaink érvényesítésében, kötelezettségeink
teljesítésében.Amandátumokmegszűné-
sétmegállapítóhatározatokellenbíróság-
hoz fordultunk, majd azAlkotmánybíró-
sághoz,amelyeljárásfolyamatbanvan.
Véletlenül éppen kirekesztésünk nap-

ján, február 8-án panaszt nyújtott be az
EÖGYKE kerületi- és fővárosi vezetése
Lázár János Miniszterelnökséget vezető
miniszterhezazOÖÖvezetéseéstörvény-
telenműködéseellen,kérvesegítségüket.
A hazai magyarörménység civil szer-

vezetei az EMMI pályázataiból 2017-
benminimálistámogatástkaptak,mígaz
OÖÖelnök-éselnökhelyettesekörmény
civilszervezeteikb.23millióFt-hozju-
tottak, így könnyen összejött ezen ci-
vil szervezetek beszámolóiban olvasható
többszázezerFtnyereség.(Internet)
Debizakodunk2018-ban,hogyaköz-

pénzek felhasználását,azOÖÖműködé-
sét,mandátumunkvisszaállításátazilleté-
kesektörvényesmederbesegítik.

dr. Issekutz Sarolta elnök (2017. 12. 21.)

Dr. Lukács Béla
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2012-benjelentkezettazErdélyiÖrmény
Gyökerek Kulturális Egyesületnél Ro-
zsos Tamás Lászlócsaládfakutató,rendőr,
hogy tulajdonában vanDr. Lukács Béla 
(1847-1901)voltközmunka-ésközleke-
désügyi államtitkár, kereskedelemügyi
minisztergipszmellszoba,
amelynek bronzba önté-
séttervezteelaMacskásy
család, mint hozzátarto-
zó. E cél érdekében hoz-
ták létre a Lukács Béla
Kulturális és Szoborala-
pítványt, melynek elnöke 
Orgovánné Macskásy Ju-
dit. Az Egyesület - több
kerületi: II. ker., Ferenc-
városiÖrményNemzetisé-
giÖnkormányzattal – és a
Fővárosi Örmény Önkor-
mányzattal együttműkö-
désben–430eFt-otutaltát

Elkészült Lukács Béla (1847-1901) 
volt közmunka- és közlekedésügyi államtitkár, 
kereskedelemügyi miniszter bronz mellszobra

adománykéntaszoborbronzbaön-
tésére,felállítására.Évekigtartotta
magánadományokgyűjtése,hogya
600eFtkiöntésiköltségösszegyűl-
jön.Amellszobornovemberbenel-
készült.Aposztamensrevalógyűj-
tés és a felállítás helyszíne bizto-
sítása ezután lehetséges csak. Az
EÖGYKEkérelmezteaSzoborala-
pítványnál,hogyideiglenesjelleg-
gel - a felállítás végleges helyszí-
nebiztosításáig-amellszobor in-
gyenes tárolására az Örmény Ka-
tolikusPlébániátjelöljemeg,ezzel
a szobor a látogatók számárameg-

tekinthetővé válik. December 3-án a 11
órásszentmiseutánkerültsoramellszo-
bor elhelyezésére és megáldására a Plé-
bánián a magyarörmény közösség rész-
vételével. Ez a megoldás lehetőséget ad
az egyre népszerűbb múzeum látogatói

Rozsos Tamás László és dr. Issekutz Sarolta leleplezik a szobrot

Rozsos Tamás László és Orgovánné Macskásy Judit
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számára is a szobormegtekintésére.Tu-
domásunk szerint ez az egyetlen szobor,
amelyLukácsBéláthazánkbanmegeleve-
níti.Aszobortalapzatköltségeimegisme-
résévelmegindulagyűjtésaszoborköz-
területentörténőfelállítására.

M
Lukács Béla (Zalatna, 1847. ápr. 27.

–Bp.,1901. jan.7.):politikus,miniszter.
Abp.-i egyetemen jogot végzett.Néhány
évigazállamiszámvevőszéknéldolgozott,
majd a pénzügyminisz-
térium szolgálatába lé-
pett. 1872-ben Deákpár-
tiországgyűlésiképviselő
lett.1886-banazújjászer-
vezett MÁV elnök-igaz-
gatója, 1884-től minisz-
tériumi tanácsosi címmel
ésjelleggel,1887-tőlköz-
munka- és közlekedés-
ügyi, ill. 1889-ben a ke-
reskedelmi min. állam-
titkára. 1892. júl. 16-tól
1895. jan. 15-ig keres-
kedelemügyi miniszter a
Szapáry- és a Wekerle-
kormányban. Az 1900.

évipárizsivilágkiállításmagyarosztályá-
nakkormánybiztosa,1899.máj.16-ánvá-
lasztották a Szabadelvű Párt alelnökévé.
Öngyilkos lett. – F. m. A magyar keleti
vasút(Kolozsvár,1870);Az1848–49-iki
pénzügy(Pest,1871);AusztriaésMagyar-
ország pénzügyei és adórendszere (Bp.,
1876); Államháztartás és adózás Angol-
és Franciaországban (Bp., 1884; azMTA
nagyjutalmátkapta).–Irod.L.B.(Vasár-
napiÚjság,1886.3.sz.)

„Egyszülött Fiú…”
SzentPálírjaegyhelyen,hogynekünkegyIstenünkvan,azAtya,„Kitől mindenek let-
tek”ésegyUrunk,Krisztus,„Ki által mindenek lettek”.HaIstenregondolunk,ahhoz
nekünkembereknekazAtya,aTeremtőjuteszünkbe.Smiértteremtett?AFiúkedvéért!
RészbenŐbenneképzelteelazembert,részbenNekiajándékoztaeztazegészvilágot.
Feltehetnénkakérdést:HolaSzentlélek?–Nincsemlítve,detudjuk,érezzük:aköztük
levőkölcsönösszeretetben,melyolyanerős,hogymegszemélyesült!(Mintahogyélet-
rekeltaköltőkajkánaz,amitmegszemélyesítenek!)Azókoriörménytársadalomispat-
riarkálisvolt–ésmégErdélybenis–aholacsaládfőnekvoltalegtöbbjogaésutánaa
legidősebbfiú,azelsőszülöttkövetkezett.SimeonatemplombanbemutatottkisdedJé-
zusbanmegláttaazeljövendőt,aMegváltót.

dr. Sasvári László

Minden vasárnap elhangzik…
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Korábban az Ifjúsági Kereszténydemok-
rataSzövetségalelnökeként,majdaGye-
re HazaAlapítvány alapítójaként lett is-
mert a honi közéletben, szeptember kö-
zepétőlpedigazEmberiErőforrásokMi-
nisztériuma (EMMI) Üldözött Kereszté-
nyek Megsegítéséért Felelős Helyettes
Államtitkárságátvezeti.Eddigimunkájá-
rólésújfeladatárólisbeszélgettünkAzbej 
Tristannal.

– Különös hangzású név, három föld-
részen átívelő életút – miközben felvál-
laltan kereszténydemokrata érzelmű, 
magyar állami vezető. Mi ennek a ta-
lánynak a feloldása?
–AzAzbej család egymagyarországi

örménycsalád,amelytöbbmint350éve
élaKárpát-medencében,inkábbértékeket
teremtve az itt élő közösségeknek, mint
felélveazokat.Kereskedő,birtokos,Ybl-
díjasépítész,popartművészfelmenőkkel
büszkélkedhetek,deacsaládbantudtom-
malénvagyokazelsőmozgalmárlelkü-
letűközszereplő.Akeresztnevemfrancia
édesanyámválasztása,ésbárezazörök-
ségem is identitásképző, de a gyerekko-
rom,azéletemnagyrésze,acsaládom,a
lojalitásom,és–hanemisaszólegszoro-
sabbértelmében–azanyanyelvemisMa-
gyarországhoz köt.

– Hogyan került kapcsolatba az Ifjú-
sági Kereszténydemokrata Szövetség-
gel és a KDNP-vel?
– Mint sokakat a generációmban, en-

gemisa2002-esés2006-osKossuthtéri
katarzisok aktivizáltak. Azt lehet mon-
dani, hogy ezek előtt is „jó alapanyag”
voltam ahhoz, hogy egy napon keresz-
ténydemokrata közszereplő legyek. A

A cél, hogy az üldözött keresztények őseik 
földjén, biztonságban, szabadon éljenek

világnézetemkatolikushitemenalapszik,
a közösségközpontúságom a cserkész-
mozgalomban,tettvágyampedigazUSA-
bantöltött4egyetemidiákévemalatterő-
södöttmeg. Sorsszerű volt, vagy inkább
aGondviselésműve, hogy 2006-ban rá-
találtam az IKSZ-re, hazafias, konzerva-
tív elköteleződésű fiataloknak egy olyan
közösségére,amelyetnemisifjúságipart-
nerszervezetként, hanem inkább ütőké-
pes, politizáló baráti társaságként jelle-
mezhetnék.AzIKSZ-nekidővelbudapes-
tielnöke,majdországosalelnökelettem,
majd elhagyva az ifjúsági korosztályt, a
KDNP-neklettemtagja.Közbenútjárain-
dítottamaGyereHazamozgalmat,amely
2011ótanyújtsegítségetakülföldrőlha-
zatérőmagyarfiataloknak.

– A közelmúltban Izraelben dolgo-
zott. Mi volt a feladata tel-avivi nagy-
követségünkön, és hogyan érezte magát 
családjával a közel-keleti országban?

Azbej Tristan helyettes államtitkár
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–Az elmúlt éveket a korábbi keresz-
ténydemokrata parlamenti képviselő,
Nagy Andor nagykövet úr vezette izrae-
li magyar külképviseleten töltöttem tu-
dományos szakdiplomataként. Túlzásnak
tűnhet,deállítom,hogyIzraelavilágleg-
érdekesebbországa,aholrengetegettanul-
tamaz ember és az emberiség természe-
téről,történelemről,vallásról,világpoliti-
káról, innovációról, saját magamról és a
családomról. Lenyűgöztek a szélsőségek
Tel-AvivultraliberálismetropoliszátólJe-
ruzsálemig,avilágspirituálisközpontjáig.
A2014-esgázaikonfliktusalattiminden-
napjainkegyháborúshátországbanmeg-
tanítottákabékeértékét. Izgalmasvolta
keresztény–zsidó kultúrális találkozás is,
aminekafőszíntereszámunkraagyerme-
keinkhébernyelvűóvódájavolt.

– Mi az a kapcsolódási pont, ame-
lyen keresztül az üldözött keresztények 

megsegítéséért felelős helyettes állam-
titkárság vezetésével bízták meg?

– Ez az ügy számomra egy mélyen át-
érzett, személyes ügy. Egyrészt az örök-
ségem okán foglalkoztam az örménység-
gel,amelyavilágelsőkereszténynemze-
te,ésamelyvilágvallásokütközésizónájá-
bantöbbmintegyévezredeszenvedelül-
döztetést, elnyomást, népirtásokat. Más-
résztattólfogva,hogytestközelbőltapasz-
talhattammegagyilkoskonfliktusokbru-
tálisvalóságát,aKözel-Keletmegismeré-
se,megértésemárnemcsupánszakmaikö-
telességvolt,hanemtudásszomj,elemiér-
deklődés.Harmadrésztpedigazéletmeg-
ajándékozottazzal,hogymegismerkedhet-
temszentföldikeresztényekkel,megismer-
temagondjaikat, az örömeiket, a példás,
hitvallóéletüket,fontossáváltakszámom-
ra,aszívemenkezdtemviselniasorsukat.

– Teljesen unikális ez a kormányzati 
szerv. Melyek azok az irányok, amelyek 
mentén nekifog majd a szakmai veze-
téshez? Melyek azok a közeli és távla-
ti célok, amelyeket el szeretne érni a he-
lyettes államtitkárság irányításával?
–Valóban,azEMMIÜldözöttKereszté-

nyekMegsegítéséértFelelősHelyettesÁl-
lamtitkársága egy úttörő, a világon egye-
dülállókezdeményezés.Hasonlóküldetésű
civilésegyháziszervezetekléteznek;kor-
mányzatiegysem.Ahelyettesállamtitkár-
ságelsőközelegyévealatthatalmasmun-
kátvégzettel:kialakítottaaműködésike-
reteit, erős és kiterjedt egyházi kapcsolat-
rendszertépítettki,ötpártikonszenzustért
elegyparlamentihatározatkapcsán,kele-
tiegyházivezetőketésagytrösztökethozott
Magyarországra,felálltmenekültügyitárs-
szakhatóságkéntéselindítottaazelsőtámo-
gatásiprogramjait.Észak-Irakbanközépis-
kola épül, és egy kórház gyógyszerellátását 
fedezikmagyartámogatásból.Robbantásos

Azbej Tristan két, magyar állampolgárságot 
kapott szír atyával
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merényletekkoptáldozataimagyarkórház-
bankapnakellátást,Libanonbantemplom-
rekonstrukciósprojektetindítunk,aszírke-
resztényegyházakhumanitáriusfelhaszná-
lásraiskaptakMagyarországtóltöbbmillió
eurót.Szeptemberbenközelszázhitemiatt
diszkriminációt szenvedőfiatalkezdimeg
tanulmányaitMagyarországonegyösztön-
díjprogramkeretében.
A célkitűzésem, hogy bővítsük azokat

a programokat, amelyek hozzájárulnak, 
hogyazüldözöttkeresztényekőseikföld-
jén,biztonságban,szabadonésgyarapod-
va éljenek és gyakorolják vallásukat. Ez 
nem kegygyakorlás, ez felelősségünk és

kötelességünkalegősibbkereszténytest-
véreinkirányába.
Másik küldetésünk, hogy hangja le-

gyünk azoknak, akiknek a kiáltását nem
akarják meghallani.A több millió hívőt
érintőüldöztetéstényételhallgatjákavi-
lágon, annak felemlegetése tabudöntés-
nek számít, a „bűnös kereszténységgel”
kapcsolatos hazug, „polkorrekt tétel” ta-
gadásának.Azt szeretnénk, ha idővel el-
veszítenénk egyedi jellegünket, és egyre
többországfoglalkoznaezzelajelenség-
gelúgy,mintaMagyarKormányésaszo-
lidárismagyaremberek.

(kdnp.hu 2017. december 26.)

  

B. Balázs Bence
A„konspiráció”résztvevőités„áldozatát”
házigazdaként a régi barát,Tibori Szabó 
Zoltán,aMinervaMűvelődésiEgyesület

Részlet a Szabadság 2017. november 23.-i lapból
A nyolcvanéves Murádin Jenőnek, születésnapjára

Nyolcvanadik születésnapját tölti be ma Murádin Jenő. Az Aranyosgyéres mellet-
ti Harasztoson született, 1937. november 23-án, ahol édesapja, Murádin Lukács ta-
nító, édesanyja, Diószeghy Anna tisztviselő volt. Testvérbátyja, Murádin László, ne-
ves erdélyi nyelvész, a kolozsvári napilapunk nyelvművelési rovatának sok évtize-
des, 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 csa-
ládja, 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 fő-
igazgató-helyettese - a közös „esteli” beszélgetéseket rögzítette benne, amelyekhez il-
lusztrációként a család „cinkosságával” korabeli fényképeket használt fel.

elnökeköszöntötte,azigencsaládiashan-
gulatú, viccelődésektől, baráti élcelődé-
sektől és meglepetésektől sem mentes
rendezvényfelvezetőjébenkifejtve:acél
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az,hogybarátikörben,anyilvánosságtól
kicsitelzárvaismegünnepeljükMurádin 
Jenő 80. születésnapját.Ami ugyanmár
elmúlt,„demiúgygondoljuk,hogytöb-
bet isérdemelannál,minthogycsakegy
napot ünnepeljük, mert Jenő olyan fon-
tos tevékenységetvittvégreamiközös-
ségünk számára, amelyet ma már talán el 
semlehetnevégezni”-magyarázta,hoz-
zátéve: aligha akadna ember,
aki az életét ilyenfajta tevé-
kenységretennérá,innen-on-
nanösszecsipegetett informá-
ciórészletekből összeállítva
a 19-20. századi erdélyi ma-
gyar képzőművészet történe-
tét.Mindezthetvenegynéhány
könyvben - ha azokat is szá-
moljuk az általa írt 55mellé,
amelyekbenszerepel.„Három
méterpolcMurádinJenő,egy
hatalmas életmű bizonyítja,
mennyire komolyan vette ezt
afeladatot”-összegzett.

Szűcs György akönyvelőz-
ményeibe, ismeretségük kez-
deteibe, közös munkáikba, a „soha be
nem fejezhető” baráti beszélgetéseikbe
avattabearésztvevőket.Ezutóbbiak„há-
rom korty bor mellett” kezdődve szak-
mai levelezésben rögzültek-folytatód-
tak,belőlüknemhiányozhatottnémiévő-
désvagyéppenavilágdolgainakironikus
felfogása. Amint felidézte, Murádin Je-
nőtazakkormégfeldolgozatlannagybá-
nyai festő JándiDávid életművét feltáró
kutatásaiközbenismertemeg1993táján.
„Akik kapcsolatba kerültekMurádin Je-
nővel, közvetlenül is megtapasztalhatták
azt a végtelen önzetlenséget, amellyel a 
művészettörténész kollégákat állandó-
ansegítette”- tettehozzá.MurádinJenő
váltig hangsúlyozta a történeti háttér és

atárgyilagoséletrajzfontosságát,ésvér-
belikutatókrajellemzőszívóssággalnyo-
mozott ki olyan adatokat, amelyeket év-
tizedekótasenkineksemsikerültkiderí-
tenie - folytatta az ünnepelt jellemzését.
SzűcsGyörgyszerintabeszélgetéseikből
nemhiányzottamárnemélőművésszel,
ismerőseivel,barátaivalvalótalálkozások
felelevenítése, a tanulmányokban, köny-

vekbenmegnemírtvagyapolitikaihely-
zetmiattnemközölhetőrészletekmegem-
lítése-ilyenkorcsakaztbánta,hogynem
mindentársalgásalattsurrogottamagnó
vagyvilágítottadigitálisfelvevőlámpája.
A folytatásban a „kedves csomagolás-

ba betett merénylet” célzottja, Murádin
Jenőszóltazegybegyűltekhez.Elmondta:
valóban nem tudott ameglepetésről, így
nemiskészültafelszólalásra,„deazértjut
elazember80évig,hogynetudjákzavar-
bahozni,ésmégiseltudjonmondaniva-
lami olyasmitmagáról, ami talán közér-
dekűnek tűnhet.” ígyaztánarrólbeszélt,
hogy ő tulajdonképpen történésznek ké-
szült, de Vátásanu professzor, aki kivá-
ló előadó volt, és aki művészettörténeti
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vetítőképes előadásokat tartott az egye-
temen,hatássalvolt rá.Hozzákerültvol-
na segédtanárnak, de közben elvitték ka-
tonánakZilahra, ésmire visszajött, a he-
lyetmárelfoglalták,ígymaradtállásnél-
kül.Akkorkezdettvilágossáválniszámá-
ra,hogymivelkellenefoglalkozni.„Lász-
ló V. Ferenccel, a zenetörténésszel voltunk 
munkanélküliek, együtt jártunk fel aKo-
runkhoz, amelynek szerkesztősége előtt
voltegykicsiszoba,kisablakkal,ottvolt
Deák Tamás, az Új Életszerkesztője,éső
mindigmegkérdeztetőlünk:ésnekünkmit
hoztatok?LászlóFerenccelbeszélgetve,ő
aztmondta:elkötelezimagát,ésrendetvág
Bartók-kutatásai mellett az erdélyi zene-
történetben, én pedig aztmondtam, hogy
akkorénbele fogokvágniaképzőművé-
szet-történetbe, ami sokkal kevésbé volt
feldolgozva,mintazerdélyizenetörténet.
Ígykezdődött...Nagysegítségetkaptunk,
erkölcsilegis,Gál Ernőtől, a Korunk akko-
ri főszerkesztőjétől,akiazaligélő folyó-
irat pénzalapjából kiszorított egy ösztön-
díjat,hogymenjekelNagybányára,üljek
ottkéthétig,ésjárjamvégigaműtermeket.
Mondtam,hogyakétháborúközöttikor-
szak teljesen ismeretlen, de abban renge-
teg olyanproblémavan,amikényes,ugye
a ’60-as években voltunk.Azt kell meg-
írni! -mondta -, úgy, ahogy tudod, a so-
rokközött!Ésebbőlaztánszülettekazoka
Nagybánya-tanulmányok,amelyekazéle-
temegyrészétvégigkísérték,sígyjutot-
tamoda,hogyaztánvégigjárjamakolozs-
váriműtermeket,seljussakaszékelység-
be, s kialakuljon a kép arról, hogy tulaj-
donképpenhogyisnézkiazerdélyikép-
zőművészet” - mesélte a tőle ismert, ér-
dekfeszítő, közvetlen stílusban Murádin
Jenő,akivalósággalmegérezteaközönség
felnemtettkérdését.„Hogymelyikköny-
vemetszeretemigazán?AzegyikaNagy

István-monográfia, ami történelmileg is
helyhez kötött. Történészi alapképzésem
mindenüttmeglátszik,néhanemalegjobb,
mertugyeaműbőlkellkiindulni,ezittaz
alapszabály, de mi olyan helyzetben va-
gyunk, hogy ha nem tárjuk fel a környe-
zetet, azokat a történelmikörülményeket,
amelyekamagyarkultúrátmeghatározták,
akkornemtudjukamagyarországimagyar
kultúráhozhozzákapcsolni.Amásikkönyv
Kolozsvár képzőművészete, ez egy vaskos 
kötet,kicsitKolozsvár-centrikus,deegész
Erdélyrekiterjedőösszegzés.VagyABa-
rabás Miklós Céh története.Ésamivelna-
gyon sokat dolgoztam - bő 50 évemvan
benne -, az a bibliográfia, az az erdélyi
könyvészet, amelyik 1867-től 1989-ig, e
kéttörténelmidátumközötticsaknem150
év erdélyi művészetét foglalja össze. Ez
mindenkinek hasznára válik,mertma el-
képzelhetetlen, hogy hozzám hasonlóan - 
mindennapelmentemakönyvtárba - az,
akimostkezdi,eltöltsönmondjuk20évet
a könyvtárban. Nem kell már eltöltenie,
megtalálja,amitkeres.Körülbelül15ezer
cím van benne, s azoknak a névmutatói.
Nagyon nagy segítségére van mindazok-
nak, akik ezzel a korszakkal foglalkozni
kívánnak. Nem éreztem soha tehernek ezt 
amunkát.Aztszoktammondani,hogyéle-
temfelekönyvtárbanéslevéltárbanteltel,
a feleségem, aztmondja, hogy háromne-
gyede...ebbenvalószínűlegigazavan.Hát
így születtek ezek a könyvek. Ez volt az én 
életem,ésaztkellmondanom,megelége-
désseléltemvégigezeketazéveket,amit
elsősorbanacsaládomnak,afeleségemnek
köszönhetekésolyankedvesbarátoknak,
mintSzűcsGyörgy, Tibori Szabó Zoltán s 
mégjónéhányan,akikittvannakaterem-
ben”-zártaszavaitazünnepelt.
SzűcsGyörgyekkorvetteelőamegle-

petéskönyvet. „Az elmúlt években, vagy
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inkább évtizedekben, időnként, amikor
Jenővelbeszélgettünk,benyomtukamag-
nót.Szerintemsokkal érdekesebbekvol-
tak azok a beszélgetések, amikor nem
nyomtukbe,ésnemháromkortybortit-
tunk,hanemtalánegypárpohárral,devé-
gülisszerencséreezeketaszemélyesél-
ményeket,aművészettörténészvisszaem-
lékezéseitegy-egytémára,azokkidolgo-
zására,ésnemutolsósorbanaszemélyes 
pályaképet rögzítiezanéhánybeszélge-
tésis,amitsikerültösszeszerkeszteni,ki-
adni.Murádin Kati áldásos »határcsem-
pészetének« köszönhetően nagyon ko-
molykoraiarchívfotókistalálhatókben-
ne,tehátilyenformánaszemélyespálya-
kép, az Erdély-történeti pályakép és ku-
tatói munkássága is tetten érhető. Szer-
zőtársam,Pál Antal Sándor, írt egy olyan 

utószót, hogy azt az életkori dimenziót,
amit Jenőmegélt az egyetemista korától
fogva,annakakoraieredőitfeltárja.Nagy 
Péter és az Exit Kiadó pedig összerak-
taeztabeszélgetéssorozatot,ésilyenfor-
mán ezt Jenőnek,mint az első példányt,
átisadom”-nyújtottaátaszépkidolgo-
zásúkönyvetSzűcsGyörgyaszületésna-
posnak.
AfolytatásbanfelszólaltMurádinJenő

néhány távolról érkezett pályatársa, egy-
benbarátja,ésakönyvetkiadóExitkép-
viseletébenNagyPéteris-talánőfogal-
maztamegalegérzékletesebbenasokak-
banmegfogalmazódottgondolatot:„...fel-
néztem,ésinnenarrafeléisfelfogoknéz-
ni Murádin Jenőre, és köszönöm, hogy
megismerhettem!

(Szabadság, 2017. december 15.)

  

1911. február 21-én született a Torontál
vármegyei Feketetó (Crna Bara) kis fa-
luban. Édesapja ebesfalvi Bogdánffy Ig-
nác katolikusiskolaitanítóvolt,édesany-
ja Welebny Aranka.
A temesvári Piarista Gimnáziumban

érettségizett, utána a nagyváradi Papne-
velő Intézetbe jelentkezett.Mager Antal 
apostolikormányzóabudapestiPázmány
Péter Katolikus Tudományegyetemre
küldte. A teológia doktorátusig mindig
színjeles osztályzattal abszolvált. 1934.
június29-én szenteltepappáFiedler Ist-
ván szatmár-nagyváradi püspök az újon-
nan épített és azon a napon megáldott
Várad-Őssi Lisieux-i Szent Teréz temp-
lomban. Pappá szentelése után az első

Boldog Dr. Bogdánffy Szilárd titkos püspök 
65 éve halt mártírhalált

ünnepélye szentmiséjétTemesváronmu-
tattabe1934.július1-én.Mottójáulszent
Lukácsevangéliumánakelsőfejezetéből,
aSzűzanyaMagnificatjánakkezdőmon-
datátválasztotta,nevezetesena„Magasz-
talja az én lelkem az Urat”.
Teológiai és gimnáziumi tanárként

Nagyvárad magyar és román tannyel-
vű iskoláiban egyaránt tisztelve szere-
tettésnagyrabecsültnevelővolt.Neve-
lői munkája mellett gondos lelkipászto-
ri tevékenységet végzett és a város több
kórházában ellátta a kórházlelkészi ten-
nivalókat. 1947-ben Isten Szolgája Dr. 
Scheffler János szatmári püspök, váradi
apostolikormányzóáthelyezteSzatmárra,
hogy tanácsosi jogkörrel felruházva az
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egyházkormányzatban segít-
ségére legyen, mert a szatmá-
ri központi papság a püspöki
palotátértbombatalálatkövet-
keztében meghalt. 1949. feb-
ruár 14-én Bukarestben titok-
banszenteltepüspökkéGerard 
Patrik O’Haranuncius.
Ugyanezen év április 5-én

letartóztatták és az ország kü-
lönböző börtöneiben rabosko-
dott (Jilava, Máramarossziget
– ólombánya, Capul Midia
Fekete-tenger melletti kivég-
zőtábor, Nagyenyed), míg-
nem 1953. október 1-én a
nagyenyedi börtönben vérta-
núhalált halt. A rabtemetőben
temettékel,amelyrészkésőbb
beépítésre került, így sírja is-
meretlen. Közben 1953. ápri-
lis24-énanagyváraditörvény-
szék 12 évi kényszermunká-
ra ítélte, árulásban való bűn-
részességért.Az ügyész újabb
ítéletet kért ugyanattól a bíró-
ságtól1953.augusztusában,de
ezt visszavonták, mert a püs-
pökközbenelhalálozott.

XVI. Benedek pápa 2010. 
március 27-én hagyta jóvá
azt a dokumentumot, amely-
benelismeriIstenSzolgájaDr. 
Bogdánffy Szilárd Ignáctitok-
ban felszentelt püspök vérta-
núságát.
A boldoggá avatást Nagy-

váradon 2010. október 30-
án Angelo Amato érsek, a 
SzenttéavatásiÜgyekKongre-
gációjánakprefektusavégezte.
A szentmisét Dr. Erdő Péter 
bíboros, prímás, esztergom-
budapesti érsek pontifikál-
ta. A volt kommunista dik-
tatúra romániai vértanúi kö-
zülBogdánffySzilárdazelső,
akitazegyházaboldogokso-
rábaemelt.

dr. Issekutz Sarolta,
aki hivatalos meghívással

résztvehetett abodoggáava-
tásiünnepségen.

(Isten Szolgája Bogdánffy 
Szilárd vértanú püspök bol-
doggá avatására kiadott 
Adoremus különszám felhasz-
nálásával)

2017. december 1-jén 
megnyílt a Classic Szalon

(Cikk a 44. oldalon)
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Újkor.hu: Miért épp a történészi pá-
lyát választotta?

Kovács Bálint:Történészipályafutásom
Veszprémbőlindult.APadányiBiróMár-
ton Római Katolikus Gimnáziumban ta-
nultam,ésmárekkorérdekeltekatörténe-
tiirányúvizsgálódások.AzÉrsekiLevél-

tárba jártam kutatni délutánonként, ami-
nekazapropójátaztánazismegerősítet-
te,hogyazérettségiévébenbeneveztema
Pázmány Péter tanulmányiversenyreegy
önállópályaművel.Akiezenaversenyen
elsővagymásodikhelyezéstértel,auto-
matikusan felvételt nyert az egyetemre.
Ezténnagylehetőségnektartottam,ésez
voltazelsőolyanmunkám,amibenlevél-
táriforrásokatésirodalmatishasználtam.

Szuromi Kristóf
Örmény tanulmányok Magyarországon – 

interjú Kovács Bálinttal

Igencsak kalandosnak mondható, 
ahogyan először kapcsolatba került az 
erdélyi örmények történetével. Elme-
sélné, miként történt ez? Hogyan ala-
kult ez át az örmények iránti mély ér-
deklődéssé?
Harmadéves egyetemista voltam, ami-

kor kaptam egy erdélyi, ko-
lozsvári ösztöndíjat, és az
akkori szemináriumi veze-
tő tanárom, Őze Sándor azt 
mondta, hogy a két hónapos
CEEPUS-ösztöndíj alatt néz-
zek utána az erzsébetváro-
si örményeknek. Ekkor még
semErzsébetváros,semazör-
mények nem tűntek közeli-
nekszámomra.Erdélybekiér-
ve elmentem Szamosújvárra,
ahol udvariasan visszautasí-
tottak,majd egy egész napos

stoppolásutánmegérkeztemErzsébetvá-
rosba.Ahelyi katolikus papnagy szere-
tettel fogadott, amikormegtudta, hogy a
történelem iránt érdeklődöm, tőle meg-
tudtam,hogynemcsaklevéltáruk,hanem
egykönyvtárukisvanazörménykatoli-
kus templomban, de azt egy idős hölgy
(Marisnéni)őrzi,akinemszívesenenged
be oda senkit.Amikor elmentemmeglá-
togatni,őmégisaztmondta,„na,jólvan,

Kovács Bálint történész, armenológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 2016-
ban 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.
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szépfiam,hamár ilyen so-
kat utaztál, megnézheted a
könyvtárat”.
Akönyvtárasekrestyefö-

löttvan,egy18.századivas-
ajtó és egy nagy lakat őrzi,
amelyet a néni unokaöccse
nyitott ki számomra.Már a
lépcsőnéreztem,hogyittaz
elmúlt húsz évben biztosan
nemjártsenki,azelsőeme-
leten pedig csodálatos lát-
vány tárult elém: hat intar-
ziásszekrénybőlállókönyv-
tár ólomablakokkal, és tele
régebbnél régebbi könyvekkel, a fiókok-
banpediglevéltárianyagottaláltam.Szá-
momraezanapolyanvolt,minthakincset
találtam volna – talán ez a nap változtatta 
megéletemet.Akönyvtárrólnemtudták,
milyenanyagvanbenne,hiszenkatalógus
nemmégnemkészülthozzá,itthonpedig
azzalsemvoltaktisztában,hogylétezik.
Hazatértemkor Őze tanár úrnak je-

leztem,mit találtam, amire ő aztmond-
ta, menjek vissza és készítsem el a

katalógusát,merterrőlitthonnemtudsen-
ki. Számomra ez egymisszió volt.Nem
azért, mert örmény, hanem sokkal in-
kább,mertkárpát-medencei.Úgygondol-
tam, ha egy katalógust készítünk hozzá, 
azzal a könyvtárat mentjükmeg (ismer-
ve,hogyakulturálisingóságokazelmúlt
évtizedekbenhogyan tűntekel amagyar
kezekbőlRomániában).Elkezdtemkijár-
ni Erzsébetvárosba, először diáktársaim-
mal, hogy elkészítsük ezt a katalógust, 

ezt követően több ösztöndí-
jat is elnyertem: lehetőségem
nyílt Németországban tanul-
niErasmus-ösztöndíjjal, illet-
ve Rómában kutatni. Egye-
temistaként részt vehettem a
heidelbergi egyetemhezkötő-
dőSiebenbürgenInstitutáltal
szervezett doktorandusz kol-
lokviumon,aholazintézetve-
zetője elmondta, hogy a ta-
nulmányomat megjelentetik
egy német szakfolyóiratban
(Zeitschrift für Siebenürgische 
Landeskunde), ami nekem
hatalmas dolognak számí-
tott, hiszen negyed-ötödéves

A PPKE történelem szakos diákjainak tanulmányi kirándulása a 
Kaukázusba 2013 őszén. A háttérben az Ararát vonulatai.

A PPKE Történettudományi Intézetének kirándulása a Kau-
kázusba 2016 tavaszán Megemlékezés az örmény genocídium 
emlékművénél Jerevánban.
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egyetemistakéntajánlottákeztfölnekem.
Ezutánahorizontegyrecsaktágult:elő-
ször az erzsébetvárosi örményekkel fog-
lalkoztam,majdazörményuniótörténe-
tével,utánaáltalábanvéveazerdélyiör-
ménységgel,2008ótapedigaközép-kelet
európai, illetve a kelet-európai örmény-
séggelegyretágabbkontextusban.

Így kerültem kapcso-
latba Örményországgal
is:előszörnyelvettanul-
ni utaztam ki, majd tu-
dományos kutatómun-
kára és a szakmai kap-
csolatok építése céljá-
ból,illetveoktatóimun-
kára. A Kaukázus vi-
lágát mind emberként,
mindtörténészkéntmeg-
ismervepedigegyrekö-
zelebbkerültemaposzt-
szovjet világhoz, a kis
méretéhez képest igen
fontos nemzetközi kap-
csolódási pontokkal és

konfliktus-potenciál-
lal rendelkező régi-
óhoz.AzELTETár-
s ada l om tudomá -
nyi Karán, Kopper 
Ákos tanszékvezető
úr meghívására im-
már negyedik féléve
oktatom a Kaukázus 
– egy geopolitikai ré-
gió Európa és Ázsia 
határán című tantár-
gyat, amely nyugat-
európaiegyetemeken
bárléteik,Magyaror-
szágon teljesen egye-
dülállónakszámít.

Hogyan került 
kapcsolatba a GWZO-val, melynek Ön 
jelenleg is munkatársa?
AGWZO-val 2007-ben kerültemkap-

csolatba, amikor egy félévesKAAD– a
német katolikus – ösztöndíj segítségével
Hallébantanultam.Hallébaazértmentem
ki, mert bár itthon elkezdtem a doktori
képzést,úgygondoltam,hatörténészként

Az örmény egyházfő, minden örmények ecsmiadzini katholikosza is fo-
gadta a Pázmányos diákok csoportját

A PPKE diákjai Noravank kolostoránál
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az örményekkel foglalkozom, akkor ah-
hozspeciálisismeretekiskellenek:nyelv-
ismeret, illetve az armenológiának,mint
tudománynakaz ismerete.EzpedigMa-
gyarországon, intézményi keretben nem
voltelérhető.Hallébanszerettékvolna,ha
továbbmaradokazegyetemen,vagyeset-
legottdoktorálok,deazösztöndíjatnem
sikerült meghosszabbítani. Épp a lejárta
előtt találkoztamStefan Troebsttel, aki a
lipcseiintézet(GWZO)igazgatóhelyette-
se, s épp egy projektet tervezett Örmények 
Kelet-Közép Európában címmel. A be-
szélgetés után egy hónappal kap-
tamtőleegye-mailt,miszerinta
projektet jóváhagyta a miniszté-
rium,ésígynekemegytudomá-
nyosmunkatársiállástbiztosítaz
intézetben. ÍgykerültemLipcsé-
be, és azóta is ennek az intézet-
nek vagyok a munkatársa.

Kutatási témáját tekintve mi-
lyen nehézségekkel néz szembe 
a leggyakrabban?
Nyilván a nyelvismeret az

egyik, hiszen magyarként, ma-
gyar anyanyelvűként kell ör-
mény forrásokkal, örmény iro-
dalommal dolgoznom. Igyekez-
temmindentmegtenniannakér-
dekében, hogy az örmény nyelvet elsa-
játítsam, ugyanakkormagának amai ör-
mény nyelvnek is két dialektusa van, a
keleti- és a nyugatiörmény, a történe-
ti szövegek esetében pedig ez keveredik
agrabarral,vagyisóörménynyelvvel, il-
letvemásváltozatokkal.Amásiknehézsé-
getaforrásokszéttagoltságajelenti:nem
elég Szamosújváron, Kolozsvárott vagy
Erzsébetvárosbankutatni,mertRómában,
Lembergben, Czernowitzban is találha-
tók olyan források, amelyek magát a kon-
textust világítjákmeg. Ez egy rendkívül

polarizáltforrásadottságokkalrendelkező
téma,ugyanakkorvannakkorábbikutatá-
si eredmények,mert a 19. században az
erdélyiörményekkel, illetve tágabbérte-
lembenakelet-európaiörményekkelapo-
zitivizmushatásárasokankezdtekelfog-
lalkozni és mind magyar, mind örmény
nyelven megjelentek monográfiák (nyil-
ván az akkori tudományos gondolkodást
tükrözően).Vannakmaiskollégák,akika
történelem ezen szeletével foglalkoznak, 
tehátalehetőségadottatudományosdis-
kurzusra.

Mely módszereket, milyen elméleti 
hátteret alkalmazott leginkább kutatá-
sai során? Mennyire kiaknázottak ezek 
Magyarországon?
Alipcsei intézetbengyűjtött tapaszta-

lataimsokat segítetteka témamódszer-
tani megközelítésében. Magát a dokto-
ri disszertációmat a kulturális transz-
fer paradigmájának segítségével írtam
megésez,illetveahálózatelméletsegít-
ségével dolgoztam fel az egyes szemé-
lyek közötti kora-újkori kapcsolatokat.
Azalapvetőtézisemazvolt,–amelyhez

Az örmény tanszék felavatása 2016 október 21-én. Balról 
jobbra: Prof. Fodor György dékán, Dr. Vahe Tachjian, Dr. 
Kovács Bálint, Dr. Elke Hartmann a tanszék munkatársai, 
Prof. Ruben Mirzakhanyan jereváni rektor



Erdélyi Örmény Gyökerek2018. január-február

24

a két elméletet kiválóan illeszteni tud-
tam–hogyazörménymisszionáriusok,
illetveazörménykatolikuspapokmint-
egyhálózatszerűenkötöttékösszeakü-
lönböző kelet- és közép-európai diasz-
pórákat,ebbenahálózatbanpedigakü-
lönféle teológiai tudás, a népi vallásos-
ságielemek,azirodalmiésteológiaitu-
dás nyomtatott termékei kiválóan tud-
tak áramolni, mozogni az egyik diasz-
pórábólamásikba, tehátmegvalósulha-
tottakulturálistranszfer.Énaztgondo-
lom,hogyezakételméletebbőlkövet-
kezően nemcsak kiegészíti, hanem sok-
ban össze is köti egymást. Egy ideje a
kulturális emlékezet különböző aspek-
tusai is érdekesek lettek számomra, kü-
lönösen a lieux de memoire kategóriája
vagy az invented tradition, így például
azerdélyiörményekszármazásitoposzá-
val, illetvenarratívájáhozkötődőenvolt
lehetőségemezekkelbehatóbban isdol-
gozni.
Szerencsére pozitív elmozdulás van e

térenMagyarországon,ésegyretöbbku-
tatóismerifelazt,hogyanemzetközitu-
dományos diskurzusba való bekapcsoló-
dáshoz nem elég a puszta levéltári ada-
tok feldolgozása – azokat be kell illesz-
teniegyolyanparadigmába,amelyetkül-
földönisértenek.Akulturálisemlékezet-
telegyretöbbenfoglalkoznakitthon(igaz
sokesetbenalényegétnemragadjákmeg,
sokszorcsakcímszókéntjelenikmegafo-
galom), a kulturális transzfer alkalmazá-
sára szintén vannak hazai példák,míg a
hálózatelmélet még kevésbé alkalmazott
módszer – bízunk benne, hogy a jövő-
benittispozitívelmozdulásleszvárható.
Adiákokérdeklődéselegalábbisebbenaz
iránybanbizalomraadokot.

2016 őszén alakult meg az Örmény 
Tanulmányok tanszéke a Pázmány 

Péter Katolikus Egyetemen. Mi ennek 
a jelentősége, illetve tanszékvezetőként 
milyen távlati elképzelései vannak?
Magyarországonazarmenológiamárko-

rábbanisismerttudományágvolt,hiszena
19.századtólmárvannaknemzetköziszin-
ten is elismert iskolák, illetve szakembe-
rek,professzorokezenaterületen.AzEL-
TE-nszinténfoglalkoztakarmenológiával.
Itt megemlíteném Patrubány Lukácsot, aki
örménynyelvettanítottmégamásodikvi-
lágháború előtt, a háború utáni időszak-
bólSchütz Ödönt,akiennekanemzetkö-
zilegiselismertprofesszoralett.Ugyanak-
korörménytanszékegyikidőszakbansem
létezett, ezért azt gondolom, hogy nem-
csakÖrményországból nézve, de nagyon
bízombenne,hogyMagyarországrólésa
nemzetközi tudományosműhelyekből te-
kintveiskorszakalkotójelentőségűennek
megalakulása. Részben megalapoznám
ezt akijelentésemetazzal,hogyMagyar-
országon az örmények a 13 nemzetiség
egyikét alkotják, s valamennyimásiknak
vagy tanszéke vagy intézete van, az ör-
ménynekazonbanmindezidáignemvolt.
Hogyeztakatolikusegyetemfölvállalja,
aztgondolom,nagyonfontos,márabbóla
szempontbólis,hogyavilágelsőkeresz-
ténynépérőlvanszó,akiketazelsővilág-
háborúbangenocídiumsújtott.Meggyőző-
désem,hamaazüldözöttkeresztényekről
beszélünk,akkorebbőlnemhagyhatjukki
a20.századelsőnépirtásátelszenvedőör-
ménységet.
A tanszék hosszú távú célját illető-

en nem egy klasszikus, filológiai jellegű
armenológiai tanszékben gondolkodunk,
hanem sokkal inkább globális keretben
képzeljükelazittenimunkát.Aklasszikus
óörményszövegekvizsgálatahelyettsok-
kal inkább szeretnénk amodern örmény
történelmet globális perspektívából (és
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nemnemzetikeretekben)vizsgálni,törté-
neti,társadalomtörténeti, társadalomtudo-
mányi ésművészeti szempontból. Ebben
benne lenne az identitásnak,mint olyan-
nak a vizsgálata, különböző kultúraant-
ropológiai vizsgálatok, a történeti aspek-
tustpedigfőlegazutóbbipárszázévrehe-
lyezném.Természetesenabudapestikép-
zésihelyésszámomraalipcsei tapaszta-
latszinteegyértelműsítik,hogysajátosku-
tatásiiránytkellaközép-éskelet-európai
örménységnekiskapnia.Egyangolnyelvű
„GlobalArmenianstudiesMA”programot
szeretnénk elindítani, és nagyon bízom
benne,hogyazakkreditációterreazegye-
temmeg is fogjakapni.Azoktatásnyel-
veegyébkéntmármostisazangol,atan-
szék két kollégája, Elke Hartmann és Vahe 
Tachjian, valamint megbízott előadóink
angol nyelven tartják óráikat. Ugyanak-
korfontosnaktartom,hogykülföldidiák-
jainkislegyenek,ígyakárÖrményország-
ból, akár a diaszpórából. Utóbbi célt tá-
mogatvaazEUegyik legnagyobbalapít-
ványaa lisszaboniszékhelyűGulbenkian
alapítvány2017szeptemberétőlötösztön-
díjat adományozott külföldieknek, hogy
nálunk tanulhassanak az örmény tanulmá-
nyokprogramban.Ahallgatókegyébként
atanszékmunkájábaisaktívanbekapcso-
lódnak,ígymegemlítenémaL’Harmattan
Kiadó által az örmény népirtás történe-
téről kiadott első magyar nyelvű, tudo-
mányos igényességgel publikált kötetet,
amelynekaszerkesztésébenahallgatóink
isrésztvettek.

Eddig már két alkalommal is vitt 
egyetemi hallgatókat Örményországba 
tanulmányútra. Hogyan értékeli ezeket 
az utakat, illetve milyen volt a visszajel-
zés a hallgatók részéről?
Úgy érzem, nagyon fontos az,

hogy a tanárok a diákokkal közös

tanulmányútramenjenek.Ekkormár sok-
szorkollégákról isbeszélazember,nem-
csakadoktoranduszok,degyakranazMA-
sokesetében is.Azörményutakmindkét
esetbenjólsikerültek.Voltakolyanok,akik
utána többször is visszatértek Örményor-
szágba, illetve az örmény tanulmányok
programbanrésztvevőmagyardiákokelső
sorbanazokközülkerültekki,akikelőtte
ezeken az utakon részt vettek. Egy olyan 
„egzotikus”területrőlvanszó,amelysok-
bankötődikhozzánk:egykereszténynép-

rőlvanszó,olyanterületről,amelyaSzov-
jetunió része volt, tehát hasonló normák
érvényesülnek, mint nálunk. A muszlim-
keresztényhatárzóna,amiHegyi-Karabah
kapcsánmaislátszik,hogyolyantársadal-
mi, illetve történetihatásokathozott létre,
amelyek valamennyi alkalommal nagyon
érdekesekvoltakadiákok számára.Ezért
tartanám fontosnak a jövőben, hogy ha
nemisévente,deakárkét-hároméventeha-
sonló tanulmányutakra kerüljön sor.

Az örmény kultúra Európában való kutatásá-
ért, oktatásáért és terjesztéséért Kovács Bálint 
Jerevánban az Örmény Kulturális Minisztéri-
um magas szintű elismerésében részesült 2017. 
május 20-án.
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Oktatóként mi az, amit leginkább át 
akar adni a hallgatóknak?
Azáltalamoktatottlegfontosabbtárgy-

nak a Történelemelmélet című előadást
tartom, szeretnémugyanis, hogy a hall-
gatók profitálhassanak abból, amit egy
németországiintézetbenénmagamisel-
sajátítottam. Igyekszem az ott alkalma-
zott paradigmákat, elméleti megközelí-
téseketitthonátadni,amisokszornehéz-
kesatanulásszempontjából(nemaklasz-
szikustörténeti tényanyagelsajátításáról
szól),debízombenne,hogyadiákoken-
nekhosszabbtávonhasznátfogjákvenni.
Ugyanígyszeretném,haahallgatóknyi-
tottá válnának a világra, különösenKö-
zép- ésKelet-Európavonatkozásában, a
történelem ugyanis nemcsak a nemzeti
múltunkismerete.Célom,hogykilépjünk
abbólamagyarországitrendből,hogyaz
egyes kutatók személye pusztán az ösz-
szekötő kapocs a kurrens európai törté-
nettudományos trendekkel és közeggel.
Szeretném, ha a hallgatók nemzetközi

beágyazottsággal rendelkező szellemi
műhelybe léphetnének, és ismereteiket,
kutatásaikat Michigantől Jerevánig tud-
náknemzetközilegbeágyazni.

Jelenleg milyen kutatási témán dol-
gozik? Mik a tervek a közeljövőre?
Szeretnékazörményekhezhűmaradni,

ugyanakkorkicsittávolabbivizekreevez-
ni az erdélyi, illetve aközép-európaiör-
mény témától. Egy örményországi kol-
légámmal, valamint Ronald Suny-val, a 
michigani egyetem professzorával terve-
zünk egy hosszabb távú kutatási projek-
tet, amely Szovjet-Örményország törté-
netikánonjával foglalkozna.Mostennek
amegalapozása folyik, de természetesen
a tanszékvezetői, illetveanémet intézeti
munkakörnekiselegettévetervezünkegy
kiállítástazörményBiblia350évesévfor-
dulójaalkalmából,illetveazörménytan-
székhez kötődő önálló könyvsorozatban
isgondolkozunk,amelyamagyarolvasó-
közönségetcéloznámegarmenológiaivo-
natkozásúszakmaipublikációkkal.

Októberközepén erdélyi örmény
származású ükanyám – Lukács 
Róza – két másik, nem kevésbé
lelkes leszármazottjával és két to-
vábbi kellemes útitárssal kifeje-
zettenazerdélyiörményelődeink
nyomát felkeresendő pár napos
villámutazást tettünk Erélyben.
Utunkkellemesidőbenzajlott,az
egyetlennehézségangolrendszá-
mos autónk jobbkormányos mi-
volta volt. Magánjellegű esemé-
nyek nem tartoznának a Füzetek 

Gyarmati Béla
Ősök nyomában – három emlékezetes pillanat
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képévelemlékezünkottaniélményünkre.
2. Erzsébetvárosra – erzsébetvárosi Lu-

kácsainkegyiktörténelmilakóhelyére–pá-
ráskorareggelenérkeztünk,ésbárszeren-

csésenmegtaláltukagond-
nokot és bejutottunk abba
a templomba, aminek lét-
rejöttében (megintcsak!)
több Lukácsunk is közre-
működött, de a templom-
ban kezdetben barátság-
talan sötét volt. Beszél-
getésünk közben veze-
tőnk,Calinescuúréppazt
mondta:„Szép,hogymeg-
látogatják az őseik nyo-
mát”,amikoregyszercsak
kisütött odakint aNap, és
egysugaraazablakonbe-
ragyogva egyenesen a szó-
székreesett.Minthavalaki
–onnanfentről–nyomaté-
kosítaniakartavolnaazel-
hangzottakat!
3. Nagyszeben volt az

a város, ahol Róza ük-
anyám özvegye, Józef 
Woyciechowski élete vége 
felé a gyermekeivel élt.
A gyászjelentésbenmeg-
adott Franciskanergasse
ma is könnyen azonosít-
ható, de az egykori lak-
hely, a 20. sz. ház nem, 
mivelmaazutcábancsak
19házszámlétezik.(Nyil-
vánvaló, hogy néhány 
egykori kis ház lebontá-
saárántöbbtelekegyesí-
tésével nagyobbak épül-
tek, ezzel lecsökkent a há-

zakszáma.)Avigasztalásunkraragyogóan
sütőkoradélutáninapfénybenbetértünkaz

olvasóira,de talánazáltalunkmegélthá-
romérdekespillanattalkivételttehetünk.
1. Gyergyószentmiklós volt az első

célpontunk, ahol Lukács-őseink legelő-
ször hagytak számos je-
let maguk után – nem 
csak az örmény katoli-
kus templomban, hanem
arómaikatolikusbanis.A
gyergyószentmiklósi ör-
mény katolikus templom
kulcsa ügyében jó előre
egyeztettünk a plébános
úrral, akit azonban érke-
zésünk előtt másfelé szó-
lított munkaköre, így nem 
tudott a rendelkezésünkre
állni.Amintottszerencsét-
lenkedtünkacinterembe-
zárt ajtaja előtt, felfigyel-
temegykomótosanballa-
gó emberre. „Ezt az arcot
már láttam valahol a fü-
zetekben! Szólítsuk csak
meg!”MinthaazÉgküld-
te volna, Zárug Aladár úr
volt,atemplomgondnoka,
aki ugyan az érkezésünk-
rőlsemmitnemtudott,de
épp jött valamit elrendez-
niatemplomban.Beenge-
dett és első osztályú ide-
genvezetést tartott szá-
munkra. Ezúton is köszö-
net érte! Másnap hajnal-
banmég sötétben,megle-
hetősködben indultunkel
Gyergyószentmiklósról.
Mivel a Zárug úrról kap-
kodvafelvettfényképélet-
lenresikerült,ezérthelyet-
teatemplomnakazautóablakábólbúcsú-
záskor látott, egészen különös hangulatú
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ugyanazon utcában álló, nemrég szépen
felújított ferences-templomba: ha már a
lakóházatnemtaláltuk,legalábbszippant-
sunkannaka templomnaka levegőjéből,
ahova aWoyciechowskiak jártak! Néze-
lődésünk hamarosan csodálkozásba for-
dult, amikor felismertük a jobboldali ol-
tárképet.Nagyszebenben,báréltaváros-
bantöbbgazdagörmény,denemvoltje-
lentős örmény közösség, örménykatoli-
kus templom meg végképp nem volt. És 
ajobboldalioltárképenmégismitlátunk?
Atemplomismertetőjeszerint:„Világosí-
tóSz.Gergelypogánykirályipártkeresz-
tel”!(Amagyarörményektudják,hogyIII.
Trdatkirály legendásmegkeresztelésével

kezdődött azörménységkeresztényhitre
térítése.) Mintha a gyergyószentmiklósi
rómaikatolikustemplomészakimellékol-
tárának1765-benLukács Jánosáltalado-
mányozott szentgergelyes oltárképét lát-
nánkviszont!Nem tudjuk,hogyvajona
Woyciechowskiak–anyaioldalrólszínör-
mények! – a képmiatt költöztek-e 1880
utánaszomszédba,deazörménytémájú
kép,ebbenakörnyezetben,mélyenmeg-
érintettbennünket!
Miatanulságmindebből:haőseinknyo-

mát nyitott szemmel és szívvel kutatjuk,
számtalanaprójelerősíthetimeg,hogyjó
útonjárunk!

Kedves Támogató Híveink és akik azok 
lesznek!

Mindenkinek Boldog Újévet kívánunk 
éshozzámindenjót,amiehhezkell.2018.
évlegyenalelkiésanyagigyarapodáséve
is.Sokasodjonazaktívváválóörmények
ésa„tiszteletbeli”örményekszáma,akik-
ben él az örménység iránti vonzódás és
érdeklõdésszikrája.

Köszönet és hála mindazoknak, akik
2017-ben–ésmárkorábbanis-jelenlét-
ükkel és forintjaikkal is támogatták az 
örményplébániamindennapimûködését,
fenntartását és továbbra is segítõinkma-
radnakamegújulásimunkában.

A hitélet és egyben az örmény egyhá-
zikultúraközpontja a templom – az or-
szág egyetlen örmény katolikus plébáni-
ája – amely veretes örmény liturgiájával

Egyházi hírlevél 8.
2018. évi plébániai célok és programok

kapcsolódik a római katolikus anya-
szentegyház nagy keresztény közösségé-
hez.Ma különösen hangsúlyos, hogy eh-
hezaközösségheztartozásunkataszentmi-
sék rendszeres látogatásával és könyörgõ
közös imáinkkal is kifejezésre juttassuk.
Avasárnapiszentmisék liturgiájaörmény,
nyelvemagyar.Ajelesörményünnepeken
azünnepélyesénekesszentmisétavendég
örmény atya örmény nyelvenmutatja be,
kóruséssokministránsközremûködésével.
Budapesti plébániánk96 éves.Amagunk
ésaplébániahitéletétközösenkellõrizzük,
ésfiatalabbutódainknakátadjuk.A„stafé-
tabot” fokozatos átadására való megnye-
rés 2018. év legfõbb célja és programja.

Kultúra
Az Orlay utcai plébánia háromszintes

székházában többféle kulturális progra-
mot kínálunk.
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Hogy a programokat a meglevõ és új
eszközökkel sokak számáravonzóbbáés
ismertebbé tegyük, a 6000 éves örmény
kultúra több lehetõségét megismerésre
ajánljuk.
a./A200nm-esmuzeális gyûjtemény 

2015. évtõl nyilvánosan, tárlatvezetés-
sel március 15-tõl- december 15-ig lá-
togatható, kedd, csütörtök, szombat és
vasárnap 14-tõl 18,30 óráig. A tárgy és
könyvgyûjtemény egyházi és civil kul-
turálisértékeketmutatbe.Agyûjtemény
népszerûsítésétírottsajtónéselektroniku-
sanpublikáljuk.Abelépésdíjtalan,támo-
gatástelfogadunk.
b./Zenés összejövetelek „Zeneagape” 

fantázia megnevezéssel a hónap utol-
só vasárnapján, a11óraiszentmiseután
erreérdemesültzenészfellépõkkel,akö-
zösségi térben.Akb.egyórásközösségi
összejövetelek beszélgetéssel és szerény
vendéglátással
c./ Profi, egy órás koncertek,havonta 

a hónap közepén, pénteken, 17 órakor, a
Zeneakadémia legkülönbözõbb hang-

szeres mûvész növendékeinek szerve-
zésében és tolmácsolásában.A „Classic 
Szalon” elnevezésû koncertek afõúriés
királyiszalonokmuzsikálásánakhangula-
táthozzákvisszaa21.századba.Abelé-
pésdíjtalan,támogatástszívesenveszünk.

Ezeket az összejöveteleket havonta, elekt-
ronikusanhonlapokonpublokáljuk.Július
ésaugusztusbannyáriszünet.
d./ Sokirányú ismeretre és tudomány-

ra kiterjedõ (multidisciplináris) közössé-
gi összejövetelek, „Szabadegyetem” el-
nevezéssel, kb. havonta, elõzetesenmeg-
hirdetett napon és témában, a téma ava-
tott elõadójának meghívásával, minden 
érdeklõdõ részére.
A belépés díjtalan, támogatást szíve-

senelfogadunk.Ameghívástelektronikus
úton publikáljuk. Július és augusztusban
nyáriszünet.

Várjuk, hogy e-mail-ben, vagy levélben 
küldjenek ötleteket, amelyek segítenek a 
közösségi életbe bekapcsolódást vonzóvá 
tenni és a látogatók számának növekedé-
sét elõsegíteni. A támogató adományokat 
továbbra is az OTP 11707024-20005210 
sz. számlájára szíveskedjenek utalni.

Nagy Istvánné és a kurátorok
ALelkészségHitéletiMûködését

TámogatóAlapítvány
A Budapesti Örmény Katolikus Szemé-

lyi Plébánia címe: 1114. Budapest, Orlay 
u. 6.

Telefon: 06 70 408 2240, e-mail: 
ormenykatolikus@gmail.com
Kérésreazújtámogatóknakcsekkettu-

dunkküldeni.

Ez év január 14-én 10 órakor,
aVízkeresztünnepéhezkapcsolódó,ünnepélyes örmény nyelvű szentmisét 

Kirakos Vartan atyaazisztanbuliörménykatolikusplébánosmutatjabe,
azImperatrixénekegyüttesésaministránsokközreműködésével.

Helyszín:ÖrményKatolikusPlébánia,Budapest,XI.ker.Orlayu.6.
Aszentmiseutánaközösségitérben,Vartanatyaelőadásttartazörményliturgiáról.

Atestvéreketésmindenérdeklődőtnagyszeretettelhívunkésvárunk,
Január 28-án vidéki távollét miatt NEM lesz szentmise.

FülöpÁkosplébániaikormányzó

Meghívó
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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
Szeretettelvárunkmindenkit2018. február 3-án 14.00 órától a Fővárosi Örmény 

Filmklubelsővetítésére.ArendezvényenSzergej Paradzsanov:Elfelejtettősökárnyai
(92’)címűalkotásáttekinthetikmegarésztvevőkKali Kingaíró,antropológuselőadá-

sávalfűszerezve.Arészvételingyenes.
Ismertető:

„Freskókazemberiségtörténetéből”–ígyírjalefilmjét
Paradzsanov.Az1964-eslíraihangvételűfilmet,zenésszerel-

midrámátakáranépiesszürrealizmuscímkévelisillethetnénk:a
huculRómeóésJúliatörténetbőlbetekintéstnyerünkatitokzatos
hegyvidékinépéletbe,azord-fenségesKárpátokbanélőhuculok

népszokásaiba,dalkincsébe.
EfilmáltalváltParadzsanovnemzetközilegismertté.

Helyszín: 1054 Akadémia utca 1. Színházterem

Az esemény után várunk mindenkit az alábbi eseményre is.

   MEGHÍVÓ a fővárosi Örmény Farsangra
Szeretettelvárunkmindenkit2018. február 3-án, 16.30-21.00 óra 
között,szokásosévifarsangirendezvényünkre.Avacsorávalegy-
bekötötteseményingyenes,deelőzetesen(február2-ig)regisztrál-

niszükségesa06/1-332-1791üzenetrögzítőn,valamintaszervezes@
fovarosiormeny.hucímen;létszámot,nevetéselérhetőségethagyva.

Afarsangieseményjelmezes,ezértarrakérünkmindenkit,hogyminimumálarcot
viselvejelenjenmeg.Arendezvényendíjazzukalegötletesebbjelmezeket.Ezenkívül
örménysütiversenytishirdetünk,amelyreafentielérhetőségekenlehetjelentkezni.

Adíjazottakkomolyhozzájárulástnyerhetnekazönkormányzatáltalszervezett
utazásokhoz.  

Helyszín: 1054 Akadémia utca 1. Színházterem
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AXII.KerületiÖrményNemzetiségiÖnkormányzat
7 napos grúziai és örményországi utathirdet,2018.május25-június2.között.

Érdeklődnilehet:ormeny12@freemail.hu,30/222-74-37telefonon.

AXII.KerületiÖrményNemzetiségiÖnkormányzat 
szentföldi utat hirdet, 

2018.szeptember3.-szeptember11.között.
Jelentkezés:ormeny12@freemail.hu;30/222-74-37telefonon.

December2-ánazÚjpalotaiKözösségiHázbanazÖrményNemzetiségiÖnkormányza-
tota„Tigrán”együttesnívószeneiműsorakép-
viselte.Örmény,magyarörményéserdélyinép-
zeneifeldolgozásokat,valamintazadventiün-
nepkörből,Jézusszületésétvárózeneiösszeál-
lítástadtákelőanagyszámúközönségörömére.
Dr. Szuper Géza és Vikol Kálmánmindenfellé-
péseigényeszeneifeldolgozásokbóláll.Méltó
módonképviseltékjelentőszeneikultúránkata
NemzetiségiKarácsonyon.

Dr.CsG

Nemzetiségi Karácsony a XV. kerületben

AkézdivásárhelyiZöldNapEgyesületszer-
vezésébenmintegyfélszázérdeklődőjelen-
létében kedd délután az Európai Önkén-
tes Szolgálat örmény önkéntese, Haykuhi 
Harutyunyan – akimárcius 29-éig tartóz-
kodikacéhesvárosban–tartottújabbve-
títettképesnemzetiestetaVigadóbanÖr-
ményország–Noéútjaateutadcímmel.
Azelsőörménynemzetiestet2012.ápri-

lis12-énGayane Asatryan-Szekrény tartot-
ta, akiOzsdolárament férjhez, ésmamár
egészenjólbeszélmagyarul.Idénjanuárban
zajlottamásodikörménynemzetiestJenya
Ohanyanönkéntesközreműködésével.
Az angol nyelvű előadástDerzsi Kata-

lin, a projekt mentora tolmácsolta.A je-
lenlevők megismerkedhettek Örményor-
szág történetével, gazdag kultúrájával és

Örmény est a Vigadóban

hagyományaival, az örmény konyhával,
és lehetőségük nyílt egy örmény táncot
ismegtanulni.Ráduly Attila, a ZöldNap
Egyesület elnöke bejelentette: folytatódik
asikeresrendezvénysorozat,jövőévelején
spanyoléslengyelnemzetiestettartanak.

Iochom István
Forrás: Háromszék Kézdiszék 2017. 

december 14., Fotó: Tóth
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Arémesenhangzócímértmindenolvasó
elnézésétkérem,dekényszerűenadódott:
adigitálistechnika(sígyadigitálisalapú
gondolkodás) vélhetően senki előtt sem
ismeretlen, számítógépeink révén sem.
Ez agondolkodási technikamindenkér-
déstelemi,atomialapkérdésekrebontle.
Mindenlépéscsakamegadott0vagy1,
tehát„igen”vagy„nem”válaszutánkez-
dődhet.
Miközeennekamásikcímbeliszóhoz,

azidentitáshoz?
A latin eredetű kifejezés az „idem”

(ugyanaz, ugyancsak) jelentésű szóból
származik, legújabbkori használatban az
„identifikálni” annyit tesz,mint azonosí-
tani, az identitáspedig immármindenütt
a világon közkeletű szó: önazonosságot,
azonosságtudatotjelent.
„Ha örmény vagy, beszélj örményül!

Hanemúgybeszélsz,nemvagyaz!”
Ennek a digitális tévedésnek, persze,

vanellenpárja:„Nyelvébenélanemzet”.
Ezutóbbi ugyannemhazugság, de egy-
oldalúmegközelítés,hiszenigen-nemvá-
laszra kényszerít.
Hogymiért?Mert egy bonyolult, sok-

sok összetevőből álló kérdést összessé-
gében igyekszik egyetlen „igen” vagy
„nem”válaszraegyszerűsíteni.
Az előbb említett „ha ilyen vagy, így

beszélj!”éppenezértembertelen,demok-
rácia-ellenes,aljas.Erkölcstelen.
Egyországosan terjesztett lapbanvég-

reaztolvasom,hogy:„...vannak»magyar
örmények« és »örmény magyarok«. Az
egyik csak vallásában-hagyományaiban

Emlékezzünk!
Dávid Csaba

Digitális identitás 
az, de már évszázada asszimilálódott.”
(VasárnapiHírek,2002.október6.Acikk
(gm-vgp) szignójú szerzői a kisebbségi
ombudsman-tólkaptákatájékoztatást.)
Örvendjünk. Végre eljutott az

ombudsmanig a hír, hogy a magyaror-
szági örménység egyrészt egy többszáz
éve itt élő, elmagyarosodott csoportból
áll (vagyunk vagy tíz-tizenöt ezren), va-
lamintegynéhányévtizedeittélő,kisebb
csoportból, amely őrzi alighogy ottha-
gyott hazája nyelvét.
(Ha nyelvtudásról beszélnek például a

horvátok?Hiszenszomszédosországva-
gyunk.Vetteészrevalaki,hogyÖrmény-
országjónéhányezerkilométerrevanide,
snemahatármásikoldalán?)
Örvendjünk. Végre tudatosulhat min-

den választópolgárban, hogy az 1993-
as kisebbségi törvény szerint aMagyar
Köztársaságban az a nemzeti kisebb-
ség, amelyik legalább 100 éve itt ho-
nos.Akitehátmaittörménykisebbségi,
bárötven,vagytízéveélMagyarorszá-
gon,aznekünkköszönhetőenkisebbség,
mertörményőseinkaXVII. századvé-
géntelepedtekmegaMagyarKirályság-
ban: nélkülemő csakbevándorló lehet-
ne, akár például a nála sokkal nagyobb
számbanittélőkínaiak.
De...örvendjünk?Csakörvendhetnénk,

mert a választópolgárokban csak tudato-
sulhatna(feltételesmódban)akérdés,ám
nemtudatosul(kijelentőmódban).
És mindez lehetne kizárólag némely

nemzeti kisebbség (köztük az örmény)
gondja, csakhogy az egész magyarság
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érdekeitésaMagyarAlkotmányalapve-
tőértékeitsérti.
Amíg azt a hazug csúsztatást kezelik

(kezeljük mi, mindannyian, az örmény
körökésakisebbségiatyaúristenek)köz-
pontikérdésként,miszerintittA.A.„csa-
pata”ésdr.I.S.„csapata”állszembenegy-
mással,addigezakérdésnemamagyar-
országiörménykisebbségről szól.Addig
mindezcsakarrólaprimitívmódonimpli-
káltjátékrólszól,hogy„azazörmény,aki
örményültud!”-mintaztA.A.országos
elnök a lusta államaparátusnak és a lusta 
médiának,valamintalustaközvélemény-
nek mindig, mindenféle színű kormány-
zásalattelmeséli.
Ezazelőkészítéseadigitálisrendszerű

hazugságnak:abonyolult,sokágúkérdést
olcsó„fekete-fehér”játékkéntföltenni.
Menjünk tovább: ha ez csak bizonyos

kisebbségek (akár több kisebbség) dol-
ga volna, addigmég - némimegbocsát-
hatólustasággal-legyinthetneamagyar-
ság,mondván,hogyakisebbségekhagy-
jákatársadalmatbékénapró,partikuláris
vitáikkal.
De,ismétlem,amagyarságalapvetőér-

tékeinek és aMagyarKöztársaságAlkot-
mánya szellemének megkérdőjelezéséről
van szó. Nincs szükségünk itt jogszabá-
lyok emlegetésére. Egyetlen fogalomra 
vanszükségünk,acímbenisemlített„iden-
titásra”,anemzetiéskulturálisönazonos-
ságfogalmára,ennekislegkevésbédigitá-
lisváltozatára.Aneve:többesidentitás.
Ezafogalomnemolyanlégbőlkapott,

nemfilozófusokésjogászokáltalelvará-
zsoltkifejezés,mintazesetlegelsőrelát-
szik. Mostanában mintha kezdene fele-
désbemenni.
Demiazatöbbesidentitás?
Példaként: ha én családapavagyok, és

vállalom,hogyfeleségemésgyermekeim

vannak,törődömvelük,gondoskodomró-
luk-akkorezaztjelenti,hogyvállaltam
önmagam, tehát azt az identitást, hogy
családapavagyok.
Egyúttalazonban-például-kertészmér-

nökisvagyok,egycsoportnyiembermun-
kájátirányítomésbüszkénvállalom,hogy
munkám eredményeként felépült egy kis
(vagynagy)park.Ezisidentitásomrésze,
hogynemtudoksétálniegy idegenpark-
bananélkül,hogynevizsgáljam(éseset-
legbíráljam)aparképítőkmunkáját,vagy
neismernémfelakertésztervezőszándé-
kát és annak megvalósulását.
Hát akkor én most családapa vagyok,

vagy kertészmérnök? Válasszak „igen”-
„nem”alapon?
Ráadásul-ugyancsakpéldául-futniis

szoktam, egy sportegyesület futószakosz-
tályánakatagjavagyok,éshavalamelyik
tévé-csatornánlátomaberlinimaratonbe-
futóját, feldobogaszívem.Futóvagyok,
ismeremasportvilágnakeztarészét,örö-
mem telik benne, részt szoktam venni a
rendezvényeiken,méghanemistartozom
azélvonalba.Tehát ez is identitásomré-
sze.
Ugye,neírjamle...deleírom:talánfel-

tehetőakérdés,miszerintválasszakmár:
családapa vagyok-e, kertészmérnök va-
gyok-e,sportolóvagyok-e?Aválaszegy-
értelmű:egyszerremindenikvagyok.
A hosszúra nyúlt példálózást bocsássa

megnekem,tiszteltolvasó:ígykívántam
ábrázolnia„többesidentitás”egyszerűés
nagyonemberifogalmát.Haugyanismin-
dennapifunkciókhelyettnemzeti-kulturá-
liskötődésekkelpéldálózom,hosszabban
kellfogalmaznom,lévénbonyolultabb,fi-
nomabbsezértkönnyebbenfélreérthetőa
példa.
De ezt az alapvető fogalmat a nemze-

tiségi hovatartozás, a nyelvtudás (vagy
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nemtudás), az önazonosság kérdésében
mostanság,majd‘egyévtizedesokankez-
dikaláfűrészelni,rágni,omlasztani.
Mondhatnám kis iróniával: ma még

nemtudom,lehetek-eénörményszárma-
zású,miutánnemtudomazörménynyel-
vet?
Személy szerint - és fennen hangozta-

tott,báralkotmányelleneselvekszerint-
eljátszhatnámalengyelkisebbségit,mert
irodalmi szinten írom és beszélem azt a
nyelvet. Ebbenmegfelelnék az országos
örmény elnöknek.Az „azonosság” érzé-
sevalahogyanmégisagyímesi,szépvizi,
kézdivásárhelyiéserzsébetvárosiszárma-
zásiszálakbanjelenikmeg.
Kérdezhetném iróniával, hogy a ma,

össztársadalmi pénzekre oly „harcos”
örményül beszélő örmények unokája,
aki holnap születikmeg, és esetleg nem
fogmegtanulni örményül, vajon örmény
lesz-e?Lehet-e?(Akérdéstúgyértem:va-
jon,bizonyosakkorikisebbségiatyaúris-
tenek „megengedik-e”, hogy örménynek
isérezzemagát?)
Ésittvisszakelltérnema„digitális”fo-

galomra.
„Kivagy?Magyar-e,vagyörmény?”
Akijelenlegaztválaszolja,hogy„mind-

kettő”,attólajelenlegiközfelfogássugal-
lataszerintazonnalnyelvvizsga-bizonyít-
ványt kellene kérnünk. (Persze, ha már
így, akkor magyar nyelvvizsga-bizonyít-
ványtisérdemesvolnakérnünk!)
Csakhogy:ezamagyarságszellemisé-

geésahatályosMagyarAlkotmányelle-
nitámadás!
Amagyarságerkölcsiésjogibefogadó-

készségetettelehetővéazerdélyimagyar
örményeknek, hogy... hogy erdélyi ma-
gyar örménnyé váljanak.
Ez az erkölcsi-jogi megközelítés tette

szellemileg gazdaggá a magyarságot és

odaadómagyarokkámindazokat -mind-
azokat! -, akik egy évezred során meg-
találták a helyüket: magyarok lehettek s
ugyanakkorésegyszerreszerbek,zsidók,
horvátok,svábok,románok...haddneso-
roljam;akitkihagytam,bocsássameg.De
hangsúlyozom:magyarokvoltak,miköz-
ben... (lásd az előbbi felsorolást) ugyan-
akkorésegyszerre!
Ezahatárainkontúlélő,magyar,vagy

fél-, sőt, negyed-magyar testvéreinkre is
vonatkozik. Vajon, lehet-e magyar az a
szlovák állampolgár, aki szepességi ma-
gyar családból is származik, de alig tud
néhány szót magyarul? (Azaz: kitagad-
ja-e őt valamikor a magyarságból egy
magyarországoselnök?Vagyaszlovák-
ságbólegyhasonlóanországoséshason-
lóan szlovák elnök?) Szabad-e nem tud-
niaahébernyelvetannakabácskai,ma-
gyar anyanyelvű, félig sváb embernek,
akiegyébkéntzsidóis?(Azaz:kitagadja-e
őtnyelvismerethiányamiattazsidóság-
úgymond-avatottképviselője?)

De - hogy a közösségünkhöz legkö-
zelebbi példát hozzam - tessék meg-
nézni a Kolozsvárott, Gyergyóban,
Szamosújváron, vagy Sepsiszentgyör-
gyönélő,működőmagyarörményközös-
ségeket(detessékmegkérdezniminderről
akolozsváriSebesi Karen Attilát-akinek
a„Karen”nemdíszítőelőneve,hanemaz
egyikkeresztneve,mertőKarenisésAtti-
lais!egyszerre!-vagytessékelolvasniaz
őszámosmegnyilatkozásátlapunk2001-
esés2002-esszámaiban),mikéntélimeg
a román állampolgár erdélyi magyarör-
ményazt,haháromjelzőjeközülbárme-
lyiketmegkérdőjelezik!Bármelyiket!
IllyésGyulaamagyarságrólszólóírásai-

banésmegnyilatkozásaibansokszorhang-
súlyozta:magyaraz,akiannakvalljama-
gát.TalánérdemesaXX.századmásodik
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felébenélő,egyiklegnagyobb,felelősma-
gyargondolkodószavaineltöprengeni,rá-
adásulnemdigitáliskiterjesztésben.
Kisebbségitörvényünk-aMagyarKöz-

társaságAlkotmányával, főkéntpedigév-
ezredesengyümölcsözőmagyarhagyomá-
nyaink szellemével egyezően - kimondja,
hogymindenkiolyannemzetiségű,amely
nemzetiségheztartozónakvalljamagát.
Erkölcsileg fogalmazzuk így: olyan

nemzetiségű, amelyik nemzetiséget vál-
lalja.Távolrólsem„igen”-„nem”alapon.
Anemzeti-érzelmihovatartozásnemdigi-
táliskérdés.Többrétű:sajáttisztességünk,
és amások iránti tisztesség vállalásának
kérdése.
Persze, vannak, akik választásról vá-

lasztásranemzetiséget„váltanak”.
És akkor? Hiszen olyanok is vannak,

akiklopnak,holottmegvanírvaaTízpa-
rancsolatban:Nelopj!
Dehalopnak-attólmégaTörvényér-

vényes.Azerkölcsitörvényis.

Föltettemakérdést:vajonegyhúszéve
bevándorolt örmény és egy színmagyar
személyházasságábólszármazóemberke
tud-emajdörményislenni,haMagyaror-
szágon élve nem tanulja meg az örmény 
nyelvet? A személyes válaszom: remé-
lem,hogy igen.Remélem,hogyazaki-
csigyermektíz,vagyötvenévmúlvanyu-
godtanmondhatja,ékesmagyarnyelven:
-Nemtudokörményül,deörményszár-

mazásúnakérzemmagam,ésbüszkeva-
gyokrá.Ésmagyaranyanyelvenápolniés
terjeszteni fogja egyik szülőjétől örökölt
örmény kultúráját, és amásiktól örökölt
magyarkultúráját.
Ésakkortisztaszívvel,hangosanhivat-

kozhatazörményszármazásúKiss Ernő 
aradivértanúra,akicsakmagyarul,latinul
ésnémetültudott,örményülnem.Persze,
hamégakkor létezik amagyarságbefo-
gadó, intelligens, finomkultúrája, amely
nemdigitális.

(Megjelent: EÖGY füzetek 2002 nov.)

  

A sok éves családkutatások után is még
mindigkerülnekelőolyanszékelyföldiki-
felejtettcsaládok,akikszármazásilagama-
gyarörmény közösséghez tartoztak, tartoz-
nak,deeddignemkerültsorarra,hogyezt
nyilvánosságra hozzák, bemutatkozzanak,
ésmegismertessék az alig ismert székely-
földitelepülésenéltcsaládjaiktörténetét.
Ez azzalmagyarázható, hogy a család

felmenőjemár többmint 200 éve Szép-
vízrőlaháromszékitájakontelepedettle,
és így megszakadtak kapcsolataik a va-
lamikori örmény közösséggel. Pedig ez

Dr. Száva Tibor-Sándor
„Még mindig jelentkeznek családok!”

a család a szépvíziMánya család egyik
meghatározó ága volt, és az ő felmenő-
jük kereskedőként érkezett a Kovászna
környékitelepülésre,deazelmúltkétév-
századalattazutódokteljesenbeleolvad-
takazottaniszékelységbe.Ittszemélyem
érintettségeabbanadódik,hogyazegyik
dédanyámisMányanevüvolt,valaminta
fiútestvéreKézdivásárhelyenéltésottha-
lálozott el.
Azidénszeptemberelsőnapjaibanbé-

csilakásomonfelkeresettegyhölgyésbe-
mutatkozott, hogy ő Mánya Magdolna, 
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akiaKézdivásárhelyközeliOzsdolahely-
ségbenszületett1954-ben.
A címemet a szépvízi plébános úrtól

kapta meg, és az ő biztatására keresett
felazzalacéllal,hogytisztázzaacsalád-
jaeredetét,mintutolsó Mányajogánaz
Ozsdolánszületettcsaládokból.
Így kezdtük el az ozsdolai Mánya-

családot érintő kutatómunkát és már az
elején kiderült, hogy az idők folyamán
ezenatávoliháromszékitájonegyegész
Mányacsoportosuláséltazakkorodatele-
pült felmenő jóvoltából.Röviden így le-
hetne összefoglalni vázlatosan ennek a
családnakatörténetét:
A csíkszépvízi Mánya János /1782-

1836/ 1809-ben nősült Csíkszépvízen,
neje Persián (Urmánczy) Erzsébet/1789-
?/, majd mint fakereskedő Kovásznán
kezdte el működését. Házasságából 4
gyermek született, akikről egy kis kuta-
tássalésalevéltáriadatoksegítségévela
következőeredményszületett:

- János /1810 - ?/, Katalin /1815- ?/
(PapGyörgyné),Anna/1818-1843/(Pász-
kaAndrásné),Teréz/1822-?/(1844-tőla
voltsógoraPászkaAndrásnejelett).Fel-
tételezhető,hogymégszülethetettegyfiú
isKosztántin /1813-?/ néven, de aki ké-
sőbb a Mánya családnevet Kosztándira
cseréltefel!?
AzutóbbiJános /1810- ?/ iskovásznai

kereskedővolt,demiután1840-benmeg-
nősültaközeliOzsdolánépítettefelcsaládi
életét.Jánosnak1840és1854között3fe-
leségeisvolt;Lengyel Ilona,LengyelÉva
/1819-1853/ésLengyelÁgnes.Aházassá-
gaibólösszesen6gyermekérőltudunk:
- András /1841-1893/, János /1845-

1845/, János /1846- ?/, Anna /1849- ?/
(BíróLajosné),Ágnes/1852-?/Fleischer
Friderikusné), Róza /1855 -?/ (akinek 3
férje is volt: Bögözi Imre /1854-1886/,

MártonMihály /1858-?/ésNagyAndrás
/1864-?/).Ezutánsorbakövetjükazittfel-
soroltakcsaládjait:

- Mánya András/1841-1893/,aki1874-
bennősült,nejeBögöziMagda/1853-?/,
ésitt2 fiú született:
Mánya Imre /1878-1933/ (férfiszabó,

aki 1906-ban nősült Budapesten, neje
Perpicz Matild /1884-?/ és itt születtek
MagdaésJenő),valamintamásodikfiú:
Mánya István /1887-1954/, aki 1924-

ben nősültOzsdolán, neje JakabosRóza
/1892-1962/.Ittszülettek:Mihály/1922-
1944/ (II. világháború), András /1928-
1970/(aki1952-bennősültOzsdolán,neje
BarabásTeréz/1921-?/ésittszületettMá-
ria/1953-2017/),István/1926-1989/(aki
1953-bannősült,nejeCsíkiIlona/1930-/
ésittszületettMánya Magdolna/1954-/
KónyaBenedekné/1950-/).

- Mánya János /1846- ?/, aki 1873-
bannősültelőször,nejeMolnárErzsébet
/1851-1883/,ittszülettek:
Apollónia /1874-?/, István /1876-1883/

és Sándor /1879-1957/. Második házas-
sága1884-benBándiErzsébettel/1859-?/
történtésittszülettek:András/1888-?/aki
ozsdolai főtörzs-őrmester volt, de 1918-
banDebrecenbetávozottésittmegnősült,
nejeTerjékIlona/?-?/volt,ahol2lányszü-
letett: Éva /1922-?/ ésMária /1925-?/.A
Debrecenbe távozottAndrásnak volt egy
fiatalabb testvére József /1896-1917/, aki
1915.ápr.1-énvonultbeabrassói2.Cs.
és kir. gy.e.-hez (Infst.,IR.Nr.2, Komp.5)
és a fronton számos ütközet után 1916
őszétől a Keleti-Kárpátokba vezényelték,
majd1917.aug.16-31közöttiharcokban
nemmesszeagaliciaihatártólTopourucz
ésGrozniczyközöttéletétvesztette.

(A fenti családtörténeti írás mellett, 
az alábbiakban látható a szerkesztett 
ozsdolai Mánya-családfa is!)  
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A háromszéki Ozsdolára telepedett Mánya-család

 /ÁgopMánugián/MánugJakab∞N.N.(nejenemismert)
(1624-1697)

(AfelmenőVaslui-ban(Vasló)születettésittisnősült/nejeismeretlen/,előszörBesz-
tercére, majd az 1670-es évek elején Szépvízre települt, 5 gyermeke volt, ebből az
ozsdolaiakfelmenője:


 (Váslovszki)MánugGergely∞(Száva)IsáákMárkid

/1666-1735//1681-1751/(szépvízi)
Szépvíziállatkereskedővolt,1699-bennősült,7gyermekevolt,ebbőlazozsdolaiak

felmenője:


VáslovszkiJános∞StechnóKajetána
/1706-1782//1717-1794/(szépvízi)

Szépvíziállatkereskedővolt,1736-bannősült,7gyermekevolt,ebbőlazozsdolaiak
felmenője:


MányaTódor∞CsercselAnna/Kristófé/

 /1751-1821//1761-1836/(gyergyói)
Szépvízikereskedővolt,1782-bennősült,9gyermekevolt,ebbőlazozsdolaiakfelmenője:


                  Mánya János∞PersiánErzsébet/Urmánczy/

/1782-1836//1789-?/(szépvízi)
(A fenti Mánya János 1809-ben nősült Szépvízen, majd Kovásznán folytatott kereske-

dői tevékenységet. Rokonságba állt a csíktaplocai Mánya Dáviddal /1825-1892/, a bé-
csi dr. Száva Tibor üknagyapjával).Afenti„szépvízi“MányaJánosnak4gyermekeis-

mert,detalánvoltegyKosztántin/1813-?/is):
                                                                                                                 
Mánya János∞LengyelÉvaKatalin∞PapGyörgyAnna∞PászkaA.Teréz ∞PászkaA.
/1810-?//1819-1853//1815-?/(ház.1838)/1818-1843/(ház.1839)/1822-?/(ház.1844)

Mánya János kovásznai kereskedő3-szornősült1840-1854között,innen5gyermek
szül. Ozsdolán:


1. Mánya András (anyja Lengyel Ilona),feleségeBögöziMagda
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 Kosztán-
tin utódai, az apa keresztnevét Kosztándira változtatva családnévnek írták be és ez ké-
sőbb  így állandósult)  

További információ a szerzőtől kérhető.
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Szamosújvár Főterén, a Sétatér bejáratá-
tólnéhánylépésre,a12.számalattiműem-
lékházföldszintirészébenvanegygyógy-
szertár, amelyet a régi szamosújváriak a
Nits-féle patika néven ismernek. A pati-
ka (maPharmaNet névenműködik) tör-
téneteaXVIII.századvégéignyúlikvisz-
sza. Létrejötte az Erdélyi Királyi Kor-
mányszék Szamosújvár Tanácsához in-
tézett,1786. január 27-én keltezett átira-
távalkezdődik,amelybenarra szólítja fel
avárosvezetőségét,hogy,haegygyógy-
szertár felállításának „szüksége csakugyan 
fennforogna,gyógyszerészrőlkellőengon-
doskodjanak és a kormányszéknek ilye-
ténképpen jelentést tegyenek”. A felszó-
lításnak eleget téve a Városi Tanács id.
Jakabffy Kristóf elnöklete alatt 1788. már-
cius 26-ánmegtartott ülésén a következő
egyhangú határozatot hozta:...”minthogy
Karátsonyi Gratian (magyarosítva Kará-
csony)úrplébániatemplomunknakönként
egyszersmindenkorra 100 aranyat ígért ő
egyedül és kizárólag állíthasson és nyit-
hasson gyógyszertárt”.A patika, a főtéri
örménykatolikusszékesegyházneveután
aSzentháromságnévalattnyerműködési
engedélyt.Karátsonyiegyébkéntnemvolt
gyógyszerész - a tanács esküdt főorátora
volt - ezért a gyógyszertár vezetését kép-
zettpatikusrabízta.

Karátsonyiéktól a Placsintárokhoz, 
majd Nitshez kerül a patika 

Karácsonyi Gratian halála után a re-
áljogú gyógyszertár tulajdonjogát öz-
vegye, Lorántffi Katalin örökli. Nem

Volt egyszer egy Szentháromság 
vagy Nits-féle patika (1.rész)

Nits János: „Ha cukorból lennék elolvadnék!”

sokkalkésőbb,aKarátsonyi leány, Vero-
nika Placsintár Dávid gazdag kereske-
dővel kötött házassága révén, a patika a
Placsintárok kezébe kerül. A Placsintár 
gyerekekközülkettenis,Gratian, és Dá-
niel isgyógyszerészképesítéstszereznek.
A gyógyszertárat kezdetben Placsintár
Gratianirányítja.Későbbfiát,Dávidotis
bevonjaebbeatevékenységbe.Placsintár
Gratian, egyéb elfoglaltságai miatt nem
tudjateljesmértékbenellátniapatikave-
zetését, ezért 1842-bengyógyszerész se-
gédet alkalmaz, bizonyos Hrobonyi Pál 
személyében. A kivételesen szorgal-
mas patikus 50 éven keresztül dolgozik
Placsintáréknak.PlacsintárDávid (1826-

1901) 1872-ben
történt polgár-
mesteri megvá-
lasztása után a 
gyógyszertár ve-
zetése gyakorla-
tilag az ő kezé-
be kerül. A XX.
század kezde-
te a szamosújvári
gyógyszertár tör-
ténetébenisújfe-
jezetetnyit.1900-

tólkezdődőenapatikatörténetétNits Já-
nosgyógyszerésznevefémjelzi,akikez-
detben,mintgondnok,később,mintbér-
lő,majd1918-tól,minttulajdonosirányít-
ja a Szentháromságot. 1943-ban bekö-
vetkezett halála után a gyógyszertár ha-
szonélvezetijogaafeleségére,majdaző,
1948-banbekövetkezetthalálautánazöt

Placsintár Dávid 
(1826–1901)
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gyermekéreszáll.Azörökösök,akikkö-
zül Júlia és Gyula szintén gyógyszeré-
szek,nemsokáigélvezhetikeztajogukat,
1949-benagyógyszertáratállamosítják.
A Szentháromság gyógyszertár XX.

századi története szorosan egybefonódik
aNitscsaládtörténetével,amelyetapati-
ka és a város történetével foglalkozó kró-
nikások „ősi örmény katolikus” család-
ként tartanak nyílván. Ez a megállapítás, 
legalábbisacsaládférfifelmenőittekint-
ve,nemannyiraegyértelmű,ésnemtelje-
senfediavalóságot.

Családi gyökerek a távoli Mateócban
ANitscsaládfaférfiágúgyökereitkutat-
va utunk a távoli, a Trianon előtti Ma-
gyarországSzepesvármegyéjébe, annak
is a Mateóc (szlovákul Matejovce, né-
metülMatzdorf) nevű településéhez ve-
zet.Ez,aPoprádfolyóbalpartján,Kés-
márktólnemmesszeelhelyezkedő,okle-
vélbenelőször1251-benemlített telepü-
lésnevétvalószínűazalapítóésbirtokos
Mátéutánkapta.ElsőlakóiaIII. Bélaki-
rály uralkodása idején betelepített szász
telepesekvoltak,akiketaSzepességné-
met Zips elnevezése után cipszerek-
nek hívtak. A történelmi Magyaror-
szág eme északi vármegyéje nemzetisé-
gi, vallási szempontból igencsak válto-
zatosképetmutat.Amáremlítettcipsze-
rekenkívüllaktak,éslaknakittmégma
is (igaz, számait tekintve mára már na-
gyonmegváltozottarányban)magyarok,
tótok(szlovákok) gorálok(lengyelek) ru-
tének és zsidók.A vármegye gazdasági,
művelődési és társadalmi fejlődésének
legmeghatározóbb nemzetiségi csoport-
ja kétségen kívül a szepességi szászok
voltak. „A czipszerek értelmes, szorgal-
masésmindenképpenhasznavehetőnép-
ként, csakhamar felvirágoztattaazokata

telepeket, melyeket alapított és az uralko-
dókegyétkiérdemelve,kiváltságoshely-
zetre tett szert” - írja róluk dr. Bruckner 
Győző(1877-1962)jogász,egyetemima-
gántanár A Szepesség népe c. munká-
jában.A vármegye fejlődését negatívan
érintette a tartomány 1412-ben, Luxem-
burgiZsigmonduralkodása idején,Len-
gyelországnak történt elzálogosítása.Az
1772-ig tartó lengyel gazdasági fennha-
tóságot,bárgazdaságiszempontbóligen-
csakmegéreztékamegyébenélőcipsze-
rekis,aXVI.századbanalutherievangé-
likus vallásra történt átállásnak köszön-
hetően némileg sikerültmegőrizni nem-
zetiöntudatukatésellenállniazerőteljes
elszlávosításifolyamatnak.
Ilyen gazdasági, társadalmi körülmé-

nyekközött éltek amaPoprádhoz tarto-
zóMateócban,azanyakönyvekbenNitch
vagyNitschnévalattszereplőNitsősök
is.ANitschnévigenelterjedtnévnekszá-
mit a német nyelvterületen, ennél fog-
vaarranézve,hogymikorésmelyvidék-
ről telepedtekSzepesbeazelsőNitschek
nincsenek megbízható adataink. A szlo-
vákiai egyházak anyakönyveinek digita-
lizált változatai alapján azonbanminden
kétségetkizáróanmegállapítható,hogya
szamosújváriNitsJánosegyeneságidéd-
apjaamateocicipszerszármazásúJohann
Georg Nitschvolt.Azanyakönyvibejegy-
zésektanúságaszerintJ. G. Nitsch kétszer 
házasodott,mindkétházasságábólkét-két
gyerekszületett.ASusanna Alexinnel kö-
töttelsőházasságából1799.augusztusel-
sején született Johann Nitsch, Nits János 
leendő nagyapja. Johann Nitsch a szin-
tén mateóci születésű Chatarina Klein 
(sz.1807.10.06.)nevűlánytvettefelesé-
gül,akitőlbizonyíthatóankilenc,acsalá-
diszájhagyományszerinttizenegygyere-
ke született. 
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Munkát és megélhetést 
kerestek Erdélyben

AtörténelmiMagyarországészakimegyé-
ire jellemző bányaiparXIX. század elejé-
tőlkezdődőfokozatos leépüléseamunka-
helyek számának drasztikus csökkenésé-
hezvezetett.Azezzelpárhuzamos,dekü-
lönösen a századmásodik felében tapasz-
talható demográfiai robbanás megélheté-
si válsághoz vezetett. Ennek következté-
benamunkátkeresőfiatalokközül sokan
akontinens fejlettebbországaiban,vagya
kor egyik leggyorsabban iparosodóorszá-
gában, a tengerentúli Egyesült Államok-

ban próbáltak munkát keresni, de  vol-
takolyanokis,akikcsakazországhatára-
inbelül,közelebbi,vagytávolabbividéke-
inletelepedveigyekeztekmaguknakéscsa-
ládjuknakmegélhetéstbiztosítani.Ezt tet-
ték aNitsch testvérek közül négyen, Já-
nos (1824-?), Márton (1828-1884), Dá-
niel(1839-1914),ésJakab(1844-?),akik
Erdélyfelévettékútjukat.Azakkormég
létező Kraszna vármegye - 1876-ban
Közép Szolnok vármegyével egyesülve
Szilágy vármegye részévé vált - névadó
helységében,Krasznántelepedteklevaló-
színűaXIX:századderekán.Ez idő tájt
Krasznán,az1848/49-esszabadságharcot

követő népességcsökkenés után, újból a
fellendülésjegyeimutatkoztak.
A mészáros Nitsch Dániel az örmény 

származású, de római katolikus vallá-
sú gazdag mészáros mester és kereske-
dő, id. Beteg Márton 21 éves lányát, Ju-
liannát veszi feleségül. Ezzel, az 1869.
szeptember 16-án megkötött házasság-
gal kezdődik a Nitschek tulajdonképpe-
ni „előrményesedése”. A házasságból
kétfiúgyermek születik, János (1870) és
Ödön (1872), akiket anyjuk vallásának
megfelelően, római katolikus szertartás
szerintkeresztelnekmeg.

 
Kraszna-Kolozsvár-Szamosújvár

Nits János1870.szeptember3-ánszü-
letett Krasznán, az akkormég létező
azonos nevű járás székhelyén. (Csak
érdekességkénthaddemlítsükittmeg,
hogy Albach Géza,Kolozsvárkésőbbi
polgármestereközhivatalipályafutásá-
nakkezdetén itt tevékenykedett,mint
jegyző,majd,mintszolgabíró.)Gyer-
mekkoraegybeesikafőszolgabíróihi-
vatallalrendelkezőjárásszékhelyegy-
reerőteljesebbgazdaságifellendülésé-

vel.Krasznánebbenaz időszakbankét
malomisüzemel,devanszesz-éskonyak-
gyára,ésittműködikaKrasznaésVidéke
Takarékpénztáris.Azerőskézműiparmel-
lettalakosságegyrészeakrasznainépősi
éskedveltfoglalkozásátaszőlőműveléstis
űzi.Agazdaságifellendülésmagávalhoz-
zaavárosegyrefokozottabbpolgáriasodá-
sátis,melynekjelekéntavárosbankaszi-
nó,olvasóegyletésönkéntestűzoltóegylet
alakulésműködik.

Pályakezdés 
a Hunyadi Mátyás patikában

Nits János iskolai tanulmányait szülő-
városában kezdi, majd Zilahon az ősi

A családi ház és a Szentháromság gyógyszertár
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ReformátusKollégiumbanfolytatja.Sike-
resérettségivizsgautánacsaládjóanya-
gi helyzetének köszönhetően – apja ek-
kor,mintföldbirtokosvanszámontartva
–úgyhatároz,hogytanulmányaitKolozs-
váron folytatja.Mivelgyógyszerész sze-
retnelenni,1888-banbeiratkozikaFerenc
JózsefTudományegyetemre.Ekkorkülön
gyógyszerészetikarmégnemvolt,ezérta
gyógyszerészképzés aTermészettudomá-
nyiésazOrvosikarontörtént2évesidő-
tartammal, amelyet gyógyszerészgyakor-
latitanfolyamkövetett.Azegyetemiévek
alattolyannevestanárokelőadásaithall-
gatta,mintFabinyi Rudolf és a „gyógy-
szerészek atyjának” tartott Nyíredy Géza, 
illetve a gyógyszerészképzésbe bekap-
csolódóHintz György és Issekutz Hugó 
gyógyszerészekét. A kötelező szigorla-
tok-vegytanból, növénytanból és termé-
szettudomány történetből-letételét bizo-
nyítóokleveletaz1890/91-estanévvégén
szerzimeg.Az1891.április6-ánkiállított
635-összámúegyetemioklevelétAbt An-
tal és Davida LeódékánokilletveLechner
Károlyigazgatóaláírásaihitelesítik.
Agyakorlatitanfolyamelvégzése,illet-

veazeztkövetőszakvizsgasikeresletéte-
leutánKolozsváronmarad,ésSzéki Mik-
lósHunyadiMátyásnevűgyógyszertárá-
ban helyezkedik el.A kezdetben a Szé-
chenyi téren lévő jóhírűpatika1893-tól

átköltözik az újonnan felépült Széki pa-
lota földszinti sarokhelyiségeibe. Ittkez-
ditulajdonképpenNitsJánosagyógysze-
részipályafutását,aholnemsokáraapati-
kagondnokitisztségétisbetölti.

Minden gyógyszerésznek van egy álma
Mindengyógyszerésznek,ígyNitsJános-
nakisazvoltazálma,hogysajátgyógy-
szertárátvezethesse.Majdnemtízévután
sajnosrákellettjöjjön,hogyKolozsváron
errenemsokesélyevan.Az1900-asévek
végénegyújgyógyszertárlétrehozásának
engedélyeztetésétegy1876-banmegalko-
totttörvényösszesen134paragrafusaírta
elő.Abbanazidőben,kisebb-nagyobbel-
térésekkel, általában 5000 lakósként en-
gedélyeztek egy új patika megnyitását.
A Kincses városban a XIX. század vé-
génösszesen8patikaműködött.Ezeknek
tulajdonosai Bíró József, Bogsch Lajos, 
Csetz Dénes, Dávid József, Hintz György, 
Széky Miklós, Tanács József és Wolf János 
voltak.Természetesenamárműködőpati-
káktulajdonosainaknemvoltérdekükben
egy újabb gyógyszertár létrejötte, ezért
mindentekintélyüketésbefolyásukatlatba
vetettékennekmegakadályozására.Mind-
eztperszetudtaNitsJánosis,ezértelhatá-
rozta,hogySzamosújváronpróbálszeren-
csét.Szamosújvárravalóköltözésénekvan
azonbanmégegymásikokais:azörmény
városbanlakottugyaniseljövendőfelesé-
ge, Bányai Szeréna,akihezmárekkorszo-
rosérzelmiszálakfűzték.

A kezdetek 
A második évezred hajnalán, Szamosúj-
váron egy gyógyszertár létezett, a 
Placsintár Dávid polgármester tulajdo-
nátképezőreáljogúSzentháromság.Ittje-
lentkezikNits János éskéri alkalmazását
a gyógyszertárba. Placsintár kapva kap a

Nits-féle reklámboríték
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Kolozsvárról,kitűnőajánlólevélleljöttfia-
talgyógyszerészen,ésazonnalmegteszia
patikaintézőjének.PlacsintárDávid1901-
benbekövetkezetthalálautánagyógyszer-
tárazörökösökkezébekerül,akiknekbi-
zalmátNitsJánosatovábbiakbanisélvezi.
Egy évtizeden keresztül irányítja és inté-
ziapatikaügyeitalegnagyobbszorgalom-
maléslegjobbtudásaszerint.Perszerégi
álmáról, hogy egyszer saját gyógyszertá-
ralegyen,továbbrasemmondle,deennek
megvalósításaaSzamos-partiörményvá-
rosbansemmegyolyankönnyen.

Új gyógyszertár még száz év után sem
Egy második patika megnyitása, me-
lyet már 1818-tól kezdődően többen is

kérvényeztek,eredménytelenül,bárigény
lett volna rá, még 100 év után sem jö-
hetett 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 gyógyszer-
tárilyenmódontörténőtovábbiműködte-
tésére.Mint bérlő,a patika irányításában,
abeszerzésésazárusításmegszervezésé-
benmostmársokkalnagyobbmozgástér-
rel rendelkezett, amit amennyire csak le-
hetettki ishasznált,demégmindignem
az volt amiről álmodott.Ahhoz, hogy a
gyógyszertár teljes jogú tulajdonosának
mondhassa magát még újabb nyolc év-
nek kellett eltelnie. 1918-ban sikerül vé-
gül ismegszereznieapatika feletti tulaj-
donjogot, azután,hogyapatikahaszon-
élvezetijogávalrendelkező,azelsővilág-
háború végénMagyarországramenekülő
Placsintár lányoknaknyomaveszett.Há-
romévre rá sikerülmegvennie, aDániel 
Tódor (eredetiörménynevénChengánosz
Thoroszi), Szamosújvár egykori főbírája
által 1746-47 között épített egyemeletes
házat is,melynekföldszintihelységeiben
apatikaműködött.

Két világháború között
Azelsővilágháborútkövetőidőszakgaz-
daságinehézségei,azimpériumváltásbi-
zonytalanságai a patika működésében is
éreztettékkedvezőtlenhatásukat.Ameg-
változott körülmények, a pénztelenség és 
az árubeszerzési nehézségekvisszavetet-
tékugyanapatikaforgalmát,deazújtu-
lajdonoshozzáértésének,németfelmenői-
tőlörököltszívósságánakésfáradhatatlan
munkájának köszönhetően sikerült rövid
időn belül úrrá lenni a helyzeten és túl-
élni anehézségeket.Nits Jánosnemcsak

Nits János a gyógyszertárban, előtérben a ba-
rokk stílusú officinai asztal



Erdélyi Örmény Gyökerek 2018. január-február

43

kiválógyógyszerész,dejókereskedőiér-
zékkel megáldott ember volt, ami nem
csoda,hiszanyjarévénféligörményvolt.
Apatikaújbólvirágzásnakindult,ésezen
mégazsemváltoztatott,hogyidőközben
avárosbanmegnyíltegymásodikpatika,
majdegydrogéria is.Vevőivel tisztessé-
gesen,üzlettársaivalmindigkorrektülvi-
selkedett. Alkalmazottaihoz, segédeihez
jóindulattal, megértően viszonyult. Nem
volt titkolózó típusúpatikus, szaktudását
szívesen megosztotta gyakorló gyógysze-
részeivel.Az évek során többgyógysze-
rész-generációismegfordultapatikában,
közülük nem egy vált később elismert
szakemberré. Patikája sohasem szenve-
dettorvosság-hiányban.Azárutáltalában
mindignagyobbtételekbenigyekezettbe-
szerezni belföldről, külföldről egyaránt.
1941-ben, a Magyarországi Gyógysz-
erész Egylet képviselői erdélyi körút-
juk során felkeresik a Szentháromság

gyógyszertáratis.Alátogatássoránszer-
zett tapasztalataikról beszámolva, a
GyógyszerésziSzemleszaklapbantöbbek
közöttNitsJánosgyógyszerésztradíció-
szeretetét méltatják, megállapítva, hogy 
apatikaberendezésemuzeálisértékű.(A
XVIII. századbeli,barokkstílusú,nyolc-
lábúofficinaiasztalmaKolozsváron,egy-
koriHintzfélepatikábanlévőgyógysze-
résztörténetimúzeumegyiklegértékesebb
darabja).
Nits János gyógyszertára, bár Kolozs-

vártólkissétávolesik,ellátottságaésmű-
szakifelszereltségeszempontjábólegyál-
talánnemegy„vidéki”patikabenyomá-
sátkelti,ésőmagasemválik„vidéki”pa-
tikussá. Sohasem szakad el Kolozsvár-
tól,volttanáraival,gyógyszerészkollégá-
ivalfolyamatosantartjaakapcsolatot.Ha
csaklehetőségenyílikrésztveszakülön-
bözőszakmairendezvényeken,gyógysze-
rész összejöveteleken. Folyamatosan ké-
pezimagát, szaklapokat járat, amelyeket
nemcsakolvas,deközölisbennük.Szak-
írói tevékenysége sem elhanyagolható.
Máregyetemistakorábanközölaszaksaj-
tóban,azakkormegjelenőGyógyszerészi
Hetilaphasábjainazegyetemiönképzés-
ről, valamint a nyugdíjintézetek fontos-
ságáról értekezik. A rendszerváltásután
aKolozsváron,azéveksoránkülönböző
nevek alatt megjelenő, gyógyszerészeti
szaklapokban jelennekmeg figyelemfel-
keltő írásai.A változó idők során folya-
matosanrésztveszakülönbözőszakmai
szervezetektevékenységében.1929-tőlaz
Erdélyi és Bánáti Gyógyszerészek Kor-
pótlékosNyugdíjintézeténekdöntőbírósá-
gitestületénektagja,majdazújabbimpé-
riumváltástkövetően,1941-tőlaMagyar
Gyógyszerész Egyesület Kolozs megyei
választmányának tagja.

folytatjuk

Nits János 1922
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AZeneakadémia hallgatói 20I7  decem-
ber1-énremekmuzsikávaltöltöttékmeg
azOrlayutcaiÖrményPlébániaközössé-
gitermeit.
Néhány kísérleti ,,örömze-

nélés”utánnyilvánosan láto-
gatható koncertsorozat indult
elazútjára.Ezaremekzenei
sorozat, amely ,,Classic Sza-
lon” fantázia-nevet kapott,
az év folyamán, minden hó-
nap közepén, pénteken, 17-18 
óráig a zenekedvelőket visz-
szavisziafőúriéskirályiud-
varok zenének hódoló,mába
képzeltvilágába.

Mohai Anna, J. S. Esz- 
dúrhegedűre írt cselló szvit-
jét szólaltatta meg mély át-
éléssel és bravúros vonóve-
zetéssel. Magyar Valentin Liszt Ferenc 
„La Campanelláját” hallgatva a zongo-
rára varázsolt harangok világába repítet-
teajelenlévőket.EzutánDevich Benedek 

Bemutatkozott a „Classic Szalon”
Hindemith nagybőgőre írt szonátájá-
nak I-II. tételét, Magyar Valentin nagy-
szerű zongora-kíséretévelmesterien adta

elő, majd Liszt Ferenc
„Manóktáncát”hallgat-
vaMagyarValentin ke-
zei alatt megelevened-
tek a zeneszerzői ma-
nócskák. Befejezésként 
Cayuelas-Krasznai Dá-
niel az Albeniz Triane 
ésRavel ,,Alborada del
graciozo” című zongo-
rára írt szerzeményeit
hitelesen megformálva
hallgathatta a jelenlevő
közönség.
Ajóhangulatúkoncert

minden előadója nagy
tapsot kapott.

Készülünkajanuárikövetkező,,Classic
Szalon” koncertre, hogy ismét élvezhes-
sükazelőadókjátékát.

Z.A.D.

Zakariás Antal Dirán

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



Erdélyi Örmény Gyökerek 2018. január-február

45

Kétségtelen adatok igazolják, hogy őse-
ink – közéjük értve a magyarul beszélő
avarokat is, talán éppen Theophülaktosz 
Szimokattész álavarjait – ismerték a ke-
reszténységet, sőt, sokan hitükként val-
lották.(T.Sz.:Világtörténelem,ford.Ola-
jos Teréz) Erről a Szarvasi tűtartó, vagy
aNagymácsédikeresztistanús-
kodik. Legkorábbi templomunk
–közvetettadatokszerint–még
Géza nagyfejedelem idején
(970-997)épülhetett,akiEszter-
gomban„fogadtaSzent Adalbert 
prágai püspököt, itt keresztel-
kedettmeg,és innen irányította
európai tekintélyű politikáját.”
(Prokop Márianyomán,Magyar
Szemle,ÚjfolyamXXIV.9-10.
szám.) Számos más forrás sze-
rintGéza974-benakeresztséget
ésazIstvánnevetSantGallen-i
Szent Brunókezébőlvetteföl.

A püspöki székhelyeken komolyabb
épületeketemeltek. Ilyen lehetettazelső
pécsiszékesegyházis,ami1064-ben,Sa-
lamonkirályunkharmadikkoronázásakor

Czakó Gábor
Mcheta-Feldebrő, avagy a kaukázusi kapcsolat

leégett.A templomépítések Szent István 
közismertrendeletenyománváltakorszá-
gossá.
Vidéken tíz faluemeltegy templomot.

A temploma falvak közti határvonal ta-
lálkozásánál állt, körülötte osztották föl 
atemetőtkellőszámúrészre.Azarányos

ésközöstemetőhasználatmáig
tanulmányozhatóaVasmegyei
Zsennye és Gyanógeregye
közt félúton álló Szent Cecí-
lia,ottaniszóvalSzent Cicelle, 
templomkertjében.
Az első templomok legin-

kábbköralakúakvoltak,s lé-
nyegében az oltárt, a miséző
papotéssegítőit,megatemp-
lom kegyurát fogadták be. A
többiek,ajónépIstenegealatt
álldogált, térdepelt. Egészen
biztos,hogylegalábbnégyke-
rektemplomunk a X-XI. szá-
zadbanépült,ésépítőik–tágan

fogalmazva – kaukázusi példákat követ-
tek.Azidőkfolyamánahívekszaporod-
tak,sarégimelléegyúj,nagyobbtemp-
lomotemeltek.Akiszomborikörtemplom
kívülről köralakú, belül karélyos. Még-
pedighat karélyos. Igenhasonlatoshoz-
zá a Karcsán(Zemplénvm.)Gerényiben
(Ung vm.), valamint Kolozsmonostoron
(Kolozs v.m.) épült templom. Némelyik
kutatóban fölmerült, hogy egyazonmes-
termunkái.Vagyegykőművescsoporté.

*
Ahonfoglalókkalérkezettkabar-kazár

népcsoport,melyből föltehetően a paló-
cok származtak, az Ipoly és a Sajó közt 
foglalt szállást magának. Gyaníthatóan

A kiszombori körtemp-
lom metszetrajza.

A Gerényi belül hatkarélyos kerektemplom ma 
szentélyként szolgál.
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a magyarok ún. kaukázusi ágából va-
lók. Erejükre és tekintélyükre jellemző,
hogy vezetőjük,Aba Sámuel, Szent Ist-
vánveje lehetettésharmadikkirályunk.
Feldebrőn készíttetett nemzetségének
templomot, s önmagának temetkezései
helyet.Szinténkaukázusimintaután,de
őelevenagyobbtemplomotrakatott.Ta-
lánnemörmény,haneminkábbgrúzpél-
dátkövetve.
A kaukázusi magyar kapcsolatról len-

tebbleszszó.
Kétségtelen,hogyÖrményországavi-

lág első Krisztus-követő állama, amely
301-ben vette föl a kereszténységet, IV.
Tiridatész(298k.-324k.)idején.Grúzia
nem sokkalmaradt el: III. Mirian (284-
361)334-benkeresztényhitre tért,majd
337-benállamvallássátetteGrúziában.
Az ország már a Krisztus előtti idők-

tőlkezdvetöbbszörszakadthercegségek-
reésrészkirályságokra,majdegyesült,és
újrabomlott.AzókorbanMchetaisönál-
lóállamnakszámított,majdakeresztény-
ség fölvétele után megalkotta azt a temp-
lom-mintát,amihamarosanamélyhatást

gyakoroltazegésztérségre,sőt,mint
látnifogjuk,hazánkbaiseljutott.
Szent István veje, Aba Sámuel,

a harmadik magyar király építtette
mégtrónralépéseelőtt.Itttemettékel
1044-ben.
Atemplomszemlátomástakauká-

zusi templomépítészet szabályait és
eszményeitkövetteanyugat-európai
helyett.Anégyzetestoronyfalaitát-
törteegyegyenlőszárú,végeinélke-
rekítettkereszt.A templomközepén
állótornyotígyoszlopoktartották.A
bővítéssoránazeredetiépületjóré-
szét, köztük az oszlopokat és a tor-
nyotlebontották,segyhosszantitég-
lalapalakúfőhajótalakítottakki.

Mcheta, koraközépkori grúz főváros Szent Kereszt 
templomának alaprajza (585-605). A VI. században 
épült istenháza a kaukázusi templomépítészet ősmin-
tája.

A Mcheta-i Szent Kereszt templom a mai ál-
lapotában.

Feldebrői templom alaprajza, XI. sz. eleje. A 
sötét körvonal jelezte fal és épület Aba Sámu-
el korában készült.
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Azeredeti,AbaSámuelkirályáltalépít-
tetetttemplommodellje,amiarestaurálás
során végzett föltárás alapján készült.A
maitemplombanlátható.Atárgysutasága
ellenére isnyilvánvalóakétépület szer-
kezeti azonossága.Persze nemez amo-
dellvoltaMcheta-iSzentKereszttemp-
lomelőképe,hanemfordítva.

*
Miért követett kaukázusi mintákat is a 

koraimagyartemplomépítészet?Meginta
császári történetíróhoz, Bíborbanszületett 
Konstantinhoz és adatközlőihez, Bul-
csú és Tormás hercegekhez kell fordul-
nunk. „Abesenyőkpedig,akiketkorábban
kangarnak neveztek (ugyanis ez a kangar
név náluk a nemes származás és vitézség
értelmébenvolthasználatos),ezekhátaka-
zárok ellen háborút indítván és legyőzet-
vén,kénytelenekvoltaksaját földjüketel-
hagyniésatürkökéreletelepedni.Amikora
türkökésazakkorkangarnaknevezettbe-
senyőkköztháborúütöttki,atürkökhadse-
regevereségetszenvedettéskétrészresza-
kadt.Az egyik részkelet felé,Perzsiavi-
dékentelepedett le,sezeketa türkökrégi
nevénmostanáigszabartoiaszfaloinakhív-
ják,amásikrészpedigvajdájukkalésve-
zérükkel, Levedivelnyugatramentlakni,az
Etelküzünevezetűhelyekre, amelyhelye-
kenmostanábanabesenyőknépelakik.”

Tehát őseink egy szerencsétlen csa-
ta után kettészakadtak. Perzsia vidéke
Észak-Kaukázust jelenti, annak is a fo-
lyók öntözte, legeltetésre alkalmas lan-
kásabb területét. Tovább nem mehettek,
mertaperzsákerősenőriztékavárakkal,
falakkalvédettDerbentiKaputéskörnyé-
két. A hegység bércei, szakadékai közt
csakkisebbcsoportokkelhettekát.Egész
hadakmáhákkal,állatokkalsemmiképp.
A XIV. sz. végéig a Kuma folyó tér-

ségében valóban létezett Kumagyaria –
arab ejtés szerint – Madzsar fővárossal.
KumagyariaésaDunamentiMagyaror-
szágköztikapcsolatotBendefy Lászlóde-
rítettefölrészintaVatikánLevéltárában,
továbbá a helyszínen. (Amagyarság ka-
ukázusi őshazája,Gyertyán országa,Bp.
1942,1999.)Kapottisérteazorrára…
Konstantinazt ismegörökítette,hogya

kazár alattvalók közül egy vagy több ka-
zár,v.kabardcsoportÁrpádnépéhezcsat-
lakozott.(L.Kazár,Kazárd,Kozármisleny,
Kozárvárstb.helyneveinketésakazárnép-
viseletet.Hozzáértéshíjánakazárésapa-
lócviseleteltéréseinekéshasonlóságainak
elemzésébe nem bocsátkozom.) Hogy ők
pontosankikvoltak, nem tudjuk.Azbiz-
tos,hogyaXI.sz.elejénélükönAbaSá-
muelállt,Szt.Istvánveje,harmadikkirá-
lyunk(1041-1044).AzAbákbirtokaiamai
Nógrádmegyétőlakeletihatárignyúltak,
ésmagukba foglalták amai kazár és pa-
lócvidékeket.Acsaládtagjaiházasságok,
birtokcserék révén sokfelé elkerültek. Je-
lesemlékükaPécsett1984-benföltártro-
vásírásosközépkoricímerpajzsuk.Kézzel
foghatóbizonyítékaezarovásországosis-
meretének és használatának. Sokatmond
azis,hogytemplombanmaradtránk.

*
Középkori magyarjaink bírhat-

tak kazáriai, földrajzilag kaukázusi

Az eredeti, Aba 
Sámuel király 
által építtetett 
templom mo-
dellje
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kapcsolatokkal, jelesül aXIV. sz.végéig
fönnállt Kuma menti Magyarországgal,
sőt,aKaukázusgerincéntúliÖrményor-
szággal és Grúziával is. Különösen föl-
tehetőezazAbákról,akazár-kabartörzs
vezetőiről, akik számára természetes le-
hetett, hogy „hazai”, kaukázusimestere-
ket hozattaknemzetségi templomuk épí-
téséhez.Talánéppenezeknekaziparosok-
nakésivadékaiknak,tanítványaiknakmű-
vészetétőrziaFeldebrőitemplomerede-
tirésze,megakerektemplomokszépsége.

*
Sajnos,nemsokat tudunkekeletiszá-

lak szövésének-bomlásának részleteiről,
hiszen a hivatalos magyarságtudomány
létük föltételezését is finnugor-ellenes
eretnekségnekminősíti.Ennélfogvaama-
gánkutatásokhitelességétmindmáigeleve
elutasítja, még a kézzel fogható, olvasható 
vatikániokiratokatis,vagynépzene-kuta-
tóinkfölvételekezreiveligazoltjelentése-
it–Agócs Gergely, Juhász Zoltán, Sipos 
János ésmások – akik többszörösen bi-
zonyították,hogyazÉszak-Kaukázusban
sannakelőterébenélő,matörökajkúné-
pekbizonymagyarnépdalokaténekelnek
és muzsikálnak. (Czakó-Juhász: Beljebb
a magyar észjárásba, CzSimon bt. Bp.
2010, kottákkal és hanglemezzel)Külön
tanulmánytérdemelne,hogybeszéltnyel-
vüketmiértcseréltékle,smilyennyomós
ok miatt tartottak ki mégis zenei anya-
nyelvükmellett?
A Zichy-expedíció során Szentkatolnai 

Bálint Gábor megtanulta a kabard nyel-
vet és elkészítette Lexicon cabardico-
hungarico-latinum c. kabard-magyar-latin
szótárát ésKabard nyelvtanát (Kolozsvár
1894,ill.1900),mivelsokrokonvonástta-
láltakabardésamagyarközött.Követői
egyelőrenincsenek.JuhászZoltánkutatása
– nagymennyiségű dallam számítógépes

összevetésemindkétkultúrából–kiderítet-
te,hogyakabardnépzeneamagyarlegkö-
zelebbirokonaiközétartozik.
Alegfrissebb:mégfélesztendejesincs,

hogy M. Lezsák Gabriella régész vezette 
kiscsoportbejártaakaukázusi–aharma-
dikMagyarországfővárosa–Madzsarvá-
rosromjait,skiderítette,hogyháromilyen
nevűhelyakadaKumafolyóvölgyében.
Ráadásul a kis expedíció az észak-kau-
kázusi térség múzeumaiban (!) számos
honfoglaláskori tárgyat tanulmányozha-
tott!Mégcsakkisemkellettásniőket!

*
Tán e rövid ismertetésből is kiderül,

hogy X-XI. századi eleink kapcsolatban
álltak – Szabados György szavával – a 
harmadik Magyarországgal, a kaukázu-
sival. (Magyar államalapítások a IX-XI.
században,SzegediKözépkorászMűhely
2011.)Erősenvalószínű,hogyafeldebrői
templom, meg bizonyára a hatkarélyos
körtemplomaink építőmesterei is a kau-
kázusikeresztényekközül jöttek.Semmi
okunk föltételezni, hogy nemottanima-
gyarok voltak.
Idejelennefélretennibizonyosdogmá-

katéstárgyilagosanmegvizsgálniahon-
foglaláselőtti-utáni időkbenyúlókauká-
zusimagyarkapcsolatokat.

Is.

Cayuelas-Krasznai Dániel (Cikk a 44. oldalon)
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Agárdy Gábor kiállításának
megnyitója december 5-én
lesz 18.00 órakor a Kőrösi
Galériában, amely a Kőbá-
nyai Kőrösi Csoma Sándor
Művelődési Központ kiál-
lítóhelye. Köszöntőt mond,
Weeber Tibor Kőbánya al-
polgármestere, megnyitja
Feledy Balázsművészetiíró,
művészettörténész-írjaate-
rasz.hu.
AzAgárdy-ikonok időről időre ma is

közönség elé kerülnek, hogy valljanak a 
művészről,süzenjenek,ugyanisezekali-
turgikus alkotások nem díszítőelemként
kapnak helyet a templomokban vagy az
otthonokban.
Az ikonfestők égi üzenetek szolgálói,

smindenkoricéljuk,hogyazikonszem-
lélője transzcendens kapcsolatba kerül-
jönazábrázoltszenttel-olvashatóazÚj

Kettős életet élt a híres magyar színész

Emberírásában,amelyazalábbicímenje-
lentmeg:Az örömszínész ikonjai – Agárdy 
Gábor két élete.
Amagyarországiörményekmaisnagy

büszkeségüknek tekintik a Kossuth- és
kétszeres JászaiMari-díjas színészt, aki-
nek eredeti neve Arklián Gábor vagy 
Gabriel Arkalijanvolt.Aszegediszületé-
sű,jelentőséletművetmagamögötthagyó
művészugyanisörménycsaládleszárma-
zottja volt. Nagyapja az örmények lemé-
szárlásánakáldozatalett,deédesapjasze-
rencsésmódonmegmenekültaszörnyűsé-
gekelől.AgárdyGáborkoránTháliake-
gyeltjelett,hiszennyolcévesenlépettelő-
szörszínpadra,tizenötévesenpedig„tán-
cosboyéskardalos”voltaszegediszín-
házban.1942-benmáraMiskolciNemze-
tiSzínházbanjátszott,1952-tőlaFővárosi
Operettszínháztagja,majdaPetőfidesz-
káinremekelt,1964és1985közöttpedig
aNemzetiSzínházvezetőművésze–több
mintfélszázjelentősszereppel.
BulgáriábanforgattákazEgricsillagok

címűfilmet,amikoregynagy jégesőbe-
zavarta a stábot egy szófiai templomba.
Agárdy elkezdte nézegetni az ikonokat,
s azok nyomban elvarázsolták. Már ott
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elhatározta:hahazaérnek,mielőbbkipró-
báljaazikonfestést.
„Egyszer azt kérdezte tőlem egy püs-

pök,mitgondolsz,miért esett éppenak-
korajég?Hátazért,hogybemenjatemp-
lomba!ValóbanaTeremtőakaratavoltez;
kaptam egy jelet: foglalkoznom kell az
ikonokkal”–mesélteaművész.
Elmondta azt is, először hobbinak in-

dult,deegyreinkábbbeletanultatechni-
kába,ésazikonelválaszthatatlanletttőle.
Úgyvéli,hacsakegydologgal,aszínját-
szássalkellettvolna foglalkoznia,azt le-
het, hogy már megunta volna. S mivel
autodidaktaként fogott hozzá az ikonké-
szítéshez, sorra felkereste a jelentősebb
„ikontermő”helyeket,sacirillbetűsírást
éppúgymegtanulta,mintazaranyozást,a
veretkészítést,azötvösmunkát.Aranyoz-
nipéldáulSzász Endrefestőművésztőlta-
nult,akiamaEgricsillagoknakalátvány-
terveitkészítette,sakiakaposfüredikiál-
lításonismegjelent.
Aszínészegyidőutánmárkönnyedén

bántanehezenbeszerezhetőtrombitaréz-
zel, a speciális alumíniumlemezekkel, a

könnyűfémekkel, a fóliákkal.A pannon-
halmi apátság alapításának ezredik év-
fordulójára egy százhetvenöt centiméte-
res szárnyas oltárt alkotott. A tripticho-
nonSzentIstván,SzentGellértésEurópa
fővédőszentje, Szent Benedek alakja je-
lenikmeg. Ikonja találhatóOroszország-
ban, a Danyilov-kolostorban, de a Vati-
kánbanisőriznektőleegytáblaképetelső
királyunkról.Ezzel az alkotásával II. Já-
nosPálpápátajándékoztameg.
S hogy volt-e kedvenc szentjeAgárdy

Gábornak? Mivel Miklósnak hívták az
édesapját, így SzentMiklós volt számá-
raa legkedvesebb, jólleheta legtöbbször
Jézusarcajelenikmegazikonokon,saz
évek múlásával mindegyik Krisztus-kép
árnyaltabb lett.Mást fejezkiakorábban
festettek szeme, mint a fiatalabbaké. A
művészegy időben fontosnak tartotta az
antikolást, hogy olyan hatásuk legyen a
műveknek,minthaévszázadokkalezelőtt
születtek volna, de később letett e szán-
dékáról.
(inforadio.hu/kultúra/2017/12/03)
Forrás:terasz.hu

  

2016-ban hagyományt teremtettünk az
ÖrményKatolikus Lelkészségen a gyer-
mekek számára megrendezett Miku-
lás ünnepséggel. December 4-én is szép
számban jelentek meg az erdélyi ör-
mény családok gyermekekkel, unokák-
kal, hogy együtt várjuk Mikulás bácsi
megérkeztét.AKispárnaEgyüttesremek

Mikulásváró az Orlay utcában

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 fel-
hőtlen szórakozást
nyújtott kicsiknek és
nagyoknak.AMikulás
bácsi puttonyából kü-
lönféle édességeket ,
mandarint osztott szét
a gyermekeknek, kü-
lönösen akimégvala-
miprodukciótisbetu-
dott mutatni.Majd dr.
Issekutz Sarolta egy 
igazi örmény templom
makettje színes karton-
játajándékoztaagyer-
mekeknek–felkérveaszülőket,nagyszü-
lőket–,hogyannakkivágásával-ragasztá-
sával született csodálatos templomot he-
lyezzékakarácsonyfaalá,hogyegykisör-
ménykultúraisjelenlegyenazünnepben.
A rendezvényt a Budavári Örmény

NemzetiségiÖnkormányzat rendezte, tá-
mogatta az Erdélyi Örmény Gyökerek
KulturálisEgyesületésaBudapestFővá-
rosII.kerületiÖrményÖnkormányzat.

M
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Amai nemzedék egy része képeslapok-
ról ismeri,és történelemkönyvekből tud-
ja,hogynemisolyanrégen,120eszten-
dővelezelőttBrassóbanegymonumentá-
lis szobrot állítottak, ami akkoriban Ár-
pád-szobornéven épült be a köztudatba.
AJankovich Gyulaszobrászál-
talalkotottműemlékegyrészea
TörténelmiVitéziRendnekésa
BethlenGáborAlapkezelőZrt.-
nek köszönhetően 2017. okt.
15-énvasárnaphazatérhetett.
Az avatóünnepséget október

15-éntartottákabrassóievangé-
likus lutheránus templomudva-
rán,aholújraállítottákamillen-
niumi ünnepségek alkalmával a
Cenken elhelyezett, sok szenve-
déstésvándorlástmegértszobor
fejét.AzünnepségenrésztvettaTörténel-
miVitéziRend(TVR)székelyföldiállomá-
nyánaktöbbmintszáztagja,abrassóievan-
gélikus egyházközösség nagyszámú híve,
jelenvoltakazErdélyiKárpát-Egyesület,a
KeresztényDemokrataMozgalom,azEr-
dővidékiSzékelyTanácsésaKalákaKör
képviselői. Az istentiszteleten a jelenlé-
vőket Zelenák József püspökhelyettes, a 
brassói egyházmegye esperese köszöntöt-
te,igéthirdetettFt. Adorjáni Dezső Zoltán 
püspök, szolgált Koszta István és Koszta 
Enikő evangélikuslelkészek.
A templom udvarán helyet kapó em-

lékjelt-egyszépfaragásúfaborítástésaz
alattaelhelyezettszoborfejét-Ft.Adorjá-
niDezsőZoltánpüspökésv.Lázár Elem-
ér, a TVR főkapitány-helyettese leplez-
te le,majdSzente László ny. építész, az 
Erdélyi Kelemen Lajos Közművelődési

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

Egyesületismertetteazszoborfejkiszaba-
dításánakatörténetét.
Mintkiderült,amaradványraOrosz Jó-

zsef nyugalmazott vegyészmérnök, az Er-
délyi Kárpát-Egyesület (EKE) alelnö-
ke talált rá2002-bena történelmimúze-

umpincéjében,aholközelkilencévtize-
digőrizték.Szerencséreamúzeumveze-
tőségebeleegyezettabba,hogyamarad-
ványt egy biztonságos helyen kiállíthas-
sák.Arendezvényentöbbünnepibeszéd
iselhangzott,v.LázárElemér,aTVRer-
délyifőkapitányaazemlékjelállításához
nyújtottsegítségetköszöntemegminden-
kiszámára,mígv. Ambrus Ágnes,aTVR
kézdiszéki állományának kapitánya úgy
vélte:szervezetükezzelazemlékhely-ki-
alakítással az építésmellett is hitet tett.
„Azépítésmellett,arombolásellen,mert
akultúraeredményeinekamegsemmisí-
tésétakönyvégetéseketésszoborrombo-
lásokatazoknakamegsemmisítését,ami-
ket az ember jobb és bal kezével, vala-
mint szellemével létrehozott - bármikor
történtek

(Megjelent Erdélyi szemmel 2017/52)

Megjelent Erdélyi 
szemmel 2017/52
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TOLOKÁN MÁRTON (*1854–✝1919)
-kereskedő
Felesége: SZÁMTARTÓ REBEKA
(*1861–✝1929),kereskedő,Szatmárné-
meti környékéről Marosvásárhelyre köl-
tözésekb.1885-retehető.

Gyermekeik:
(1) Márton (*Radnót, 1884 – ✝Maros-
vásárhely, 1938) - méterárú kereskedő,
vásárhelyiüzleteaRózsáktere50.szám
alatt volt
Felesége: PUNGUC MÁRIA (*1896 -
✝1971)
Házasságkötés:1912
Gyermekük:
(1.a) Márton (*Mezőbánd, 1914 –
✝Marosvásárhely,1990)
Felesége:GROSHELÉNATERÉZIA
CsaládiházaKisErnőutca8.,később
KeményZsigmond (Rodnei) 78. szám
alatt volt.
Gyermekük:
(1.a.1) Emőke

Eleinte az apa, id. (2) Tolokán Márton
boltjábandolgozik,későbbtárstulajdonos
leszaPetriésTolokánféle„HELIKON”
könyvesboltban (Rózsák tere 43. szám).
Petri Károly,máspapíréskönyvesbolttu-
lajdonoshozhasonlóan,boltjábankönyv-
táratisműködtetettésazerdélyimagyar
írók műveinek terjesztésére különösen
nagyhangsúlytfektetett.
1922-benelsőkéntjelentetimegKis Pál:
Marosvásárhely története címűmonográ-
fiát.

„Élő emlékezet” – Örmény származású családok 
Marosvásárhelyen – 9. rész

TOLOKÁN CSAláD
Tolokán Márton családi házát (Hargi-

ta utca 8. szám) az 1948-as államosítás-
korelveszik,acsaládotkényszerlakhelyre
költöztetikelőbbaRózsáktere56.majd,
aCorvinMátyás tér11.sz.alá. Ítéletho-
zatalnélkülkétév(1952-1954)kényszer-
munkára viszik a Békás-szoros építésé-
hez. Szabadulása után a helyi Építkezé-
si vállalat (TCM),majd a Faipari válla-
lat(IFET)alkalmazottja.Azállandózak-
latáselőlmenekülveelőbbapetrozsényi
bányáknál, végül Régenben aHangszer-
gyárban dolgozik nyugdíjazásáig, kétke-
zimunkásként.

(2) Mária(*1889–✝1970
(3) Katalin (*1903-✝1979)
(4) Antal
(5) Jenő
(6) Kristóf
Aszázadfordulóelsőévtizedeibenaroko-
nokközültöbbenVásárhelyreköltöznek.
Id. TOlOKáN DEZSŐ(*1906–✝Ma-
rosvásárhely,1972)-kereskedő
Felesége: PUNGUCZ ANNA (*1913 –
✝Marosvásárhely,1988)
Gyermekeik:
(1) Dezső (*Marosvásárhely, 1938 -
✝Marosvásárhely,1985)
Gyermekük:
(1.a)Csaba

(2)MÁRIA
Férje:CSONTSÁNDORmérnök
Gyermekük:
(2.a) Annamária
(2.b) Judit Magyarországonélnek
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(3) MÁRTON (*1945 – ✝Marosvásár-
hely, 2001) - történelem tanár, leszárma-
zottak2001utánMagyarországraköltöz-
nek

Adatközlő: Bokor (Tolokán) Emőke

DOBRIBáN ZAKARIáS 
(*Gyergyószentmiklós, 1884 – ✝Maros-
vásárhely,1958)-kereskedő
Felesége: KOPACZ JANKA 
(*Gyergyóditró,1893–✝Marosvásárhely,
1973)(LásdaKopaczcsaládismertetőt.)

Házasságkötésük után előbb földbirtokot
vásárolnakGogánváralján,majdakétvi-
lágháború között Vásárhelyre költöznek.
Lakóházukagyermekmenhely–napjaink-
banTBC kórházzal szembeni telken állt.

DOBRIBáN CSAláD

HELIKON könyvesbolt 
reklám és a Főtéri köny-
vesbolt

Tolokán Márton és 
felesége Tolokán 
Mártonné szül. 
Számtartó Rebeka

Pungucz Mária és férje Tolokán Márton

Tolokán Márton és felesége szül. Gross 
Heléna Terézia

AII.Világháborúutánaz ingatlantkény-
telenek elidegeníteni, a befolyt összeget
agogánváraljai földterületeikköteles adó
törlesztésére fordítják. Az 1948-49 álla-
mosítássalkuláklistárakerülnek,javaiktól
megfosztvavisszatelepednekMarosvásár-
helyre,ahelyiRókatelependolgozóédes-
apajövedelmébőlbéreltlakásbanélnek.

Gyermekeik:
(1) Gerő (*Gyergyóditró, 1913–✝Ma-
rosvásárhely,1978)
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Elsőfelesége:HORVÁTHM.
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) -
Békésmegyébenél
(2) Béla (*Gyergyóditró, 1920 – ✝Ma-
rosvásárhely,1982)
Felesége: POKORNYI MÁRIA M.
(*1930–✝Marosvásárhely,2013)
Gyermekük:
(2.a) Zsuzsanna (*Marosvásárhely,
1959)

(3) Géza (*Gyergyóditró, 1922–✝Ma-
rosvásárhely, 1994) - gazdálkodó
Gogánváralján.
Felesége: ESZTEGÁR IRÉN
(*Marosludas, 1920 – ✝Marosvásárhely,
2012)
1940körülköltöznekVásárhelyre,atulaj-
donátólmegfosztottcsaládszűkösmegél-
hetésétasofőr,majdvasiparimunkásapa
ésmunkásnőanyajövedelmebiztosítja.

Gyermekeik:
(3.a) Annamária (*Marosvásárhely,
1949),unokaL. Dániel(*Marosvásár-
hely,1989)
(3.b.) Irénke Gabriella (*Marosvásár-
hely,1952)-Marosvásárhelyenélnek.

Adatközlő:
Dobribán Annamária, Dobribán Irénke

Dobribán Zakariásné szül. Kopacz Jan-
ka 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 – ✝Ma-
rosvásárhely, 1946) - jegyző Gezse köz-
ségben
Felesége:MANDULAIRÉN (*Marosvá-
sárhely,1899–✝Marosvásárhely,1980)
1940-tőléltekMarosvásárhelyen.

Gyermekeik:
(a)Ibolya (*1918–✝2003Marosvásár-
hely)
Férje:SIMÓGÉZA(1918–✝2005)
Gyermekeik:
(a.1.) István(*1953)
(a.2.) Géza(*1955)-Ausztriábanélnek

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

Adatközlő: 
Dobribán Annamária, Dobribán Irénke 

Gabriella

Esztegár Irén, Esztegár Ibolya, 
Esztegár Ella

Esztegár Gerő és Esztegár Gerőné 
szül. Mandula Irén
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Hatszázharmincnyolc magyarörmény
honvéd adatait sorakoztatja fel legújabb
kötetébenaBécsbenélődr. Száva Tibor-
Sándor. A könyvet, amelyhez az ausztriai 
levéltári kutatás adatai mellett az egyes 
családokban szájhagyományként élő ada-
tokat is felhasználta, aug. 21-én mutat-
ták be Csíkszeredában, a Hargita Megyei 
Kulturális Központ pincetermében.
Ajtay, Ajvász, Ágopcsa, Begidsán...

Zakariás, Zárug, Zérigh – összesen 638
frontharcosneve,személyiadataéshábo-
rússzerepléseolvashatóaszerzőkataszte-
rében.Csaknemmindörménynevetviselő
magyarkatona,azerdélyimagyarörmeny
családokteljeskeresztmetszete,deanév-
sormégmindignemteljes,véliaszerző,
aki többéves levéltári kutatásainak ered-
ményét tárta most a nagyközönség elé. 
Dr.SzávaTibor-Sándor2005-benmárki-
adott egy hasonló című könyvecskét, vi-
szont 2014 tavaszától kutathatóvá váltak 
az I. világháborús dokumentumok a bé-
csikatonailevéltárban,ígyadattárátsike-
rültkibővítenie.Akutatómunkájaviszont
mostsemvoltegyszerű,ugyanisakatonai
levéltárbantalálhatóI.világháborúsdoku-
mentumok21ezerlevéltáridobozttesznek
ki,igazegyrészükimmárdigitalizálvaisa

Daczó Katalin
Magyarörmény számbavétel

kutathatókrendelkezéséreáll.„Ennekelle-
nérevannak,akikmostiskimaradtakakö-
tetből–írjautószavábandr.SzávaTibor-
Sándor.–Ennekokaitazzallehetmagya-
rázni,hogysokesetbenazelhunytakillet-
veeltünteknévsoramegsemmisültahar-
cokidején,deaharctérrőlpostázottvesz-
teségifeljegyzésekegyrészeismegsem-
misülhetettazürzavarosidőkben.”
Az „Erdélyi magyarörmények az I, vi-

lágháborúban“ című kötet bevezetőjében
a szerző röviden ismertette aháború fon-
tosabbmozzanataitéskövetkezményeit,
bemutattaazokatazezredeketamelyek-
ben erdélyiek is harcoltak. Külön feje-
zetbenfoglalkozikaSzékelyHadosztály
harcaival és azon belül isCsíky János 
százados tevékenységével. Ugyanakkor
dr. Száva Tibor-Sándor hangsúlyozza,
hogyazI.világháborúbanszámtalanör-
ményszármazásúmagyarvett részt,de
őketsemakkor, semkésőbbsenkinem
minősítette a magyaroktól eltérő náci-
ónak. „Ők magyarok voltak – írja a Bécs-
ben élő szerző –, és a harcokban is becsü-
lettel vállalták a magyar sorsközösséget 
s tüntették ki magukat a frontharcosok 
soraiban.”Rólukszólezakötet.

(Hargita Népe)

Humor… Humor… Humor…
(Szeretetteléshumorralkellélniazéletet!

Aszeretetamegértéshez,ahumorazelviseléshezkell.)
Karácsonyfa

Vettemegyfenyőfátkarácsonyra,deolyan
nagyvolt,hogynemfértbeazautómba,
ezért le kellett vágnom a tetejét. De sem-
migond,úgyisrégivágyamvoltakabrió.

Őszinteség 
Honnanvanezagyönyörűnyakláncod,
drágám?
A kocsid hátsó ülésén találtam, éde-

sem.
(Az Erdélyi Szemmel – Erdélyi Magyarok Ausztriai Egyesülete – 2017/51-52 számából kölcsönkérve)
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Közeledikazadóbevallásideje...Atörvényszerintszemélyijövedelemadónk(kétszer)
egyszázalékáterrejogosult,bejegyzettegyházaknak,közintézményeknek,civilszerve-
zeteknek, egyesületeknek ajánlhatjuk.

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

seanyaginehézségeitrészbenmegoldja.Meggyőződésünk,hogyazEÖGYKEkezdet-
tőlfogvanyitottkönyvkéntműködik,hiszenmindenlépésünkrőlrendszeresenbeszá-
molunkazErdélyiÖrményGyökerekfüzetekhasábjain.
Akikrésztvesznekprogramjainkon,meggyőződhettekarról,hogyatagdíjat,adományo-

kat,apályázatoksoránelért támogatásokatkizárólagkulturáliséshitéleti identitásőrzé-
sünkre,hagyományainkápolására,amagyarörménytársaságiélet,aközösségmegterem-
tésére,jobbításárafordítjuk.Kérjük,hogyjövedelemadójabevallásakorgondoljonKultu-
rálisEgyesületünkre–ezáltalönmagárais.Hiszenazértdolgozunk,hogymagyarörmény
közösségünkcéljaitmegvalósítsa,örménygyökereinktárgyiésszellemikultúráját,örmény
katolikushitéletétmegőrizze,átadjagyermekeinknek,unokáinknak–azutókornak.Tarto-
zunkezzeltehetséges,tisztességesésjómagyarráváltőseinknek,tehátönmagunknakis.
Nemkellmásttennie,mintajövedelemadóbevalláskorazAPEHáltalrendszeresített

bevallásinyomtatványonnyilatkozatottegyenszervezetünkre.
A kedvezményezett adószáma: 18085590-1-41

A kedvezményezett neve: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Egyúttalkérjükésjavasoljuk,hogyamásikegyszázalékkaltámogassaa

MagyarKatolikusEgyházat,amelynektechnikaiszáma0011,amelynekrészegyháza
atörténelmiörménységÖrménySzertartásúRómaiKatolikusEgyháza.

Templomunknak, amelyet évtizedeken át Kádár Dániel apátplébános vezetett, 
nincs önálló technikai száma! Köszönjük,hogygondolránk.

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

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

Mikulás-ünnepség (Cikk az 51. oldalon)
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Fájdalommaltudatjuk,hogyMárkus Lászlóokl.gépészmérnök2017.november
5-énéletének82.évébenelhunyt.

Búcsúztatásaéssírboltbahelyezése2017.december11-énmegtörténtaFarkasréti
temetőben.EzutánatemetőmellettiMindenszentekPlébániatemplomban

alelkiüdvéértszentmiséttartottak.
Gyászolják: felesége,rokonai,barátai,ismerősei,akikismertékésszerették.

Mélyfájdalommal,megtörtszívvel,deIstenakaratábanmegnyugodvatudatjuk,
hogyadrágajóférj,testvér,sógor,nagybácsi,rokon,szomszédésjóbarát

Lukácsffy Pál
életének71.,házasságának45.évében,2017.december11-én
hosszasdetürelemmelviseltbetegségután,csendesenelhunyt.

Drágahalottunkföldimaradványait,2017.december14-én,15órakorhelyeztékörök
nyugalomraagyergyószentmiklósiörménykatolikustemetőravatalozójából.Eztmeg-

előzően14órakorgyászmisénbúcsúztattákelazörménykatolikustemplomban.
Virrasztás2017.december13-ánazörménykatolikustemplombanvolt17órától.

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Mélyfájdalommaltudatjukmindazokkal,akikismerték,szerettékéstisztelték,hogy
aszeretetttestvér,édesanya,nagymamaDr. Nagy EmmaDr.TiborczCsabáné

aranydiplomás,ny.radiológusfőorvos
amagyaregészségügyben40évilankadatlan,mindenkormegbízhatószolgálatot

magamögötttudvanagylelkierővel,hittelviseltfájdalmasbetegségben,azéletének
81.születésnapjautáninapon,2017.december24-énszenvedéseitől

megszabadítvavisszaadtalelkétTeremtőjének.
Szeretetthalottunktól2018.január5-én,11óra45perckorveszünkvégsőbúcsúta
reformátusegyházigyászszertartásszerintakecskemétiKöztemetőravatalozójában

„Alélekél–találkozunk!”
Gyászolják:

fiaTiborczAttilaésDr.PutyilinZsanett,unokájaTiborczVanda,testvére:Nagy
Ádámésfelesége,fiai

néhaiÁkostestvéréneközvegyePulaiSára,leányaéscsaládja
aTiborczcsalád:sógornőiReileGézánéTiborczWandaéscsaládja,

Dr.NagyEdgárnéTiborczÁgnes
Unokatestvéreiéscsaládja:HadnagyIstván(Nagybánya),NagyZsófia(Kolozsvár),Nagy
István(Kisújszállás),néhaiDr.MészárosZoltánözvegyeDr.VisnyovszkiÉva(Bp.),

MáthéLászló(Bp.),SzerdahelyiZoltán(Pécs),Dr.HéjjGábor(Bp.),GrossAndrás(Bp.)
mindazonkollégák,ismerősök,barátok,akikismertékésszerették,aszeretteszülő-

városábanamindennapiéletbenkapcsolatbanvoltakveleéscsaládjával.

Emléküket kegyelettel megőrízzük!

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

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

  – füzetek

AzErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesületkéthavontamegjelenőkiadványa
A ki ad ványt tá mo gatja: 
ésaFővárosiÖrményÖnkormányzat

Nyilvántartásiszám:2.2.4/78/2002.
Felelősfőszerkesztőéskiadó: dr. Issekutz Sarolta

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

lapzárta: minden páratlan hónap első hétfőjén!
Tördelés:HarsáczkiGyörgy

Nyomdaimunkák:PannóniaNyomdaKft.

A karácsonyi klubdélután derűjével kíván
BoldogÚjesztendőt,egészséget,békességetésbőségetaz

ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesületésaSzerkesztőség!



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

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

kéthavontamegjelenőkiadványa
XXII. év fo lyam 234. szám

2018. március-április

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

f ü z e t e k

Tisztelt Olvasóink!
2018. januártól minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor leszFővárosiÖrményKlub.A
helyszínmegváltozik,ezentúlaBudapesti Örmény Katolikus Lelkészségközösségitermé-
benleszazösszejövetelaz1114Budapest,Orlayu.6.számalatt.MegközelíthetőaGellért
tértőlaMóriczZsigmondtérirányában,jobboldalona2.utca.Mindenkitszeretettelvárunk.
AzErdélyiÖrményGyökerekfüzetekváltozatlanulkéthavonta,mindigapáratlanhó-

napbanjelenikmeg.Alapzártaváltozatlanulapáratlanhónapelsőhétfője.

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 fe-
szítettek, Krisztus Istenünk, haláloddal legyőzted a halált; aki egy vagy a Szenthá-
romságból, az Atyával és Szentlélekkel együtt dicsérendő, üdvözíts minket.”*

Azige,mintmegnevezés,anyelvtanbanacselekvéstkifejezőszótjelenti,melyacse-
lekvőszemélyekegymáshozviszonyítotthelyzeteésszámaszerintragozható.Görögfilo-
zófiaimegfelelőjeaLogosz,melyszellemivalóságotjelöl.SzentJánosevangéliumának
elejénszerepelezaszó,smagátIstentjelentiésJézusKrisztussalazonosítható.Istennem
nyugalmasvalóság,hanemtevékenykedőélőszemély.Azörményapostoliegyházköz-
pontja:Ecsmiadzin.Ahelynévjelentéseértelmileg:aholazEgyszülöttleszállott!(Világo-
sítóSzentGergelylátomásárautal.)Magaazelnevezésaztsugallja,hogyJézusKrisztus-
nakamatulajdonsága,hogyőIstenegyszülöttFiaésIgéje,mintszellemi-lelkivalóságaz
örményekszámáraigenfontosvolt.    dr. Sasvári László
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Esztergály Zsófia,aFővárosiÖrményÖn-
kormányzat elnöke, miután köszöntötte a
megjelenteket, a bál indításaként bejelen-
tette az Össznemzetiségi Társulat Leves-
ben című darabját.A társulat a 13 törté-

nelmi nemzetiség szí-
nészeiből áll, és egy
olyan összefogás ered-
ménye, amely a Fővá-
rosi Örmény Önkor-
mányzat szerint példa-
értékű.Aszínészekiga-
zi kuriózumként tárták
aközönségeléelső,kö-
zös produkciójukat, a
Mom’stheWorldcímű
színmű ihlette kitű-
nődarabot.Aszínjáték

Vidám farsanggal űztünk telet, 
és várjuk a tavaszt

Vakmerően kreatív jelmezek és maszkok, kulináris barangolás, nemzetiségi színi be-
mutató. Sem a humort, sem a komolyságot nem nélkülözte a Fővárosi Örmény Ön-
kormányzat idei farsangi bálja. Az esemény díszvendége Giancarlo Planta filmren-
dező, producer, meghívott vendégországa pedig Marokkó volt. A bál fővédnökségét 
Tarlós István, Budapest főpolgármestere vállalta el.

nem nélkülözte a humort, cselekménnyel 
teli,aktuáliséselgondolkodtatóvolt.Azör-
ményközösségatársulatmárcius22-ibe-
mutatójából láthatott ízelítőt, amelyet a
Nemzeti Színház Kaszás Attila termében

adnak elő, és amelyet a Fővá-
rosi Örmény Önkormányzat tá-
mogat.
A nagy sikert aratott elő-

adás után Esztergály Zsófia
Giancarlo Planta olasz produ-
cer,filmrendező-forgatókönyv-
íróval, a farsangi bál idei dísz-
vendégével beszélgetett.Amű-
vészelmondta,hogyamagyar-
örményközösségéskultúraszá-
mára az újdonság erejével ha-
tott. Úgy fogalmazott: Egy 
olyanvarázslatosvilágtárultfel
előtte, amely ihletet és ösztön-
zést nyújt minden művésznek.
GiancarloPlantaezértköszöne-
tétfejeztekiameghívásértésaz
élményért, amelyet az este során 
nyújtottszámáraazesemény.
Mintismert,GiancarloPlanta

rendszeres munkatársa Ennio 
Morriconénak, a nemzetkö-
zi hírű filmzeneszerzőnek, így
számtalan sztárral dolgozik
együtt, mások mellett Franco 
Neróval is. Egyik közös mun-
kájuk az Angelus Hiroshimae

Össznemzetiségi Társulat
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című film volt, amelyet ha-
zánkban 2010-ben mutattak
beaPuskinMoziban.Afilmet
Aquilábanforgattákapusztí-
tóföldrengéselőtt,amelyígy
kordokumentumként is ki-
magasló jelentőségű. Planta
filmje valódi kihívás: néma-
film-amelyhezkiválókísére-
tetnyújtEnnioMorriconeze-
néje–,aszokásostólmerőben
eltérőlátványpedigkétségek
közthagyjaanézőt.Neropá-
lyájatalánlegkedvesebbsze-
repének tartja a filmbeli va-
dászfiguráját.
Ezután Esztergály Zsófia

az eseményre meghívott or-
szág, Marokkó képviseleté-
ben érkezett Rabat-Magyar-
Marokkói Hagyományőrző
Egyesület tagjaival beszélge-
tett.Az egyesület autentikus,
ínycsiklandóételeketmutatott
be,valamintakétországkö-
zöttikulturális éskereskedelmiegyüttmű-
ködésekrőltájékoztattákajelenlévőket.
Közben a vendégek elé került az ízle-

tesvacsora,amely,minteddigmindenév-
ben, felért egy kulináris kalandozással: a
résztvevők az arab konyha keleties ízeit

kóstolhattákmeg:bastelát,olívabo-
gyótésdatolyát,amelyekmindenfő
hozzávalójaMarokkóbólérkezettaz
asztalokra.AKaukázust és a nem-
zetközi konyhát pedig kutap ihle-
tésű lazacnyárs, örmény saláta, ör-
mény gyümölcsös csirke és erdé-
lyi örmény spenótos pogácsa kép-
viselte.Azitalokközöttakifejezet-
tenerreazalkalomraErdélybenpa-
lackozottszékely-örményribizlibor
arattaalegnagyobbsikert,deaven-

dégekkóstolhattakszárazfehér-ésvörös-
bort,valamintCsíkisörtis.Avacsorátsü-
temény- és jelmezverseny követte, majd
fergeteges zene és tánc zárta az eseményt.

(Megjelent a Fővárosi Örmény 
Önkormányzat honlapján)
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URUNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED,
TÖRVÉNY AKARATOD.

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

Magyar Himnusz
Kr. u. 410-ből

Kr. u. 410-460 körül keletkezett, hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva. A Ki-
jevi Nemzeti Múzeumban őrzik. A rovásírásos szöveg megfejtésére magyar rovás-
írás szakértő-nyelvészt kértek fel! Előlünk mégis mindenáron eltitkolták, amíg le-
hetett. Hála Istennek ez is kiderült! Gyönyörű! Nemhiába mondták a görögök, 
hogy a szkíták-hunok-magyarok tudnak a legszebben imádkozni ISTENÜKHÖZ!

(A felvezető írója ismeretlen.)

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

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

(Internetről)

  

Amagyartudományoséletparókájátföl-
borzoltaegyfiatalbiológus-genetikusbe-
robbanása.Neparáczki Endre,aBiológia
Doktori Iskola Szegedi Tudományegye-
temTermészettudományiésInformatikai
KarGenetikaiTanszékének29évesmun-
katársaszerzettazidéntavasszalPhdfo-
kozatot,amitmagyarul„nagydoktorinak”
szokásnevezni.Összegzőtanulmányaol-
vasható az egyetem honlapján: 

h t t p : / / d o k t o r i . b i b l . u - s z e g e d .
hu/3794/1/Neparaczki_PhD.pdf
Mirőlvanszó?Ahonfoglalómagyarok

kilétéről.
Márrégebben–Seminoésmtsai,SCINE-

CE magazin 2000. november 10 – kide-
rült, hogy a Kínából származó N-Tat Y

Czakó Gábor
Huj, huj, hajrá!

kromoszóma haplocsoport jellegzetes a 
finnugor népekben (továbbá Rootsi és
mtsai.,2007;Shiésmtsai.,2013),ámbe-
lőlünk, magyarokból hiányoznak. Tehát
már jó ideje s ráadásul háromszorosan
igazolódott,hogyelkülönülünkafinnek-
től,ugoroktólésszamojédoktól.

*
Neparáczki és mtsai csoport vizsgála-

taatúloldalrólközelítettemegakérdést.
Jó,aN-TatYkromoszómahiányzikmife-
lénk,deegyéb tekintetbenmiahelyzet?
Miaz,amivan?
Akutatássoránahonfoglalóknyughe-

lyéülszolgálóKarositemetőkösszesha-
lottját, és néhány más, Kelet-Magyar-
országon lelt és biztosan honfoglalótól
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származócsontokatvizsgáltak.Összesen
89-et,amisoknakszámítaszakmábanés
a lehetőségekhezképest egyaránt.Több-
szöröseaSeminoésmtsaivizsgálatma-
gyarmintaadóinak.

*
A kiadott tanulmányban olvassuk:

„Adatainkösszességébenellentmondanak
a honfoglalók lehetséges finnugor szár-
mazásának,éssokkalinkábbösszeegyez-
tethetők azok hun (Xiongnu=ázsiai hun)
származásával.” 
Lássukarészleteket!
„…mtDNSgenomelemzésévelmegál-

lapítottuk– írjákNeparáczki ésmtsai –,
hogy a honfoglalók lehetséges őseinek
41,5%-axiongnu(ázsiaihun),42,7%-a
skandináv-germán, 6,7 %-a kaukázusi
(Közel-Keleti),2,2%-aszlávés6,7%-a
egyébeurópaiszármazásúlehetett.Adata-
inkategyébgenetikai,antropológiaitörté-
netiadatokisalátámasztják.”Tehátfinn-
ugoremberegyáltalánnemakadtatársa-
ságban!
Ésmagyar?
Előbb egy kis magyarázat: a „skan-

dináv-germán” csoport a több néven is-
mert vikingeket, varégokat, ruszokat je-
lenti,akikamihonfoglalásunkatközvet-
lenülmegelőzveszerveztékmegaKijevi
ésNovgorodiFejedelemségeket.Mostad-
jukvisszaaszótafiataltudósnak.
„Eredményeinktámogatjákaközépko-

ri krónikáink hitelét,melyek azt állítják,
hogy a „honfoglalás” a magyarok máso-
dik bejövetele, és a honfoglalók itt már
magyarnyelvűnépességettaláltak.”Meg-
érkeztünk László Gyula„kettőshonfogla-
lás” elméletéhez. Györffy György (1917–
2000) történész a főáramú tudományos-
ság követőjeként így vélekedett: „a ket-
tős vagy többszörös honfoglalás elméle-
tét történeti és nyelvészeti forrásanyag 

ugyanúgy nem támasztja alá, mint ahogy 
nem egyeztethető a néppé válás folyama-
tának legújabban megismert törvénysze-
rűségeivel.” 
Györffyprofesszorúrbizonyára tudta,

hogy a Hunfalvy Pál ótauralkodónyelvé-
szetiéshozzá igazított történetielképze-
léseketsohanemigazolta„forrásanyag,”
legföljebb„törvényszerűségek.”

*
Nagy régészünk, László Gyula ész-

revételét tanítványa, Vékony Gábor ré-
gész,turkológus,történészismegerősítet-
te,amikoravarkoriföliratokat–Környei
íjlemez (VII. sz.),Szarvasi tűtartó (VIII.
sz.)stb.–magyarnyelvenolvasottel.Te-
hátVékonyótavégrelétezikírott„forrás-
anyag”,ámnemamagyarokfinnugorsá-
gát,hanemazavarokmagyarvoltát iga-
zolják.A székelyekét pedig saját hagyo-
mányuk és megmaradásuk, ittlétük té-
nye teszi napnál világosabbá. A hunok
magyarságára emlékszik a magyar nép-
hagyomány. A kalandos sorsú Tárih-i
Üngürüsz – egy Székesfehérvárott zsák-
mányoltkrónikánktörökfordítása–ahu-
nokat is magyarnak tartja, sőt, két hun,
majdháromAttilautánihun-magyarbe-
jövetelrőlír…

*
Neparáczki Endre és munkatársai oda

jutottak, hogy: „A finnugor-honfogla-
ló genetikai kapcsolat hiánya arra utal, 
hogy a magyar nyelv finnugor rétege-
it nem lehet a honfoglalókhoz kötni,”ed-
dig egyetérthetünk, amondatmásik fele
azonbanvitathatólenne:„ellenben a ma-
gyar nyelvben meglévő masszív török 
nyelvi réteget nagy valószínűséggel hun 
eredetűnek tekinthetjük.” Valóban meg-
lehet, mert régóta közszájon forog olyan 
szóbeszéd,miszerintahunoktöröknyel-
vűek valának, ámde ennek bizonyítékai
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eddig nem kerültek elő. Vagyis ugyan-
úgynincsenekigazolthunnyelvemlékek,
ahogyan finnugorok sincsenek. Semmi-
lyenek.Ehelyzetvégtelenültágteretnyit
azalkotóképzeletnek.Jöhetasok,színes
„kikövetkeztetés”,lehettudománynaköl-
töztetni ideológiákat. Ezt természetesen
nem Neparáczki Endréről írom, hiszen
ő végigmegmarad a tárnyilagosság kes-
keny ösvényén. 
Csupán a magyar kérdésre keresem a

választ.Neparáczki ésmtsai fölsorolják,
hogy milyen népek, hány százalékban
képviseltettékmagukatahonfoglaláskori
sírokban.Afölsorolásbólnemcsakafinn-
ugorok hiányoznak, hanem a magyarok,
amagyarulbeszélőkis.Demiutánmiitt
vagyunk, eleinknek föltétlenülott kellett
lenniük! Nincs más megoldás, mint ki-
mondani,amitagenetikaimunkacsoport
csakóvakodvatehetettmeg:amagyarok
hunokvoltak,őkszerepelnekalistán41,5
%-ban megtalált xiongnunak mondott
ázsiaihunként!

*
A magyar-hun azonosságról közve-

tett bizonyítékok akadnak, elsősorban a
már említett néphagyományban: Hunor 
és Magor leányrablása, Attila temetése, 
Csaba királyfistb.Ezeknemlebecsülen-
dők:másfélezerévenátemlékeznivala-
mire, komoly teljesítmény a néplélektől.
AlegrégibbtörténetaháromközülHunor
ésMagoré–ennekelváltozotttöredékea
manysikhoziseljutott.
Másik bizonyíték az ételkészítési

szokásokhasonlósága.Magyaréshunel-
sősorban főzte táplálékát,miként arról a
hunbronz-ésamagyarcserépüstöktöme-
géveltanúskodnak.
Tanúskodnának,ha ahun-avar-magyar

rokonságkutatás megkapta volna az illő
támogatás helyett legalább az engedélyt.
De semmi baj! Az igazság nem szorul
engedélyre és betiltani sem lehet. Vég-
remegindult valami, mégpedig az, amit
hosszúidejehiányoltunk:azelfogulatlan,
tárgyilagos,véleményekésideológiákhe-
lyetttényekretámaszkodókutatás.
Folytassuk Neparáczki Endre szavai-

val:„Eredményeinkfontos,eddignyitott
kérdéseketválaszolnakmeg,ésezzelszá-
mos szakterületen újabb kutatási irányo-
katnyitnak.Amagyarokeredeténekkér-
dése továbbra sem tekinthető lezártnak,
hiszen genetikai adataink és a régészeti
adatokalapjánvalószínű,hogyahunere-
detű népességmár a honfoglalás korban
iskisebbségbenlehetettaKárpát-meden-
cében.Amagyarokeredeténektisztázása
továbbigenetikai,régészeti,történészi,és
nyelvészetivizsgálatokatigényel.”
Annyitmármostbiztosantudunk,hogy

se az avarok, se a hunok nem tanulhattak 
nyelvetafinnugoroktól,hiszensosemél-
tekaközelükben.Hanetánmegisfogyat-
koztakaIX.sz.végére,maradékukmin-
denbizonnyalerősítetteamagyarnyelvű
közösséget.
Mittehetehhezegymagyarszurkoló?
Hajrá!Sőt,huj,hujhajrá!

(Életünk, 2017. 06. 18.)
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Haiman Éva 
Azonosította az Árpád-ház férfi tagjai-
rajellemzőDNS-tIII. Bélakirálycsont-
maradványaiból azOrszágosOnkológiai
Intézetvezettenemzetközikutatócsoport.
Kásler Miklós professzor,azintézetveze-
tője elsőként aMagyar Időknekmondta
el:vizsgálataikalapjánazÁrpád-háztag-
jaiegészenbiztosaneurázsiai,nempedig
finnugoreredetűek.
Aközelmúltban jelentmegazArchae-

ological and Anthropological Sciences
címűtudományosfolyóiratbanaIII.Béla
királycsontjainakésmás,aszékesfehér-
vári királyi bazilikából származó emberi
maradványokDNS-vizsgálatárólszólótu-
dományosközlemény.
Amunka 2013-ban kezdődött, amikor

Erdő Péter bíboros hozzájárulásának és
amagyarkormánypénzügyitámogatásá-
nakköszönhetőenmegkezdődhetett a je-
lenleg a Mátyás-templomban található
emberimaradványokvizsgálata.
Azelsődlegescél–mintaztakutatást

irányítóOrszágosOnkológiai Intézetve-
zetője,KáslerMiklóselmondta–azÁr-
pád-ház tagjaira jellemző DNS-szakasz
meghatározása volt.
Kásler professzor 2014 márciusában

vettmintátakorábbanmármeglehetősen
nagy szakmai egyetértéssel III.Bélaként
meghatározottférficsontváz,illetveaszé-
kesfehérvárikriptábaneredetilegabalján
nyugvó felesége, Châtillon Anna csont-
maradványaiból.

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!

AzelsődlegescélannakaDNS-szakasz-
nakameghatározásavolt,amelyazÁrpád-
háztagjairavoltjellemző.AkirálynéDNS-
énekvizsgálatapedigazértvoltfontos,mert
ígyatöbbimaradványesetébenmeglehet
állapítani,hogyazilletőfelmenőjevagyle-
származottjavolt-eIII.Bélának.
– A munka nemzetközi összefogással

folyt,ésazarcheogenetikavilágszerteel-
ismert szakértői is részt vettek benne a
göttingeniegyetemről,ígyazeredmények
megkérdőjelezhetetlenek – hangsúlyozta
KáslerMiklós.
Ezpedigazért lényeges,mertakutató-

csoport sikeresen definiálta III. Béla ki-
rály apai ági (Y-kromoszomális) profilját,
amelyhivatkozáskéntszolgálhatazÁrpád-
dinasztiatovábbimaradványainakésvita-
tottélőleszármazottainakazonosításához.
Ígypéldául–magyaráztaaprofesszor–

azEgresenmostfeltártsírbólkiemeltma-
radványrólmeg lehet állapítani, hogy az
Árpád-házhoztartozik-e.
Amennyibenigen,akkorabbanisbizto-

sak lehetünk, hogy a csontok csak II. And-
rásmaradványailehetnek,merttöbbÁr-
pád-házitottnemtemettekel.
Demegerősítéstvagycáfolatotnyerhet-

neaza feltevés is, amely szerint I. Béla 
fiának, I. Gézakirálynakasírjára lelhet-
tek-e rá váci régészek többmint két év-
velezelőtt.
Aszakértőkakirályipármaradványain

kívülmégkilenc,szinténaszékesfehérvá-
ri bazilikából származó csontvázat vizs-
gáltakmeg, de csak kettőről állapították



Erdélyi Örmény Gyökerek2018. március-április

8

meg,hogybiztosanÁrpád-házi:azegyik
III.Béláé,amásikegyolyanférfié,akiaz
eredetitemetkezésihelyenIII.Bélaköze-
lébenfeküdt.
A DNS-vizsgálatok alapján bizonyos,

hogyazilletőnemleszármazottja,hanem
felmenőjevoltIII.Bélának,nagyvalószí-
nűséggelazapja,II. Géza vagy a nagyap-
ja, Vak Béla.Azutóbbiazonosításátmeg-
könnyítette volna, ha megvan a koponya 
is,ennekazonbannyomaveszett.
Káslerprofesszorelmondtaaztis:vizs-

gálataik alapján a két királyimaradvány
az R1a haplocsoportba tartozik, ami azt
jelenti, hogy az Árpád-ház tagjai egé-
szen biztosan eurázsiai, nem pedig finn-
ugor eredetűek (a haploid az a génsza-
kasz, amelyik egy családon belül a fér-
fiakágánváltozásnélkülminden időben
ugyanaz,egyadotthaplocsoporttagjaite-
hát vissza tudják vezetni DNS-üket egy
közösőshöz).
Ezt az eredetet erősítik meg III. Béla

testijegyeiis.Amorfológiaimegfelelések

ismegerősítettékugyanis,hogyIII.Béla
190centiméternélismagasabb,erőstest-
alkatúférfivolt,csontjaiisrobusztusak.A
leírásokalapjánacsaládtöbbférfitagjais
hasonlóalkatúvolt,amiszinténmegerősí-
tiaTurul-dinasztiaeurázsiaieredetét.
– Ha lesz rá forrás, és részletesebben

meg tudjukvizsgálni aDNS-eket, akkor
apaiágonvissza tudunkmenniazÁrpá-
dok eredetéhez, megtudhatjuk, pontosan
milyen népcsoportokból tevődtek ösz-
szeazÁrpád-ház tagjai, ésakkorarra is
választ kaphatunk, hol játszottak esetleg 
mégszerepetatörténelemsorán–mond-
ta a professzor.
Hozzátette:azértékeléstermészetesena

történészekésarégészekfeladata,dene-
kikkötelességükezekkelazadatokkal is
foglalkozni.
–Haagenetikaiprofilnapjainkbanal-

kalmas az apaság megállapítására, akkor a 
módszerprecizitásátebbenavonatkozás-
ban sem érdemesmegkérdőjelezni – fo-
galmazott.

Csomor LajosszerintaKaukázusban,hu-
nok és magyarok között, az örmény egyház 
fennhatóságaalattkészültaSzentKorona.
Az1978-banAmerikábólhazatértSzent

Koronát 1983-ban vizsgálhattameg elő-
szörfüggetlenkutatócsoport.CsomorLa-
josaranyművesvezetteacsapatot.Kétés
félévesfelkészülésutánjelentkeztekbea
vizsgálatra.
– Hetente, kéthetente összegyűltünk,

1982nyaráigcsináltukezta felkészülést

Majer Tamás 
A Szent Korona egyik története: 
örmények és hunok készítették?

–nyilatkoztalapunknak.
Mindentszámbavéveésmegvizsgálva

maradt67kérdésük,amelyekre,úgygon-
dolták,választcsakakkorkaphatnak,haa
kezükbeadjákakoronát.
–Megtudtam, hogy a korona átadásá-

nakegyikfeltételéülaztszabtákazameri-
kaiak,hogyamagyarvezetésnekengedé-
lyezniekellakoronatudományosvizsgá-
latait–idéztefölazaranyműves.
CsomorLajos1982-benkérvényeztea
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vizsgálatlehetőségét,amelyrevégül1983
márciusábankerülhetettsor.Megjegyzen-
dő, olyan feltételt szabtak a kutatóknak,
hogy ők semmiképpen sem cáfolhatják
megaz addigi tudományosálláspontot–
akármitistalálnak.
–Azaranyművesvizsgálatkiértékelés-

nekazlettazeredménye,hogyakorona
szerkezetileg egységes – tette meg első
megállapításátCsomor.

Akoronánakháromfőrészevan:ake-
resztpánt, a párta és az abroncs. Csomor
Lajoscsapatánakvizsgálataszerintakoro-
nahátsófelénlévőháromföldiuralkodót
ábrázoló kép nemvolt rajta eredetileg.A
koronatetejénlévőkeresztpedignemfer-
de,hanem–természetesen–egyenesvolt.
–Az is kiderült, hogy nem tizenkettő

apostolkép volt a keresztpánton, hanem 
nyolc.Világossávált,hogyapártaésaz
abroncs egy anyagból készült. Ez azért

fontos,mertapártaazabroncshozképest
aszimmetrikusanvanfelszerelve–állítja
Csomor.
Az aszimmetria miatt érvel amellett

a szakember, hogy egy időben készült a
pártaésazabroncs.Másokszerintapárta
azabronccsalegyönálló,nőikoronavolt.
Ennek mond ellent ez az aránytalanság.
Hétmilliméteradifferencia.CsomorLa-
josvéleményeszerintakeresztpántnélkül
sosemhordákamagyarkoronát.
–Akoronatartalmazzaazokataműsza-

ki,szakmaijeleket,miszerintegyidőben
ésegyhelyenkészítettékarészeit–emel-
tekiismételten.
Amásodik,nyárivizsgálatraorvosimű-

szereket – szemfenékvizsgálót, gégetük-
röt–isvittekmagukkal.
CsomorLajos ekkor vette észre, hogy

az egyik belső zománckép egy része hi-
ányzik.
–Eképhez tartozó feliratmaradványa

nemolyan,mintamásikhétapostolnálol-
vashatóírás,amelyekasanctus(szent)rö-
vidítésévelkezdődtek,hanemez:Artholo
–mondta.
Hol ésmikorkészült aSzentKorona?

A vizsgálatok után ezt kezdte el kutatni

A negyven éve hazatért Szent Koronát első-
ként vizsgálhatta meg 1983-ban Csomor La-
jos aranyműves és kutató csapata (Fotó: Pes-
ti Tamás)

Az 1945-ben az Egyesült Államokba került ko-
ronázási jelvényeket Cyrus Vance külügymi-
niszter adta vissza a magyar népnek.
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CsomorLajos.Legelőbb azonos techno-
lógiávalkészülttárgyak,régészetileletek
keresésébefogott.Illetveolyanhelyetés
időtkeresett,aholegyidőbenvolthaszná-
latbanalatinésgörögnyelv.Hiszenako-
ronán e két írás egyaránt olvasható.
–Akétkoronaelmélete1790-benéppen

abbólindult,hogykétféleírásvanakoro-
nán–mutatottráennekjelentőségére.
–Olyanhelyetkellettkeresni,aholaké-

szítés időpontjábanegyszerre írtakgörö-
güléslatinul–magyarázta.
ASzentKoronánlévőzománcképekhez

hasonlókegykor–Csomorkutatásasze-
rint–aKaukázusban,amaiGrúziaterüle-
ténkészültek.Őmaga1993-banjártTbili-
szibenakutatásamiatt.
AszakembervéleményeszerintKárpát-

medenceiésdél-ukrajnaileletekalapjána
Szent Korona aranyépítményén alkalma-
zott technológia hun kori, legfeljebb ötö-
dikszázadvégi.Csomornemmelleslega
SzentKoronánlévőkétkatonaszentruhá-
zatánolyanmotívumokatfedezettfel,ame-
lyeket4-5.századihunkatonákviseltek!
Nos,hollétezetta4.században,aKa-

ukázus környékén olyan kereszténység, 
ahollatinulésgörögülegyarántírtak?Hí-
vottelőújabb,pontosítottkérdéstakuta-
tás állapota ezután.
Térjünkittvisszaarra,hogykittakara

koronárólhiányzóképnélolvashatónév:
Artholo!

Csomor Lajos tavaly nyári kutatá-
si eredménye szerint Artholo valójában
Szent Bertalan, aki az örmények legna-
gyobbszentje.
Csomor szerint az örmény egyház térí-

tetteakaukázusihunokatésmagyarokat–
máraKr.u.1.századtólkezdve–,sArtholo
neveelsőtérítőkéntisértelmezhető.
–ASzentKoronakészítők az örmény

egyházhoz tartoztak, a keresztpántos ko-
ronaforma pedig egyértelműen hun: a
Szent Koronát a Kaukázusban, az otta-
ni hun–magyarnépekközött, az örmény
egyház fennhatósága alatt tervezték meg 
–összegzettCsomor.
Azidőbeliségétaharmadikszázadleg-

végeésanegyedikszázadközétesziaku-
tató, amikor e terület római fennhatóság
alatt állt.A római kereszténység hivata-
losírásmódjaekkoribanagörögésalatin
volt.406-ignemvoltsajátírásbeliségeaz
örményeknek.
– A Szent Korona művészettörténe-

tiszempontbólavilágegylegértékesebb
műtárgya,régészetiszempontbólazegyik
legkülönlegesebb.Nemcsakajelképe,ha-
nematulajdonosaisamagyarállamnak,
rendelkezikaMagyarország feletti főha-
talommal. Szakrális tárgy is, mert a ha-
talom, amit hordoz, Jézustól származik
–méltattaaSzentKoronátCsomorLajos.

Megjelent: FEOL, a Fejér megyei hír-
portál 2018. 01. 14.

A koronázási palást
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1848 – 170 éve

Mennyire volt jó katona 
Görgei Artúr?
Görgei véleményem sze-

rint a szabadságharc legki-
válóbb katonája volt. Aktív
katonaipályája soránössze-
sentízhadjáratbanvettrészt,
ezekközülhetetőmagave-
zetett1848decemberközepe
és 1849 augusztusa között.
E hadjáratok közül egyet-
lenolyanvolt, amelyetegyértelműenel-
veszített, ez az 1849. június közepén a
Vágmenténvégrehajtotthadműveletvolt,
amelyben nem sikerült rákényszeríteni a
akaratátazellenségre,skudarcotvallott.
Az összes többi hadjáratban legalább a
minimáliscélt,aseregmegóvásátelérte.
A szabadságharc11nagycsatájábólhét-
benvoltott,közülükötötőmagavezetett,
sezekközülcsupánegyetveszítettel.Jól
felismerteakínálkozóhelyzeteket, több-
ször ismeglepte vagymegzavarta a túl-
erőben lévő ellenfelet, s gyakran szemé-
lyesfellépéséveldöntötteelegy-egyösz-
szecsapás sorsát.

Mi tartható a legnagyobb sikerének?
Általában a tavaszi hadjáratot szokták

emlegetni,amelybenegyhónapalattaTi-
szától a Rábáig verte vissza a túlerőben

Szilvay Gergely
Hős vagy áruló? Görgei a mérlegen

lévőellenségesfősereget.Énamagamré-
széről ennél is nagyobb katonai teljesít-
ménynektartomaz1849júliusifelvidéki
hadjáratát, amelynek során harmincezer
emberével egy hónapon keresztül járat-
taabolondjátPaszkevicstábornagyszáz-
húszezer főnyi erejével, s a hét jelentő-
sebbösszecsapásbólaseregcsupánegy-
szerszenvedettvereséget.

Mi volt Görgei legnagyobb hibája ve-
zérként?
Talán az említett Vág menti hadjárat

1849júniusában,amikorúgyküldtetáma-
dásraacsapatait,hogyőmaganemvolt
jelenahadjáratelsőfelében,satáborkara
általkidolgozott,túlzottanbonyolulthadi-
tervet próbálta végrehajtani.Buda ostro-
mátishagyományosanideszoktáksorol-
ni,deazadotterőviszonyokmellett1849

1849 után általános volt Görgei Artúrral kapcsolatban az a vélekedés, hogy „elárul-
ta a szabadságharcot”, később azonban tisztelet és megbecsülés övezte – mondja 
a Mandinernek Hermann Róbert történész, az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc szakértője. Kinek volt igaza a Görgei-Kossuth-vitában, hogyan értékeljünk 
Görgeit ma? Interjúnk. 
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áprilisvégénaBécsellenielőnyomulás-
nak nem volt valós esélye.ABécs előtt
összpontosult osztrák főerők létszámban
és tüzérségben is felülmúlták a Görgei
rendelkezésére álló erőket, amelyeknek
atetejébeetüzérségilőszereiskifogyott.
Budát vissza kellett venni, különben az
újabb hadjáratban állandóan ott lett vol-
natüskekéntamagyarhadsereghátában.

Tudott-e volna máshogy cselekedni a 
szabadságharc végén?
Görgei 1849. augusztus 9-én abban a

hitben érkezettmegAradra, hogyott ta-
lálja a Henryk Dembinskialtábornagyve-
zette déli magyar fősereget. Dembinski
azonbanSzegedrőlnemArad,hanemTe-
mesvárfelévonultvissza,séppenGörgei
érkezéséneknapjánadtaátTemesváralatt
afővezérségetBemnek,akicsatátvállalt
Haynauellen,ésdöntővereségetszenve-
dett. Ezzel a további ellenállás értelmét
veszítette. Az oroszok ugyanezen a na-
pon – a temesvári csatárólmit sem tud-
va – közöltékGörgeivel, hogy nemhaj-
landók vele tárgyalni, csupán a felté-
tel nélküli fegyverletételt fogadják el.
Görgeinekekkorhuszonötezer fegyveres
ésötezerfegyvertelenemberevolt,észak-
rólanégyszerestúlerőbenlévőoroszfő-
sereg,Erdélyfelőlazottani,negyven-öt-
venezer főnyi orosz-osztrák intervenciós
haderő,délrőlHaynaulegalábbnegyven-
ezer főnyi serege fenyegette.Aseregnek
puskánként másfél tölténye volt, utánpót-
lásilehetőségnélkül.
Görgei nekivezethette volna a seregét

valamelyikellenségeshadseregnek,nagy-
jábólabiztosvereségvagyateljesmeg-
semmisülés kilátásával, megpróbálhatta
az áttörést török területre, feloszlathatta a 

seregetvagyletehetteafegyvert.Azáltala
augusztus11-énAradonösszehívotthadi-
tanács–egyébkéntazelőzőnapiminisz-
tertanácsihatározatszellemében–azoro-
szokelőtti fegyverletételmellett döntött.
Katonai, politikai és humanitárius szem-
pontból a sok rossz megoldás közül ez
voltakkoralegjobb.

Hogyan foglal ön állást a nagy Görgei-
Kossuth vitában?
Valójábaneznemolyanvita,mintami-

lyen Széchenyi és Kossuth között a re-
formkorban,vagyDeákésKossuthközött
akiegyezéskörüllefolyt.Görgeiegészen
1849májusvégéigazt apolitikátképvi-
selte a hadseregben, amelyetKossuth az
országgyűlésben: 1849 tavaszáig az ön-
védelmiharc,aztkövetőenafüggetlensé-
gértfolytatottháborúérdekeitképviselte.
Ahelyzet a készülő orosz intervencióról
érkező hírekmegérkezése után változott
meg: ekkor – tévesen – úgy vélte, hogy
azértkövetkezikbeazoroszbeavatkozás,
mert Kossuth a parlamenttel kimondatta
aHabsburgok trónfosztását és az ország
függetlenségét. Ebben tévedett, ugyan-
is az osztrák kormánymár ezek hírének
vétele előtt döntött a segítségkérésről, s
a rendelkezésünkre álló adatok szerint a
trónfosztásnakésafüggetlenségkimon-
dásánaknemvolt szerepeaz intervenció
bekövetkezésében.Ezutána legfőbbcél-
japolitikailagaz1848áprilisiállapotvisz-
szaállításavolt,ugyanakkorkatonailagto-
vábbraisazosztrákokmegveréséretöre-
kedett. Kossuth nélkül nincs szabadság-
harc,azaznincsGörgeisem–ilyenmó-
donnemiskellválasztanikettejükközött.
Kossuth a küzdelem politikai vezetője

és motorja volt,

1848 – 170 éve
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Görgei pedig az a katonai vezető, aki
legsikeresebbenpróbáltmegérvénytsze-
rezniakossuthipolitikánakaharctéren.

Hogyan élt Görgei Világos után, illetve 
a dualizmus idején? Milyen volt a kap-
csolata az uralkodóval?
Görgeit 1849 augusztusában Klagen-

furtbainternálták,ittélt–rendőrifelügye-
letalatt–1867-ig.Állástnemvállalhatott,
smiutánatartalékaielfogytak,azosztrák
kormánytól kapott „tartásdíjat”. 1852-ben
németül, olaszul és angolul megjelentek az 
emlékiratai – a két kötetet azonnal betil-
tottákazOsztrákCsászárságban,mertke-
mény szavakkal szólt azosztrákpolitiká-
ról.A kiegyezés időszakában két memo-
randumotisírtDeákszámárakatonaikér-
désekről, amelyeket a haza bölcse öröm-
melfogadott.1867-eshazatéréseutánköz-
életiszerepheznemjutott,1875-igErdély-
bendolgozottmunkafelügyelőkéntésgaz-
datisztként.Eztkövetőenazöccsevisegrá-
dibirtokát igazgatta, de1881-ig többna-
gyobbtanulmánytisírtaBudapestiSzem-
lébe. 1884-ben 207 honvédtiszt nyilatko-
zatbanjelentetteki,hogynemtartjákáru-
lónak.Aszemélyekörülivitákaz1890-es
években némileg csillapodtak, de halálá-
ignemmaradtakabba.Szellemiésfizikai
frissességétaz1910-esévekelejéigmeg-
őrizte,eztkövetőenazonbanegyreinkább
romlottafizikuma,sveleegyüttaszellemi
állapotais.Ferenc Józseffel amagamód-
jánmegbékélt,deazalegenda,hogymin-
denévbenszőlőtküldöttvolnanekiavi-
segrádibirtokterméséből,alaptalan.Való-
jábanöccse,Görgey István felesége és an-
naklányaiküldtékaszőlőtaVisegrádkör-
nyékénvadászgatóuralkodónak,akiezta
kabinetirodaútjánmindigmegisköszönte.

Hogy gondolkodtak Görgeiről a kor-
társak, a közvélemény?
1849 ősze után meglehetősen általá-

nosvoltvelekapcsolatbanazavélekedés,
hogy„elárultaaszabadságharcot”.Vörös-
marty, Bajza, Sárosi Gyula, Tóth Kálmán, 
Vajda Jánosátkoztaelőt,demégavisz-
szafogottabbJókaiisőthibáztattaazaradi
kivégzésekért.Az emigrációbanKossuth
1849. szeptember 12-i vidini diplomáci-
aikörlevelébennevezteőtárulónak,stol-
ta ráaszabadságharcvereségénekszinte
egészfelelősségét.Ezavélekedésmegle-
hetősenáltalánosvoltazemigránsokkö-
zött;legfeljebbabbanvoltnéminézetkü-
lönbség,hogyGörgeimárkezdettőláru-
ló volt, vagy csak fokozatosan vált azzá, 
illetve hogy szenvedélyből vagy pénzért
árulta-e el az ügyet. Ugyanakkor voltak 
olyanokis,akiknemhittékelavádakat.
EzektöbbnyireGörgeivolttisztjei(Duka 
Tivadar, Üchtritz Emil)voltak,depéldául
Szász Károlymár1850-benversbenvéd-
teőt avádakellen.Avédőkés tisztelők
száma1867utánegyrenőtt:Gyulai Pál, 
Kozma Andor, Arany László, Lévay József 
tartoztakközéjük,dekiálltGörgeimellett
például Ivánka Imre vagy Asserman Fe-
renc honvédezredesis.Voltakolyanokis,
akikGörgeilelkesellenségeibőllelkeshí-
veivéváltak,mintpéldáulidősebbKrúdy 
Gyula.Aszázadelőnpedigolyanszemé-
lyiségek látogatták meg, mint Mikszáth 
Kálmán, Móricz Zsigmond, Pethő Sándor, 
Jászi Oszkár, Eötvös Károly, Tisza Ist-
ván vagy Károlyi Mihály.Aközvélemény
egy része, főlegaFüggetlenségiPárthí-
vei, árulónak tartották haláláig – ugyan-
akkoregyre inkábbterjedtazameggyő-
ződés, hogy Görgei jó katona volt, s a
fegyverletételt nem lehetett elkerülni. A

1848 – 170 éve
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problémátazjelentette,hogy1920-ignem
lehetetthozzájutniaszabadságharclevél-
tári forrásanyagához,azaz,minda táma-
dók,mind a védők jobbára spekulációk-
ravoltakutalva.1916.május21-ihalálát

követően azonban a sajtóban inkább a
megbecsülés,mintamegvetéshangjánír-
tak róla.

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

Mehlhoffer Tamás

Az1848-49-esszabadságharctábornoká-
ról,92évesGörgei Artúrrólkészültfilm-
felvételigaziritkaság,amelyaMandaar-
chívumábólkerültelő.
Az idén, e hónap végén van Görgei

Artúr, a szabadságharc tábornoka

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

születésének kétszázadik évfordulója.
Megítéléseellentmondásos,hiszenavilá-
gosi fegyverletételkor voltaképpenőve-
tett véget az 1848-49-es szabadságharc-
nak. Sokáig árulónak kiáltották ki, de az
utóbbiévtizedekbenatörténészekinkább
olyan katonai zseninek tartják, aki több
tízezer katona életét mentette meg tettével.

Aztmárkevesentudjákróla,
hogy 98 évet élt meg, 1916-
ban halt meg. Ezen a kurió-
zumnak számító, 1910-es fil-
men tehát egy ősz szakállú,
mosolygósöregembertlátunk,
akit a huszárok köszöntenek
éshajózikegyetaDunán.Egy
hős–nyugdíjban.

(Megtekinthető a youtube-
on: Görgey Artúr)

2018. 01. 17.

1848 – 170 éve

Olvasói levél -  Kerek évfordulók
Báró Dániel Ernő
“…TöbbszörolvastammáraFüzetekben
báró Dániel Ernőröl,azonbanazéletraj-
zátmindighiányosnak találtam, sőt sok-
szor éppen a fontos adatokmaradtak ki,
ezértgondoltam,hogyérdemeslennebe-
mutatniéletpályáját.. Ráadásul175évvel

ezelőttszületettés95évvelezelőtthúnyt
elbáróDánielErnő,tehátidénkerekév-
fordulókatünnepelhetünk...

Gudenus János József:  Örmény erede-
tűmagyar nemesi családok genealógiája
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címűkönyvébenaz59nemesicsaládkö-
zel1000oldalon5500családotérint.Ben-
ne aDániel család igen tekintélyes részt
foglal el és számtalan hírességgel büsz-
kélkedhet.Akönyvaztisbizonyítja,hogy
az erdélyi örménység egy nagy csalá-
dot alkot, amelynekminden részlete na-
gyonfontos,különösenahíresemberek-
ről.Agenealógianeméppenkönnyűol-
vasmány, de ha valaki megemlékezik
egy-egyhíres emberről, illik tudni, vagy
utánanézniadatainak.

Báró Dániel Ernő életrajzát megha-
tározta az a családi környezet, ahonnan 
származott. Ugyanis Kiss Ernő hon-
véd altábornagy, aradi vértanú unoká-
ja volt.
Az erdélyi örmény Dániel család ősei

kereskedőkként érkeztek Erdélybe,majd
1725-ben nemességet szereztek. Dániel
Ernő nagyapja Szamosújvárnémeti Dá-
niel Tódor ügyvéd volt  Erzsébetváros-
ban.ÉdesapjaSzamosújvárnémetiDániel 
Jánoshitesügyvéd,királyitanácsos,or-
szággyűlésiképviselő,Torontálvármegye
alispánjavoltésaz1848/49-esszabadság-
harchonvéde.
Dániel János Eleméren 1842-ben há-

zasságotkötöttelemériésittebei Kiss Au-
gusztával (szül. 1822. dec. 31. Elemér,
keresztelésu.ott1823. január3.,elhúnyt
1823. jan. 3. ugyanott),Kiss Ernő hon-
védtábornok,aradivértanúegyikleányá-
val. Házasságukból 5 gyermek született
Németeleméren(Torontálvármegye),kö-
zülükhárommégKissErnőnagyapaéle-
tében.
Auguszta ikertestvére Kiss Róza volt, 

aki Eleméren 1900. jan.22-én halt meg.
FérjeHajnikiéskiskürtösiBobor György 
volt.Utódokathagytakhátra.

KissErnőhonvédaltábornagyözvegy-
ként,gyermektelenülkerültahadbíróság
elé 1849-ben, a szabadságharc leverését
követően.FeleségeSzentgyörgyi Horváth 
Anna Krisztina (Konstancia) koránelhúnyt
és a házasságukból származó Ernesztina
gyermeke is.  Házasságon kívül szüle-
tett ikerlányaiazelemérianyakönyvsze-
rint - „Őcsászári és ap.KirályiFelsége
1885.évifebruár28-ánkeltőlegfelsőbb
elhalálozásával kegyelemből megenged-
niméltóztatott,hogyaN.Eleméren1823.
évijanuárhó3-ánházasságonkívülszü-
letettAugusztaésRózaikertestvérekmint
néhaiittebeiéselemériKissErnőleányai
törvényesíttessenek.SzabóFerencplébá-
nos”- kerültek a nevére. Ez volt a hiva-
talos eljárás.Avalóságban agyermekei-
rőlKissErnőszületésüktőlfogvagondos-
kodottanevükreírtittebeiuradalomban,
majd feleségehalálautánotthonában,az
eleméri kastélyban együtt éltek a gyer-
mekek édesanyjukkal és Issekutz Mária 
Anna nagymamával. Édesapjuk végren-
deletébenisgondoskodottróluk.
Dániel János ügyvédi irodája az aradi

várbörtönnelszembenvolt,ígyaszabad-
ságharc leverése után irodája ablakából
figyelemmel kísérhette apósa golyóáltali
halálát,megszerveztetitkoskörülmények
között a holttest kihantolását és elszállí-
tásátegyjeltelensírbamégAradon,majd
biztonsági okokbólKatalinpusztára szál-
lítását.VégülKissErnőaradivértanúaz
általaépíttetettés1847-benelkészültele-
mérirómaikatolikustemplomkriptájában
nyertöröknyugodalmat.
Dániel János első gyermeke sza-

mosújvárnémeti báró  Dániel Ernő, aki
1843.május3-ánszületettNémeteleméren
és Balatonfüreden halt meg 1923. július
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24-én.Mindkét dátum  kerek évfordulót
jelez,ugyanis175 évvel ezelőtt született és 
95 évvel ezelőtt húnyt el báró Dániel Ernő.
Gimnáziumi tanulmányait Temesváron,

jogi tanulmányait a budapesti egyetemen
végezte.1865-benTorontálvármegyetisz-
teletbeli aljegyzőjévé,1867-ben szolgabí-
róváneveztékki.1868-ban,miutánügyvé-
di diplomát szerzett, törvényszéki ülnök-
ké választották. 1870-től mint Deák-pár-
ti abégaszentgyörgyikerületképviselője,
ugyanezt a kerületet képviselte az 1872.
és 1875. évi országgyűlésen. 1878-tól a
TorontálvármegyeiNagybecskerekváros
választókerület szabadelvű-párti képvise-
lője.1884-1906közöttapancsovaiválasz-
tókerületetképviselte.
Pártjának pénzügyi és gazdasági szak-

értője, ár-mentesítési és vasútügyekkel
foglalkozott. 1895-ig a Pesti Hazai Első
Takarékpénztár és aHazaiBank elnöke.
1895. január15-1899. február26.között
a Bánffy-kormánykereskedelemügyimi-
nisztere, aki a millenniumi ünnepségek
sikeres megszervezéséért Bécsben 1896.
november 5-énmagyar bárói rangot kap
ésörökösfőrendiházitagságijogot.Mun-
kásságaalattfejeztékbeaVaskapuszabá-
lyozását. 1906-1910 között a főrendiház
tagjavolt. 1910-bennemzetimunkapárti
programmalismétországgyűlésiképvise-
lővéválasztották.
AKözlekedésiMúzeum létrehozójaés

alapítója volt.Minisztersége alatt, 1896-
banavattákfelaVaskaputésfejeztékbe
1898-banazépítésimunkálatokat.Buda-
pestfejlesztéséhezishozzájárult,kéthíd
kapcsolódikanevéhez:azErzsébethídés
a Ferenc József híd (ma Szabadság híd)
építésének elindítása, majd befejezése.
Az első erdélyi vasút igazgatósági tagja,

aNemzetiSzalonegyikalapítója,azelső
pesti hazai takarékpénztár-egyesület el-
nöke, nevéhez fűzödik a herendi por-
celángyár megmentése 1895-ben, va-
lamint a Budapesti Magyar Királyi
Távbeszélőhálózatlétrehozása.
Kitüntetései: I. osztályú Vaskorona-

rend, Orosz SzentAnna-rend, a Román
Korona-,aszerbTakova-,abolgárSzent
Sándor- és a japán Felkelő Nap-rend
nagykeresztje.  
HázastársacsériésszentlőrincziCséry 

Szeréna (szül. 1853-ban, elhúnyt Buda-
pesten1927.április28-án),azI.o.Erzsé-
bet rend tulajdonosa.Házasságukból két
fiúszületett,báró Dániel Elemér és báró 
Dániel Tibor.
BáróDánielErnőéletpályájabizonyít-

ja,hogyaXVII.századbanErdélybeme-
nekültörménykereskedő-ősökleszárma-
zottjaként a magyar történelem, kultúr-
történetéspolitikanemzetipanteonjában
méltán foglalja el helyét.

M
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Mintahogyazembernek
nincs két egyforma ujja,
úgy nem voltak egyfor-
mák a híres magyar asz-
szonyainksem.Mígárva
Bethlen Katát szelíd,
jámbor lélekkel áldotta
meg az Isten, addig vol-
takmindenre elszánt bá-
tor asszonyok is, mint
BányaiJúlia.

Bányai Júlia az er-
délyi Vízaknán született
1824-ben - feltehetőleg
erdélyiörménycsaládban
és Kairóban 1883. no-
vember1-énhunytel.Az1848–49-esfor-
radalomésszabadságharcszázadosavolt,
majdvendéglős.
Tanulmányai befejeztével feleségül

ment Sárossy Gyula (erdélyi örmény?)
ügyvédhez, akinek 1848-ban bekövetke-
zetthalálautánműlovarnőkéntdolgozott
abécsicirkuszban.Az1848–49-esforra-
dalomésszabadságharckitöréseutánfér-
jenevén,férfiruhábanjelentkezettahon-
védseregbe.
Azerdélyiharcokbankitűntbátorságá-

valközlegényből,majdtizedeséskésőbb
őrmester,végüla27.honvédzászlóaljfő-
hadnagya,majdszázadosalett.Bátorma-
gatartásáért a napi parancsokban gyak-
ran kapott dicséretet. Az egyik vár ost-
románál ügyes rajtaütéssel elfogott egy 

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. 

veszedelmes kémet. Mel-
lenragadtaahatalmaster-
metűosztrákőrnagyot,aki
tőrkésével megsebesítette
őt, de két honvéd segítsé-
gévelmegkötözte és a fő-
hadiszállásrakísérte.Ezért
a hőstettéért kapta had-
nagyi rangját. Főhadna-
gyi rangját akkor szerez-
te,amikorfélszázadnyiel-
szánt honvédjével egyik
hídfőnél föltartóztatta az
ellenséget. Itt ő maga is
megsebesült, lándzsadö-
fést kapott és lováról a pa-

takvizébeesett.Ezvoltaszerencséje.Az
ellenségholtnakhitteésellovagoltakfö-
lötte.A patak vizébenmagához tért, ki-
mostasebétésasötétségbeálltautánegy
gazdátlanlóhátánelindultmegkeresnise-
regét. Egész éjjel ügetve reggel szerencsé-
senelérteamagyartábort.HarcoltGyula-
fehérvárnál, Zsibón,Dévánál ésKolozs-
várnál. 
Nemcsak a fegyveres harcokban vett

részt,hanem–francianyelvtudásarévén
–azosztrákésazoroszhadseregnélgyak-
ran kémkedett is, táncosnő szerepében.
Bemtábornokkatonaikitüntetésseljutal-
maztahírszerzőtevékenységét.
Utolsó előléptetését, a kapitányi ki-

nevezést egy veszedelmes kémszolgá-
lat teljesítéséért kapta. Zsibóról, ahol
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majdnem másfél évszázaddal előbb
Losárdi Zsuzsánna utoljára lelkesítet-
te Rákóczi hadait – női ruhába öltözöt-
tenindultTörökországba.Ezerveszélyen
keresztül, állandóan farkasszemet néz-
veahalállal,teljesítettearábízottfelada-
tot.AzutánTörökországlettazőszámki-
vetettségénekisahazája,akárcsakMikes 
Kelemennek és sok más híres magyarnak.
Világos után sok szabadságharcos buj-

dosott Olaszországban, Svájcban, a nyu-
gatiállamokbanésTörökországban.Asza-
badságharc leverése után Törökországba
emigrált. 1850 februárjában férjhezment
Matta Ede (Eduárd)honvédszázadoshoz.
Bányai Júliát Törökországban sem en-

gedtenyugodniahazaszeretet.Jelentkezett

tábornokánálés–bárfejérevérdíjattűztek
kiellenségei–mégkétszervisszatértaleti-
portMagyarországra,
Erdélybe 1851-1852-ben, ahol aMakk 

Károly-féle osztrákellenes összeesküvés-
benvettrészt.Ennekleleplezéseutánis-
mét Törökországba menekült, majd fér-
jévelKairóban telepedett le. Ittnyitották
mega„Fáraóhoz”címzettfogadójukat.
Kairóban halt meg 1883-ban, 59 éves

korában. Kalandos életéről Thury Zsuzsa 
írtregényt1951-benBányai Júlia címmel.

Gálfalvi Gábor ny. ig. tanító 
(Alsóboldogfalva, Hargita megye) 

cikke alapján. 
(Megjelent az Átalvető 

2016. márciusi számában)

1848 – 170 éve

  

Humor… Humor… Humor…
(Szeretetteléshumorralkellélniazéletet!

Aszeretetamegértéshez,ahumorazelviseléshezkell.)

Abeteghallgatjaadiagnózist:veseelégte-
lenség,májnagyobbodás,hörgőszűkület…
–DoktorÚr!Tudnavalamipozitívatis

mondani?
-Jmm,ja…a!Lássukcsak!!??Igen!Itt

vanpéldáulazAids-teszteredménye.

Orgonaszínűingetkéraszékelyaboltban,
azeladótól.Akereskedőhalmozzaakülön-
féleszínűingeket,azegyiktúlsötét,amá-
sikrózsaszínű,aharmadiksárga,anegye-
dikpirosas.Végüliskiborulakereskedő:
–Látottvalahololyaninget?
–Láttamhát.Ottakirakatban.
–Nadeazazingfehér!
–Ésakkor?Mégnem látott fehéror-

gonát?

A tanár nincsmegelégedve a kilencedi-
kesek szellemi színvonalával, ezért gú-
nyosan így szól hozzájuk:- Kérem, aki
idiótánakérzimagát,azálljonfel!
Nagycsend,mindenkiülvemarad.Egy-

szercsakazegyikgyerekóvatosanfeláll.
–Nos, teúgygondolod, hogy rászol-

gáltálazidiótaelnevezésre?–kérdiata-
nárgúnyosan-
-Azigazatmegvallva,nem,denembír-

tamnézni,hogyatanárúregyedülálldogál

Doktorabetegéhez:
Barátom,magacsakazerősszervezeté-

nekköszönheti,hogyvégülmeggyógyult.
–Jó,hogymondanitetszik.Máréppen

fizetniakartamadoktorúrnak.
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BakiPéterésJerger Krisz-
tina, a kiállítás kurátorai
valamivel több mint más-
félszáz felvételt vá logattak 
össze Korniss munkássá-
gából,sezeketöttémakör-
berendezték.Azanyagor-
szághatárokon túl kisugár-
zó jelentőségét is hangsú-
lyozzák a ma gyar és az an-
gol nyelven megjelent pom-
pástárlatkísérőalbumok.A
bennük szereplő tanulmá-
nyokat rangos nemzetkö-
zi szerzőgárda írta: Baki
Péter, a kecskeméti Magyar Fotográfia
Múzeum igazgatója,Daniela Mrázková, 
a cseh sajtófotó pályázat (aCzechPress
Photo)igazgatója,ésColin Ford, az angol 
Nemzeti Fotómúzeum alapítója. Mind-
hármanamagyarfotóművészrégibarátai
éstevékenységénekkiválóismerői.

A közhiedelemmel ellentétben Korniss 
Péter nem csak az eltűnő félben lévő honi és 
erdélyi paraszti életmód kitartó megörökí-
tője. A mezőségi, székelyföldi vagy buko-
vinai csángó falusi hagyományok mellett 
érdeklődése kiterjedt a máramarosi romá-
nok, a felvidéki szlovákok és a délvidéki 
szerbek szorgos hétköznapjaira, ünnepei-
re is. Így méltatja ezt Daniela Mrázková: 
„AzidőelőrehaladtávalKorniss Péter ak-
kori fotói valószerűtlenül romantikusnak
hatnak. Van bennük valami meseszerű

Folyamatos emlékezet
A 80 éves Korniss Péter életmű-kiállítása

A Magyar Nemzeti Galériában, a Budavári Palota C épületének földszintjén janu-
ár 7-ig látogatható visszatekintő tárlaton Korniss Péter Kossuth-díjas és Pulitzer-
emlékdíjas magyar fotográfus - a Nem zet Művésze - kereken öt alkotói évtizedé-
ről adnak számot. 

varázslat,amiakaratlanula
múlt század első évtizede-
inek felvételeire emlékez-
tet.Ebbőlazidőbőlanagy-
apámisőrzöttaszülőföld-
jéről Kelet-Csehországról
nosztalgikus emlékként
üvegnegatívokat. Talán a
másodikvilágháború előtti
Szlovákiavidékitájairólké-
szült szociodokumentarista
fotók hasonlítanak még 
Korniss képeihez.Az idő-
eltolódás nagyapám cseh
szülőfaluja vagy a hú-

szas-harmincas évek szlovák vidéke és
KornissPétererdélyitájaiközötttöbbév-
tizedes... És bár a »tovatűnő időt« nem-
csakszülőföldjén,Erdélybenkövette,ha-
nem amagyar határon túl,Romániában,
Szlovákiában,Szerbiábanis,erdélyigyűj-
téseegyedülálló.”
Mi pedig a tárlatot járva, sorra fel-

idézhetjük a hatvanas évekből a széki
(sici) táncházi jeleneteket, vagy a lako-
dalmast,ésahúsvéthétfőt,ajobbágytel-
ki (sámbriasi) szilveszteri bált. Láthat-
juk a lészpedi (lespezi) függőbölcsőt és
az anyát „bubájával”. A hetvenes évek-
ből a kemény hétköznapokkal szem-
besülhetünk, így a térdig sártengerben
caplató, gumicsizmás falusi kisiskolás-
okkal, a félig befagyott patakban ruhát
mosó deszei (desesti) parasztasszonnyal,
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a kazlat rakó, szénahordó zázrivai szlo-
vák sorstársaikkal, a görnyedve krump-
lit szedőkupuszinai (bácskertesi) szerbi-
ai öreg házaspárral.
A kukoricakapálás
közben kiegyenese-
dő, ezerráncú ma-
gyargéci, nógrádi
anyóka, a románi-
ai Grosi birkát őrző
bundá s - ku c smá s
pásztorgyermeke, a 
behavazotttarlónbi-
cegő széki hadirok-
kantképeisegy-egy
súlyossorsotidézfel
a múltból. A rimóci
ravatalozás, a sira-
tó asszonyokkal és 

fejfa-állítással különösen nagy jelképi
erőtsugall.Akülönszavaknélkülissokat
mondófotográfiákiskolapéldájaazakép
a nyolcvanas évek derekáról, amelyen a
székifőutcánünnepiviseletbeöltözöttlá-
nyok és legények lehaj tott fejjel vonulnak 
atemplomba,miközbenfölöttükottvirít
avöröspléhtáblána teljesen„tájidegen”
politikai szlogen: „Ceausescu - eroism /
Románia-comunism!”(Ceausescu-hő-
siesség/Románia-kommunizmus).En-
nélmár csak az érmihályfalvi (Valea lui
Mihai)bocskorospásztorszoborszerűfi-
gurájatömörebb,amintagyőzelemV-je-
létmutatja jobbjával,adiktátorkivégzé-
se után.A rendszerváltás nyomán roha-
mosan tört be a Kárpát-medencébe is a
globalizáció.Aszékitáncházfiatalpárjá-
ból a lánymég tetőtől-talpig népviselet-
ben,deavárosimunkábólhazatértlegény
márpólótés farmerthord,csaka jelleg-
zetes helyi szalmakalap emlékeztet ide-
valóságára.A lészpedi görkorcsolyás ti-
nédzser otthonát díszítő mű-perzsasző-
nyeg és giccses falikárpit szintén kortü-
net.Másképekisahagyományvesztésről,
a kiszakadásról, eltávolodásról, illetve a
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hűségről, a ragaszkodásról szólnak. A
komorzáni (cámárzanai) idős édesanya
díszpárnára nyomott fotón őrzi a távol-
baszakadtvárosiruhásfiatalpár-Lenuta
és Vasile - mellképét. Az aknasugatagi
(OcnaSugatag)farmeres„kispapa”avasi
mócfejkendőbe,blúzba,katrincábaéspa-
rányi bocskorba bújtatta karon ülő lány-
káját.Aszamosújvári(gherlai)lány
nagyestélyiben áll aműanyag csil-
láralatt,népviseletesanyjamögött.
Az1973-ascsángó„Anyaésbubá-
ja”harmincötévmúltán,2008-ban
isKornisskamerájaeléállta„tisz-
taszobában”,deazegykoripólyás
márérettférfiként,alegújabbdivatú
öltönybenpózolt.Atárlatonegyéb-
kéntnemcsakaszékiBaloghcsalád
nemzedékeit követhetjük nyomon
(az idősebb lányuknak a Korniss-
házaspárlettkeresztszülője).Azidő
múlásával készült képeken felfedezhet-
jük a hatvanas évek „csűrdöngölőjének”
megannyimás,névtelenmenyecskéjétés
legényét is... immár házastársként vagy
nagyszülőiszerepben.
Korniss Péter az évtizedek során szá-

mossikertaratott tárlata,valamint tema-
tikus albuma nyomán nagy port felvert
sorozatainak ikonikus tömörségű főmű-
vei kitörölhetetlenül beleégtek a köztu-
datba. Jól esikmost itt a viszontlátás.A
meglepetéstalegutóbbiévekképeijelen-
tik,amelyeken„régiismerősökre”isbuk-
kanhatunk. Legfrissebb felvételein nem-
csak a budapesti aluljáróban, a forgal-
mas fővárosi tereken, utcákon, piacokon
vagy a bevásárló központok és pályaud-
varok előtt örökítettemegmessziről fel-
ismerhető népviseletükben az egyre idő-
sebb széki parasztasszonyokat, amint
málháikkal cipekednek, vagy kézi hím-
zéseiket kínálják. Elsőként fedezett fel

ésvittanyilvánosságeléegy„rejtettré-
giót”.Atehetősbudaicsaládoknálévtize-
dekótaszolgáló„személyzetről”vanszó,
amintnépviseletbenantikbútorokésmár-
kás festmények között vasalnak vagy a 
századvég-ezredelő jellegzetes bútorai és
műtárgyai környezetében szorgoskodnak
tarkabarka műanyag tollseprűvel, könyv-

tárfalakat és kristálycsillárokat portalaní-
tanak,partfisolnakésparkettátvikszolnak.
Olykorellenpontkénta lakástulajdonosis
megjelenik a háttérben.A számítógéppel
dolgozó hölgy, vagy a karosszékben ülő,
testileg-lelkileg leépült idősdámák,akik-
nekmégapohárvizetishelyükbekellvin-
niéséjjel-nappalfelügyeletreszorulnak.A
falusi származású erdélyi házvezetőnők,
takarítók, ápolók lelkiismeretesmunkájá-
ra,jóhíréreutaláttételesen,hogymégba-
rokk templomi környezetben is szívesen
veszikigénybeszolgálataikat.Amintafo-
tósidevágóvideó-kommentárjábankifejti,
nemcsak a magukra vállalt huzamos távol-
létmiatttiszteliőket,hanemazértis,mert
ezekasajátos„vendégmunkások”kerese-
tükoroszlánrészétacsaládjuknakjuttatják
haza...

Wagner István
(Megjelent: BARÁTSÁG kulturális és 
közéleti folyóirat XXIV évf. 5. szám.)
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Sok tízezer embernek, talán több száz-
ezernek lehet közvetlen élménye Kallós 
Zoltánról. Találkozhatott vele bármer-
reErdély tájain,mezőségi szülőföldjétől
a Székelyföldig,Magyarországra is át-át
ruccant,éltéstanítottmásodikhazájában
aKárpátokontúl,amoldvaiésagyimesi
csángóknál, gyűjtötte a népdalokat, ott
volt lakodalmakban és temetéseken, fel-
tűntavásárokban,afeketetóinmindigott
volt, népművészeti tárgyakért, bokályért,
lajbiértalkudott,volt,hogyfelfelésrófol-
taazárat,hogyjobbanjárjonazeladó,írt
ésszerkesztett,táncházat,táborokatésta-
lálkozókat szervezett, szórványkollégiu-
mot indított saját házában, a kommunis-
ták által elkobozott, majd visszaszerzett
kúriáján, intézményt alapított, miközben
ő maga már régen intézmény volt: Zoli
bácsi.
Szellemi, tárgyihagyatékaatöbbmint

14ezerdaléshatezernépművészetianyag
aXIX. és aXX. századból,magyar, ro-
mán, szász.A gyűjtést 13 évesen kezd-
te.Adatközlőigyorsanmegnyíltakelőtte,
mert értette a népet s a nyelvét, románul, 
cigányuliskiválóanbeszélt.Romániában
mégis veszélyes nacionalistaként tartot-
ták nyilván, a kommunista titkosrendőr-
ségzaklatta,megjártaajilavai,abukares-
ti,anagyenyedibörtöntésahírhedtDu-
na-csatornát.Abudapestikommunistaelit
senéztejószemmel,magyarkodónaktar-
totta.Igazmagyarembervolt,akiszerette
azövéit,sbecsülteatöbbinemzetet.
Történt, hogya2000-es évekközepén

rendhagyó kéréssel fordultam hozzá, el-
mehet-e válaszúti népzenei és kézműves

Moszkovits János 
Idegen földre ne siess...

Kallós Zoltán emlékére

táborába kilencéves kislányával egy ro-
mán család. Alapítványa tánctáboraiban
megfordultmármás nemzetiségű ember
szépszerivelavilágtöbbpontjáról,dema-
gyar népzenére még nem jelentkezett ro-
mángyermeksanyuka-mondta,shozzá-
tette: jöjjenek, tanuljanak,de ittminden-
kinek énekelni kell. A közös énektanu-
lástegyébkéntZolibácsiannyiraszigorú-
an vette, hogy ezen a foglalkozáson maga 
ismindigrésztvett,shavalakineméne-
kelt,szülővagygyermek,aztrendreuta-
sította.Atáborvégeztével-amikoranya
ésgyermekemárremekülfújtaamezősé-
giéscsángódalokat-értükjöttaromán
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1926 március 26-án született a mezősé-
giszórványvidéken,aKolozsvártól26ki-
lométerre fekvő Válaszúton. Gyermek-
évei idején a vegyes nemzetiségű falu-
ban, anyanyelvével párhuzamosan a ro-
mánvalamintacigánynyelvetismegta-
nulta.TanulmányaitKolozsváronfolytat-
ta, majd a sepsiszentgyörgyi Tanítókép-
zőbe iratkozott,ámtanítóioklevelétmár
Kolozsváronszereztemeg.Sikeresenfel-
vételizett a Zeneművészeti Főiskolára,
ahol többekközöttJagamas János tanít-
ványa.Jagamasarraösztönzi,hogytuda-
tosanfolytassaamárkisdiákkorábanel-
kezdett gyűjtéseit. 1946 és 1950 között

apuka. Zoli bácsi beinvitálta a ház zsú-
foltmúzeumába (akkormégcsakkészü-
lőbenvoltazújépület),saládákbanrej-
tőzőkincseitismegmutatta,románulme-
sélteabecsesdaraboktörténetét,sbeszélt
munkájáról, a zenegyűjtésről, a gyimesi
és amoldvai csángókról, utóbbiak törté-
netéről,rómaikatolikushitéről,archaikus
magyarnyelvéről.
–Tudja,aligegynegyedükbeszélimár

őseinyelvét,mert a románállamelvette
iskoláikat,segyházisegédlettelrománná
neveliátőket,mégatemplombanseen-
gedélyezik a magyar nyelvű szertartást.
Nekünk,nekemis,demagánakisazlen-
nea feladatunk,hogyeztamagyarnép-
csoportot ősi kultúrájával, hagyománya-
ivalmegtartsuk,mertezközösértékünk,
meg kell becsülnünk - magyarázta Zoli
bácsi.Aztán így folytatta román vendé-
gének: a moldvai csángók sorsa meg-
egyezik a szintén beolvasztásra ítélt ne-
gyedmilliós Timok-völgyi vlachokéval,
akiknek románságát a szerb állam vitat-
jael. (A Timok-völgyiek nem azonosak a 

jóval kisebb létszámú vajdasági románok-
kal, akinek kollektív jogait már a 2000-es 
évek elején elismerte Szerbia - a szerk.)
Ugyanolyan fontosnak tartom szóvá ten-
nieztbármilyenfórumon,hiszenezbűn,
anyanyelvi oktatás és templomi szertar-
tás nélkül halálra vannak ítélve, a román 
nagyszülőkmár nem értik a szerbül be-
szélő unokákat. Zoli bácsi teljesenmeg-
győzte abukaresti látogatót, aki azóta is
továbbadja az övéi körében válaszúti él-
ményeitésazüzenetet:szülőföldjéntart-
hassamegki-kiasajátidentitását.
Nekem ez a legemlékezetesebb élmé-

nyemKallósZoltánról, s amikor eszem-
bejut,meghallgatoma tőlekapottcd-ét,
amelyen kedvenc gyimesi dalát énekli:
Idegenföldrenesiess…
Szól ez mindazoknak, akik elhagyták

vagyelhagynikészülnekhazájukat.
Kallós Zoltán szerdán eltávozott, de

nem idegen földre. Lelkisége, szellemi-
sége mindvégig közöttünk marad. Isten
nyugosztaljaZolibácsit.

(Forrás: Figyelő, 2018. február 15.)

Életrajza
tanítóMagyarvistán,1951és1955között
egyetemihallgató,majdtanítóLészpeden
ésaGyímes-völgyében,azótaKolozsvá-
ronél.Kötetei:Balladákkönyve (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).

A kommunizmus első évei előrejelzik
hányatott életét. Családja „kulák”-listá-
rakerül,sezérteltávolítjákaZeneművé-
szetiFőiskoláról. Így jut álláshoz tanítói
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oklevelével Moldvában, a Bákó közelé-
ben levő csángó faluban, Lészpeden. Itt
ismerimegamoldvaicsángókhagyomá-
nyait, és felismerve az elrománosító po-
litikát,megszállottkéntkezdielaKárpá-
toktól keletre szakadt magyarok voká-
lis és hangszeres népzenéjének, hagyo-
mányainak gyűjtését. 1957-ben betiltják
amagyarnyelvűoktatástamoldvaicsán-
gófalvakban,azonbannemtudelszakad-
niavidéktől,ezértközel8évenkeresztül
aGyímes-völgyében,fakitermelésnélvál-
lalmunkát.Későbbmegismerkedik,majd
szoros barátságot köt Martin Györggyel 
ésegyüttjárjákErdélyt,főkéntaMezőség
ésKalotaszegfalvaittáncosok,zenészek,
énekesek után kutatva. A 70-es évektől
kezdve jelennek meg egyedülálló balla-
dagyűjteményénekkötetei,ámeztávolról
semjelentiahatóságokáltalizaklatásának
befejeztét.
Az 1989 decemberében bekövetkezett

változások, a határátlépés megkönnyítése 
utánkezdteélveznimunkájagyümölcsét.
Azaránylagnyugodtabbkörülményekkö-
zöttmegkezdhetteagyűjtések rendszere-
zésétésahangzóanyagokkiadását.1992-
ben létrehozta a Kallós
ZoltánAlapítványt,mely
azóta is számos hagyo-
mányőrző tevékenység
szervezőjeéstámogatója,
emellett amoldvai csán-
gókügyénekegyiktámo-
gatója. Egész életműve
elismeréseként 1990-ben
megkapta azÉletfa-díjat.
Amagyar állam részéről
azóta is folyamatos elis-
merésben részesül: meg-
kapta1993-banaMagyar
Művészetért-díjat, 1996-
ban a a Julianus- és a

Kossuth-díjat,1997-benaMartinGyörgy-
díjat, a Pro Minoritate-díjat, a Magyar
Örökség-díjat, 1999-ben a Tőkés Lász-
ló-díjat, az 56-os Érdemkeresztet, 2001-
benaCorvin-láncotésaSzentImre-díjat,
2003-banaKölcsey-díjat.AzEMKEtisz-
teletbelitagjává,aMagyarNéprajziTársa-
ság tagjává, aMagyarMűvészetiAkadé-
miafőtagjáváválasztotta.
KallósZoltán végezte amagyar nyelv-

területen a legnagyobb népzenei gyűjtést.
Gyűjtéseibőlhanglemezesválogatásokje-
lentekmeg,archívfelvételeibőltöbbhang-
zóanyag-sorozatotszerkesztettésadottki.
Énekeskéntőmagaiskétlemeztjelentetett
meg: Búsulni sohasem tudtam…, Idegen
földrene siess….Néprajzifilmekszakta-
nácsadója, népzenei fesztiválok ünnepelt
énekese,előadója.Azerdélyiésmagyaror-
szágitáncházmozgalomegyikéletrehívója,
népzenei és néptánc táborok szervezője.
Nevelőihatásarendkívülijelentőségű,mi-
velhosszúéveksoránfiataloktömegeivel
ismertetteésszerettettemegamagyarnép-
művészetet.Szakmaitanácsai,útmutatásai
többgenerációtindítottakeléssegítetteka
zenész, táncos és néprajzos pályán.
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Szongoth Gábor érdekes előadást tartott
azEÖGYKEklubban2018. február15.-
én.Aklub–anyagiokokmiatt–2018-tól
azOrlayutcábaköltözött,aholazemeleti
közösségi termekbennagyonbensőséges
környezetben, töretlenül folytatja több,
mint20évespályafutását.
Az előadó nem Szongott Kristóf élet-

művét ismertette kronoló-
giasorrendben,hanemidé-
zettSzongottKristófszüle-
tésének és halálának évfor-
dulóival kapcsolatos meg-
emlékezésekből, méltatá-
sokból,bemutattaSzongott
Kristóf könyveit, amelye-
ket támogatásával jelentet-
tekmeg reprint kiadásban
abudapestiörményönkor-
mányzatok.
Az előadás ismertet-

te az utóbbi években vég-
zett Szongot családfakuta-
tásaeredményeit.Szongott 
Kristóf és Szongoth Gábor 

Szongott Gábor
„Szongott Kristóf Szongoth szemmel”

családjaisSzamosújvárrólszármazik,de
mindeddig ismeretlenvoltacsaládikap-
csolatuk. Mivel a Szamosújvári örmény
katolikus egyház iratai (keresztelés, há-
zasság,halálozás),az1800-asévekköze-
péig örmény nyelven íródtak, a családfa
kutatása jelentős nehézségekbe ütközött.
Bár az értékes egyházi iratokat néhány
évvelezelőttaSzamosújváriTékaközös-
ségsegítségével(Balázs Bécsi Attila szer-
vezésében)sikerültlemásolni,ígybizton-
ságbahelyezni,mamár alig akadvalaki
a világon, aki értené az erdélyi (nyugat)
örmény nyelvet. Szerencsére Szám Laci 
bácsi segített, rendkívül szívós, aprólé-
kosmunkávalvégigböngészteaszinteol-
vashatatlan,meggyötört iratokat, és ösz-
szeillesztetteakiolvasottadatokat.Össze-
álltacsaládfaaz1700-asévektől–ekkor
költöztekBesztercérőlSzamosújvárra,az
újonnan létesített településre az örmény
családok–az1850-esévekig.Afolytatást
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ameglevőésösszegyűjtöttcsaládiiratok-
bólDankó Beatrixcsaládfakutatósegítsé-
gével sikerült összerakni.A család rend-
kívülkiterjedt,az1700-asévekvégén,az
1800-as évek elején egy családban 8-12
gyerekszületett(sajnosagyerekekharma-
da kiskorbanmeghalt), így sok Szongot
ágvan,amelyekadataitigennehézössze-
szedni.Ezttovábbnehezíti,hogyacsalá-
dokaz1800-asévekben,defőlegaXX.
sz. elején szétköltöztek Erdély más vá-
rosaiba (Tasnád, Zilah, Berettyószéplak,
stb.)ésMagyarországra.Acsaládfakuta-
tásmellékterméke a Szongot név erede-
tének története. A legvalószínűbb, hogy
még Besztercén az eredetileg Krikorján
családegyikágát–akikládávalkeresked-
tek–elneveztékSzendug(ládás)-nak,eb-
ből lett Szengod, Szengodjan, Szongod,
majdszászhatásraSohn-Gott (Istenfia),
Szongodt, Szongot, Szongott, Szongoth.
Nagyapámneveahivatalosiratokban,az
1800-as évek végén még háromféleképen 
szerepelt:Szongod,Szongodt,Szongoth.

Akutatásközbenelőkerültekazősike-
resztnevek 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 
SzamosújváriörménytemetőbentöbbVetti
sírkő feliratot látott.Megtetszett a név (a
Neje iselfogadta),ésnéminehézségárán
felvetették a Magyarországi örmény utó-
névjegyzékbe. Így–azthittük–ő lett az
első Szongoth Vetti Magyarországon, de
utóbb kiderült, Szongott Kristóf egyetlen
lányaisVettivolt,akifiatalonmeghalt…A
Szongothcsaládfakutatását folytatom,ha
máranehezemegvan,ezértkérem,akinek
bármelyidőszakbólvanadata,küldjeel,én
pedigelküldömelektronikusanameglevő
családfátalegutolsóállapotban.

Szongoth Gábor

Arestaurátor,művészettörténészatőlemár
megszokott módon igen színvonalas elő-
adásttartottA Mária-tisztelet kialakulása 
a keleti egyházművészet tükrében címmel.
Máriaalakjátpontosanbemutatta:Má-

riaszentséges,aszentekfölöttáll,deter-
mészetesenIstenalatt.Akeletiegyházak
történeténekismertetéseutánszóbakerült
az1054-esegyházszakadásoka:a12pát-
riárkából kivált egy, s így alakultmeg a
római egyház.A pravoszláv szó jelenté-
sehelyeshitű.Azörményapostoliegyház
kapcsánmegtudtuk,hogyruhájukerősen
nyugatihatású,dedíszesebb;fejfedőjüket
mitránaknevezik.

Seremetyeff-Papp János előadása a januári klubon

Aszakadástólkezdveakeletiésnyugati
egyházművészetkülönutakonjárt.
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AMária-tisztelet a II. századbanala-
kultki,aIV.századratehetőakiteljesedé-
se,előszörkeleten,majdnyugaton.Akö-
zépkor derekán a keresztény Európában
már uralkodó szerepet töltött be, igaz, a
protestantizmus idején kicsit háttérbe
szorult. Kezdettől fogva párosult a szü-
zességkultuszával.AIV.századbantisz-
teletéretemplomokatisépítettek.Kétszáz
évvelkésőbbMáriahalálárólésmennybe
menetelérőlismegemlékeztek.Ismétkét-
százesztendőelteltévelközvetítőkéntha-
tároztákmeg:emberésIstenközött.Szin-
tén ekkor kezdték ünnepelniMária szü-
letésétis.AX-XI.szá-
zadban Máriát az ir-
galmasság anyjának, 
a világ királynőjé-
nek kezdték nevezni.
Megint ugrunk kicsit
az időben: a XII-XV.
században a szenvedő
Mária tiszteletét ve-
zették be. Máriát hét
fájdalom érte, ezért
bennünket, embereket
jobban megért. Mári-
át gyakran korona nél-
kül, ám virággal és
madárralábrázolták.A
XVII. században Má-
ria lett a legfőbb vé-
dőszent,azüdvözülésazőközbenjárásá-
valérhetőel.AXIX.századbanMáriátaz
egyház tagjává avatták.

Mária alakja a képzőművészetben
Anyugati egyházbanelőszörakatakom-
bákbanjelentmegalakjaaII.században.
Többször gömbön állva láthatjuk, ám a
gömbnemcsak aFöldet, hanemavilág-
mindenségetjelképezi.

Tiziano újdonságot vezetett be a

Mária-ábrázolásban, az arany háttér he-
lyett tájképet festett.

Mária a keleti egyházművészetben
Szent Lukácsról ismert, hogy igen ki-
válóan festett is, valószínűleg ő alkot-
ta az első Mária-ikont. Ennek kapcsán
Seremetyeff-Papp János pontosan megha-
tároztaaz ikon fogalmát is: egymástkö-
vető,vagyegymástóltávolieseményeket
ábrázolegyképen.Igengyakoriaszemé-
lyek, szentek megjelenítése. Érzelmeket 
nemábrázoltak,atestetafeltámadásutá-
niállapotbanláthatjuk.Azikontulajdon-

képpenegyablak,melyenkeresztülkap-
csolatba léphetünk a túlvilággal, a szen-
tekkel.Arajtalévőfény,afehérésarany
színazIstenkegyelmétjelképezi.Azor-
todoxiábanalegnépszerűbbaMária-ikon.
E jegyzet készítőjének egy ideig sike-

rültaképeket is leírni,néhányat fényké-
pezni.AzAngyali üdvözletikononGáb-
rielkezébenahírnökökpálcájalátható.A
kékégaháromcsillaggalaSzenthárom-
ság jelképe.A csillagokból három sugár
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indulki,egyMáriafejére,aszívéreésa
méhefelé.AXVII.századbankészültAz 
Ige testté lettikon,melyenaMáriaelőtti
ostyánafelnőttKrisztusteljesalakjátáb-
rázoltaaművész.Hasonlóképpenjeltípu-
súikonazaXIX.századimű,melyenJé-
zusmandorlábanlátható.
Oranstípusúikonoknaknevezzükazo-

kat,melyenszéttártkéztartással imádko-
zik az ábrázolt személy. Az őskereszté-
nyekugyanisekéztartássalimádkoztak.
Azománcdíszítésűikonokonazománc-

táblákonfeliratolvasható.
Az ikonok egymásik fajtája aMária,

az életadó forrás.Máriának tulajdonítot-
tákugyanisaztacsodát,hogynéhányhe-
lyenforráskeletkezett.Bizáncbanpéldá-
ulegy ilyencsodás forrásfakadáshelyén
templomotépítettek,éslelki-testibajokat
gyógyítottak.
Oroszországban gyakori a kereszt ala-

kúmedence.Azegyikszáránléptekame-
dencébe, a másikon megtisztulva jöttek
ki.
A több hittézist magában foglaló iko-

nokonfelhőketláthatunk,melyekMáriát,
Jézustésazangyalokatjelképezik.
AkazányiIstenanyaorosztáblaképeken

agyermekJézust felnőttarccal jelenítet-
tékmeg.MivelAgárdy Gábortöbbilyen
ikont is festett, ígykitért az előadóarra,
hogyAgárdykezealólteológiailaghibát-
lan,kolostorszintűalkotásokkerültekki.
Különlegesezazért,mertmadivattávált
azikonfestés,ámmélyebbátélés,tájéko-
zottság nélkül készülnek a képek.

A vlagyimiri Istenanya típusú ikonon
Máriaegyikkarjával Jézust tartja,amá-
sikkalrámutat:Őazút,az igazságésaz
élet.
A hodégitriai típusú ikon fő szerepe,

mondanivalójaazútmutatás.
Az Eleusza-típuson megfigyelhetjük,

hogyMáriagyermekétmagáhozszorítja,
arcakönyörületes,meghatódott,ámegy-
ben szomorúságot is kifejez fia jövendő
szenvedésemiatt.Ehhez igenközelálla
gyergyószentmiklósikönnyezőikon.
Külön típust alkot a tejjel táplálóMá-

ria-ikon.
A háromkezű Istenanya-típus eredete:

Szent Jánost arrakényszerítették,tagadja
meg hitét. Erre nem volt hajlandó, ezért
levágtákakezét,majdbörtönbevetették.
OttMáriához imádkozott keze visszanö-
véseérdekében.Ecsodabeteljesült,serre
emlékeznekazikonfestők.
ApünkösdiábrázolásonMáriaközépen

helyezkedikel,körbenazapostoloklátha-
tók.AzörményváltozatánMáriaközben-
járaSzentlélekleáradásáért.
AfájdalmasIstenanyaikonokonMária

mellett az egyik oldalon létrán a kakast,
amásikonagolgotaikeresztetláthatjuk.
S álljon ittmég néhány ikontípus: áb-

rázoltákMáriátelnemhervadóvirággal,
Napbaöltözötten,abetegek,katonákvé-
delmezőjeként.GyőztescsatautánazIs-
tenszülőt trófeumokkal jelenítették meg.
Gyakori(volt)továbbáakirályokhódola-
ta,MáriaJézushalotti leplével,valamint
Máriahalálaábrázolás.

Február25-énazerdélyiörménytemplomokbanDr. Jakubinyi György érsek, örmény 
apostolikormányzóúrbeiktatásának26.évfordulójáraemlékeztünkésérettemutat-
tukbe aSzentmise áldozatot. Imádkozzunk az érsek-kormányzóúrért, hogy tartsa
megmégszámunkraszámosévenát!

(Forrás: Gyergyói örmények Hírlevél)
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RákócziSzövetségRákosMezejehelyiszervezeteésaZuglóiÖrményÖnkormányzat
tisztelettelmeghívjaÖntéskedvescsaládját

„Maradjatok azért továbbra is a haza oszlopai és támaszai…” (Klapka György)
címűirodalmiestjére.AzösszeállítástszerkesztetteKovács Gergelynékultúrtörténész
Időpont és helyszín: 2018.március9.péntek17óra,ZuglóiNemzetiségekHáza,
XIV.Budapest,Thökölyút73.–A belépés ingyenes.

dr.TamássyBíróMagdaésZárugnéTancsinKatalin

Örményország ősi földjén – A világ első keresztény államában címmel 
Benyik Bélavetítettképesismeretterjesztőelőadásatekinthetőmegkétrészben

aBudapest-FasoriEvangélikusGyülekezettermében2018.március9.és23-án18
órától.Helyszín:1071Budapest,Damjanichu.28/b.

Fővárosi Örmény Filmklub műsora
FővárosiÖrményFilmklub(Budapest,V.ker.Akadémiau.1.I.em.180.terem)

2018. március 10-én 15 órakor Korniss Péter fotóművészéletművét
mutatjabeaművészelőadásával

ABudaváriÖrményNemzetiségiÖnkormányzatszeretettelmeghívjaÖnt,kedves
CsaládjátésBarátaitYehudi Menuhin is Őt hallgattacímű
irodalmi,zenei,hagyományőrzőNemzetiségiNapelőadására

2018. március 10-én,szombaton16.30órakor
BevezetőtmondSediánszky JánosPrimaPrimissimadíjasíró,rádiósújságíró

Lukács György István kulturálisdiplomatakönyvbemutatója
Fellépők:Várady Máriaszínművész,újságíró, Jeges Krisztiánszínművész,

Juhász Endredudukművész
Vendégeink:Mikó IstvánJászaiMari-díjasszínművész,zeneszerző,rendező

és Szabó Anikószínművésznő
Helyszín:V.kerület,Akadémiau.1.Színházterem
Abelépésdíjtalan!Ahelyszínenregisztrációköteles.

Támogató:FővárosiÖrményÖnkormányzat,EÖGYKE,BudaváriÖnkormányzat

2018. március 14-én 11 órára 
a XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

tisztelettelmeghívjaÖnt,családjátésbarátait
KISS ERNŐ

örményszármazású,̓48-asaltábornagy,aradivértanúemléktáblájának
megkoszorúzására.AmegjelenteketköszöntiNuridsány Zoltánné elnök.

Közreműködnek:Várady MáriaszínművészésaHartyánÁltalánosIskolatanulói
A koszorúzás helyszíne:BudapestXV.kerületSzentmihályiút3-11.

ésaKissErnőu.47/2.számalattlévősarokház.

Programajánló
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Fővárosi Örmény Klub 
2018. március 15. 17 óra, Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség 

(1114Budapest,Orlayu.6.)
170évetörtkiamagyarforradalomésszabadságharc

Talpra magyar! 
Közreműködik:dr. Issekutz Sarolta és Fabók Bíborka

Emlékkoncert a magyar és -örmény hősökért
ElőadjaKátainé Szilvay Ingridzongoraművésznő

AkoncertenJ.S.Bach,W.A.Mozart,F.Chopin,R.Schumann,E.Satie,Komitasz,
Hacsaturján,A.Szpendiarján,E.MirzojánésBartókB.műveicsendülnekfel.

Rendezte:ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület
Támogatta:BudapestFővárosII.ker.ÖrményÖnkormányzat.

Szeretettelvármindenkitdr. Issekutz Sarolta elnök

Marokkói és magyarörmény gasztronómiai barangoláson 
vehetnekrésztközösségünktagjai

AzeseménytaRabatMagyar-MarokkóiHagyományőrzőEgyesület
szervezi,támogatóiaFővárosiÖrményÖnkormányzat
ésaXVIII.KerületiÖrményNemzetiségiÖnkormányzat

AprogramoksoránajelenlévőkAzra,amarokkóikonyhaszakácsafőztjévelismerked-
hetnekmegegytradicionálisvacsorasorán:asvédasztalrólazeseményteljesidőtartama
alattmarokkóiésörményételeketkóstolhatnak.Ehhez2000forintosjegymegvásárlásá-
ravanszükség:azigénytawww.rabategyesulet.huoldalonszükségesjelezni.
Ezen felül marokkói fűszer-és olívabogyó-bemutató és kóstoló, marokkói zöld-és

mentateakóstoló,vízipipabemutatóéskipróbálásilehetőségvárjaagasztronómiárafo-
gékonyvendégeket.Akikpedigvalódikulturálisbarangolásonvennénekrészt,marok-
kói folklórzenét hallgathatnak,hastáncot csodálhatnak, tradicionális viseletek, ruhák,
kiegészítőkbemutatójánvehetnekrészt,ésakárahennafestéstiskipróbálhatják.
Azeseményidejealattvásárlásraisleszlehetőség,kaphatólesz:tajine,fűszerek,olí-

vaolaj,olívabogyó,datolya,ribizli-ésgránátalmabor,gránátalmaszósz,valaminttextíli-
ák,továbbiajándéktárgyak.Azeseményenmarokkóiésörménykereskedőktermékei-
velismerkedhetnekmegarésztvevők.

Időpont: március 31-e, 16.00 és 20.00 óra között. 
Helyszín: Budapest, V. Akadémia utca 1. 1. emelet, Díszterem.
Abelépésingyenes,deszigorúregisztrációhozkötött!Regisztrálnia

szervezes@fovaroiormeny.hucímen,vagya061/332-1791-estelefonszámonlehet.

A Zuglói Örmény Önkormányzat
szeretettelmeghívjazenésirodalmirendezvényére,Fától – fáig címmel, amelyen 

Mayer Enikő művésznőazerdélyiirodalomlegszebbmegzenésítettverseitadjaelő
Bagyinka Lászlóközreműködésével

2018. április 6-án pénteken 17 órakor aZuglóiNemzetiségekHázában(1146Buda-
pest,Thökölyút73.)Abelépésdíjtalan.
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Fővárosi Örmény Filmklub április 7-én 15 órakor
(Budapest, V. ker. Akadémia u. 1. I.em. 180. terem)

Jankovics Marcell rajzfilmeselőadásaésazáltalarendezett
Énekacsodaszarvasrólcíműrajzfilmbemutatása

Arendezvény15órától16.30-igtartésingyenesenlátogatható.

Fővárosi Örmény Klub 
2018. április 19. 17 óra, 

Helyszín: BudapestiÖrményKatolikusLelkészség1114Budapest,Orlayu.6.
  •AzÖrményGenocídiumraemlékezünk
  •Dr.SzékelyAndrásBertalan:IstennelaHazáért

Keresztényésnemzetifelszólalások.Könyvbemutató.Beszélgetésaszerzővel.
Rendezi:FővárosiÖrményÖnkormányzat

AZuglói Örmény Önkormányzattisztelettelmeghívja
Aradtól Temesváron át Orsováigcíművetítettképeselőadásra

Előadó:HorváthZoltánGyörgy,aRomanikaKönyvkiadóvezetője,egyetemioktató
Időpont és helyszín:2018.április20.péntek17óra

ZuglóiNemzetiségekHáza1146Budapest,Thökölyút73.
Abelépésdíjtalan.Zárugné Tancsin Katalin,aZuglóiÖrményÖnkormányzatelnöke

Balettoktatás gyerekeknek már óvodás kortól!

VárunkszeretettelaFővárosiÖrményKö-
zösségiTerébenmindenolyantáncolnivá-

gyógyereket,akimárbetöltötte
a4.életévét.

Azelőkészítőgimnasztikamellettaklasz-
szikus balett alapjaiba is bevezető tanfo-
lyam olyan készségeket fejleszt, mely-
nekrévéngyermekekiegyensúlyozottabb,
koncentráltabb és magabiztosabb lesz a
mindennapiéletben.Mindemellettklasszi-
kuszeneiremekművekkelismerkedvebe-
leélhetimagáttündérekéshercegnőkszerepébe.
AfoglalkozásokatL. Székely Melindaklasszikusbalett-pedagógus,közösségünk tagja
vezeti,2018.március19-től.
Azalkalmakbérletvásárlásaesetén1500Ft/óraáronelérhetők.Abérlettelhetikét

foglalkozás,azazhavinyolcérvényesíthetőazalábbiidőpontokban:
Hétfőn:17.00-17:45-ig
Szerdán:17:00-17:45-ig

Jelentkezés,érdeklődés:06/20-414-7973
Afoglalkozásokhelyszíne:Budapest,V.Akadémiautca1.1/180terem.
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ÉNEKTANFOLYAM

Várunkszeretettelmindenolyantagunkat-korosztálytólfüggetlenül-,akiörményéne-
keketszeretnetanulniprofioktatásmellett.
Afoglalkozáskiterjedahelyesénektechnikára,színpadielőadásmódra,magyarésör-

ményszerzemények,igényszerintegyháziéspopulárisénekekismeretére.
A foglalkozásokat a Fővárosi Örmény Közösségi Térben szerda és szombat kö-

zött, Lipcsey Edit énekművész, közösségünk tagja vezeti. 
Azoktatásdíjaóránként2500Ft.Bérletesetén1800Ft/óra.Afoglalkozásokrafolya-

matosanlehetjelentkezni,azoktatóvalelőreegyeztetettidőpontra.Ajánlottéletkor16+.

A foglalkozás helyszíne:1054.Bp.Akadémiautca1.1.emelet180.
Érdeklődni:aszervezes@fovaroiormeny.hucímen,vagyüzenethagyásávala061/33-

21-791-estelefonszámonlehet.Utóbbináladjamegnevétéselérhetőségét,hogyvisz-
szahívhassuk.

ÖRMÉNY NYELVTANFOLYAM

2018. március 12-től, kéthetente hétfőnként délelőtt 10.00-13.00 óra között várunk
mindenkitszeretettelörménynyelvkurzusunkraaFővárosiÖrményKözösségiTérbe.
Anyelvtanfolyamotanyanyelvitanártartja,aFővárosiÖrményÖnkormányzattámo-

gatásamellettdíjacsak:1000Ft/fő/óra
Helyszín: 1054. Bp. Akadémia utca 1. 1. emelet 180. terem.

ÜVEGFESTŐ TANFOLYAM

Elvarázsoltákatemplomokgyönyörűólomüvegablakai,vagyahíresTiffany-lámpák?
Megmutatjuk,hogyankészíthetotthonhasonlófestettkincseket.
Várunkmindenolyanérdeklődőt–korosztálytólfüggetlenül-,akiszeretnémegismerni
akeletiesörményésamisztikusmagyarmotívumvilágot.Egyegyeditechnikát,amely-
lyelüvegre,kőreésvászonraisfesthet.
Díszítsefelotthonátsajátkezűleg,vagylegyenakárbarátaikedvenchobbydekoratőre!
JelentkezzenaFővárosiÖrményKözösségiTérbenrendezetttanfolyamunkra,amelyet
Dávid Krisztián vezet. 

Azalkalmakmárcius 17-től, minden szombaton látogathatók 13.00-14.30 óra kö-
zött,alkalmanként2500Ft-osáron.Bérletvásárlásaesetén1800Ft/alkalom.
TagjaiszámáraaFővárosiÖrményÖnkormányzatingyenesenbiztosítjaazalapeszkö-
zöket és nyersanyagot.
A foglalkozások helyszíne:V.Akadémiautca1.1.emelet,180.terem.
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Egyházi és közéleti tevékenysége
Nits János hitbuzgó keresztény em-
bervolt, devallásosságátnemaképmu-
tató ájtatosság, hanem az egyházközsé-
gi életben való tevékeny részvétel jelle-
mezte.Egyházát,aSzentFerencplébáni-
át erkölcsileg és anyagi-
lagisbőkezűentámogat-
ta,annakévekigtanácso-
sa volt. Hatékony és ál-
dásos egyházi tevékeny-
ségének elismeréseként
Mayláth Gusztáv erdélyi
római katolikus püspök
1922-benaszamosújvári
római katolikus egyház
(közismertnevénabará-
tok temploma) főgond-
nokánakneveziki.Rész-
let a 6245/1922-es kine-
vezésiokmányból:

„Tekintetes NITS JÁ-
NOS gyógyszerész úrnak, 
KRISZTUSBAN KED-
VELT HÍVŐNKNEK ISTENTŐL ÁLDÁST 
ÉS ÜDVÖT!

Az Istentől Reánk bízott erdélyi egyház-
megye szellemi, és anyagi, egyházi és is-
kolai érdekeink előmozdítása szempontjá-
ból az egyházmegyei szabályok értelmé-
ben Püspöki Elődeink példáját követve, a 
hitközségek egyházi kormányzatába egyes 
világi kath, hívönket is részesítjük. tesszük 
ezt azon reményben, hogy ők e megtisz-
telő bizalomnak a jelzett magasztos kö-
telmek pontos teljesítésével akként felel-
nek meg, hogy mint fiuk segítik az atyát a 

Nagy Béla
Volt egyszer egy Szentháromság 

vagy Nits-féle patika (2.rész)
háztartásban, védik a házi bajokban, ol-
talmazzák szabadságát és függetlenségét, 
őrzik javait és jogait és tisztelettel meg-
hajolva az egyedül üdvözítő Anyaszent-
egyház törvényei előtt, szigorúan őrizked-
nek attól, hogy az egyházban és a hozzá-

tartozó intézmények kö-
rében az egyházi főható-
ság s a lelkész mellőzé-
sével önnállólag rendel-
kezzenek.

E szent célból a 
szamosújvári latin szer-
tartású rom. kath. egy-
házközségnek KED-
VESSÉGEDDEL szem-
ben nyilvánult bizal-
mához járulva, Püspö-
ki joghatásunk erejével 
KEDVESSÉGEDET A 
SZAMOSÚJVÁRI LATIN 
SZERTARTÁSÚ ROM. 
KATH. EGYHÁZ FŐ-
GONDNOKÁNAK KI-

NEVEZZÜK.”
Kétévtizedenkeresztül szolgálja ilyen

minőségbenegyházát.Legjobbtudásaés
apüspöki intelmeknekmegfelelően inté-
ziaplébániavilágiügyeit,ezértnemcso-
da,hogyhalálátkövetőenaSzentFerenc
Rend confratereként emlékeznek meg
róla.
Egyházi tevékenységemellettNits Já-

nosaközélettőlsemmaradtávol.Hosszú
évekenkeresztülvárositanácsos,ésmint
ilyentevékenyrészeseaközügyekintézé-
sének is.Becsülettel és alázattal végezte

Nits János
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és intézte a rá bízott feladatokat, példát
mutatva tanácsos társainak. Képviselői
hitvallását,amásodikvilágháborúkezde-
tén,azújonnanalakulóvárositanácsbe-
iktatóülésénmondottbeszédébenígyfog-
lalja össze:

„…Ezen terem, hol városunk vezetői 
fognak tanácskozni, ez is sokszorosan le-

kicsinyített mása a nagyvilágnak. Kér-
ve kérem tehát a városi képviselőtestü-
let minden tagját, hogy sohase feledjék 
el itt sem a krisztusi parancsot: a szerete-
tet, egymás megbecsülését, akkor biztosít-
va lesz a város egészséges haladása, fel-
lendülése, békéje és nyugalma. Itt, e te-
remben, gondosan mérlegeljünk minden 
szót, minden gondolatot és minden tettet, 
egyéni érdek, önzés hiúság és nagyravá-
gyás itt ne találjon talajra, így segíthet-
jük elő legjobban Szamosújvár előrehala-
dását. Itt nem győzhet a harag, hanem az 
érv. Ne győzhessen itt a széthúzás, a ha-
rag, (a kákán is csomót keresés), hanem a 
becsületes együttműködés, a jóindulatú és 
szorgalmas munka és a tárgyilagos kriti-
kai szellem. Úgy szolgálhatjuk legjobban 
az egyéni érdekünket is, ha mindig a város 

javát tartjuk szem előtt, ezzel polgártár-
saink háláját és megbecsülését vívjuk ki.” 

 
A család: jólét, béke, szeretet jellemezte
Nits János, Szamosújvárra kerülése után
nemsokkalfeleségülvesziaBányai csa-
ládSzerénanevűlányát,akivelnégyévti-
zedenkeresztülboldogcsaládiéletet élt.

Szerénaszülei,Bányai Gyula 
és Bárány Mária a város köz-
tiszteletnekörvendőpolgárai,
régiörménycsaládokleszár-
mazottai voltak. Kellemes
megjelenésű, okos, és mint
általában a tehetős örmény
családok gyermekei, művelt
asszony volt. Beszélt néme-
tül,tudottzongorázni,éssze-
retett, kiváltképp csendéle-
teket festeni. A háztartást ő
magairányította,szívesenfo-
gadottvendégeket.Aházban
olyan előkelő vendégek is
megfordultak,mintFelvinczi 

Takács Zoltán művészettörténész, egye-
temi tanár, Bányai Elemér újságíró, író
(írói álneve:Zuboly),Gopcsa László jo-
gász, közíró, helyettes államtitkár, Fáy 
Szeréna színésznő, vagyClemens Albert 
(Béla), a rettegi gyógyszerész. Nagyré-
szükhözszegről-végrerokoniszálakfűz-
ték, akárcsak Hollósy Simonfestőművész-
hez–SzerénaapainagyanyjaisKorbuly
lányvolt – aki szintén aNits ház szíve-
senlátottvendégevolt.Nits Jánosné,aki-
nek anyai nagybátyja Bárány Lukács a 
Szentháromság örmény katolikus temp-
lom lelkésze volt, férjéhez hasonlóan, val-
lásos asszony volt. Az Oltár Egylet el-
nökeként az egyházközösség erősítésé-
ért kifejtett tevékenységének elismeré-
seként XII. Pius pápa 1945 nov. 9-én a
Pro Ecclesia et Pontifice (Egyházért és

Nits János (középen) barátaival a patikában
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Pápáért)becsületkeresztteltüntetteki.Hat
gyerekethozottavilágra,akikközülötön
értékmeg a felnőtt kort:Margit (1902),
Júlia (1904),Gyula (1905),Nóra (1910)
ésKároly(1916).
Acsaládbanjólét,békeésszeretetural-

kodott.NitsJánosszámáraacsalád,afe-
lesége és gyermekeinek a boldogsága
voltalegfontosabb.Nemvoltfukarem-
ber,létezettaházbanegypénzes,úgyne-
vezett„nyúljbele”fiók,amelyikbőlgye-
rekei bármikor, bármennyit elvehettek,
haszükségükvoltrá.Ésezt,főlegalányok
ki is használták, különö-
senakkormikorhosszabb-
rövidebb időre-külföld-
re utaztak. Ilyenkor szok-
ta Nits János mondogat-
ni,féligtréfásan,féligko-
molyan:„Hapénzbőllen-
nék, elolvadnék”. Ezért
aztán nem csoda, hogy
gyerekei rajongtak érte,
és ugyanazzal a szeretet-
telvettékkörül,mintamit
ők is kaptak tőle.Gyere-
kei iránti szeretete, gon-
doskodása az idő multá-
valsemszűntmeg,azok-
kal, akik kirepültek a családi fészekből
folyamatosan tartotta a kapcsolatot, le-
velezettvelük, tanácsokkal látta előket.
Igen jellemző Nits Jánosnak a család-
dalkapcsolatos felfogásáraazapár sor,
amit frissen férjhez mentMargit lányá-
hoz és vejéhez, Frenkel Ferenc doktor-
hoz intéz  egy l936-bankelt  levelében:
„Bizony a mi öreg házunk mind csende-
sebb lesz, de az nem baj, csak ti is tudja-
tok a miénkhez hasonló csendes kis fész-
ket rakni, ahol mindég komoly munka és 
megértés volt az élet irányítója, az utcá-
ra soha onnan semmi zaj ki nem csendült, 

a szeretet és megértésnek nincsenek han-
gos jelenetei.”  

A város összes templomának 
harangzúgása kísérte

NitsJános,bárelsősorbanférjésapavolt,
nemzárkózottelavároséletétőlsem.Jó
kedélyű, vidám ember volt, aki, ha csak
tehetteszívesenvettrésztavárosbanzaj-
lókülönfélerendezvényeken,jótékonysá-
gibálokon,kulturáliseseményeken.Ahol,
és akinekcsak lehetetett segített, jó szó-
val,éshakellettpénzzelis.Sokszorere-

jénfelülis,demindigdiszkrétenéssoha-
sem öncélúként.Közkedvelt ember volt,
akitmindenkiismert,szeretett,tisztelt.
Hetvenhároméveskorában,1943.már-

cius19-énbekövetkezetthalálátminden-
kinagymegdöbbenésselésmélyrészvét-
tel fogadta.A szamosújvári örmény ka-
tolikus temetőbenhelyeztéköröknyuga-
lomra.Temetésénahelyi éskörnyékbeli
előkelőségekmellettott volt a félváros,
de sokan vidékről is bejöttek végtisztes-
ségettenni.Acsaládiháználfelállítottra-
vatalánál dr. Hintz György kerületielnök
búcsúztatta az Országos Gyógyszerészi

Nits Jánosné Bányai Szeréna pápai kitüntetetése
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EgyletésKerületnevében.Utolsóútján,
acsaládiháztólatemetőig,avárosösszes
templomainakharangzúgásakísérte.
Halálát a budapesti Gyógyszerész

Szemleishírüladta,NitsJánosgyógysze-
rész életének és tevékenységének mélta-
tásavégénezzelamondattalbúcsúznaka
volt kollégától:

„Nits János, mint az erdélyi gyógysze-
rész társadalom egyik közbecsülésben

állott tagja méltán megérdemli, hogy 
méltó módon emlékezzünk meg róla

és e helyen búcsúzzunk el tőle kartársi 
kegyelettel.”
Aszamosújváriképviselőtestület1943.

április 3-án tartott rendes közgyűlésen
emlékezikmeg a város nagy halottjáról,
volt társukról. Dr. nemes Tamássy Károly 
polgármester emlékező beszédében, me-
lyet a képviselő társulat állva hallgatott
végig,többekközöttezeketmondta:
„…Egyemberhagyottittminket,még-

isavárosegésztársadalmaérzihiányát,
érziavesztességet,melyethalálajelent.
Megkönnyezzük benne az embert, aki

igaz és egyenes volt, a becsületes ma-
gyarférfiút,akitazidőkkülönfélekorsá-
gainemtudtakkikezdeni,aközéletimun-
karészesét,akinekúrivonásait,melegen
érzőszívét,jóságostekintetétés
férfias határozottságát éreztük a min-

dennapiérintkezésben.
Az ilyen elmúlásnaknincsenvigaszta-

lanbánata,mertezazéletapolgári
és hazafiui erényekben gazdag férfi éle-

te 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 város-
unkban és vármegyénkben, de mindenütt,

hol szelíd, jóságos, szeretetreméltó, 
szellemes személye megjelent.

És amilyen nemes gondolkodású volt a 
közéletben és a társadalmi életben,

ilyen erényekkel tündökölt talán még fo-
kozottabb mértékben magán és családi

életében.”

És ami következett a háború után
Nits János gyerekei közül ketten, Júlia
(1904-1993)ésGyula(1906-1979)is,az
apjuk mesterségét választva, gyógyszeré-
szeklettek.Mindketten,azimpériumvál-
tásutánátkereszteltésromántannyelvűvé
váltkolozsváriI.FerdinándKirályegye-
temen szereztek gyógyszerész diplomát
egyazonévben,1928-ban.Azegyetemel-
végzéseutánazújdonsülpatikustestvérek
apjukgyógyszertárábangyakornokoskod-
nak, majd, tudásuk fejlesztése céljából,
Júlia Nagyszebenben, míg Gyula Bécs-
bendolgozikrövidideig.Ezutánmindket-
tenvisszatérnekSzamosújvárra,aSzent-
háromságpatikába,apjukmellé.NitsJá-
nos halála után a gyógyszertár vezetését 
Gyula veszi át.Nemvolt könnyűdolga,
a háborús évek, a közeledő front okozta
bizonytalanság,valamintazegyresúlyo-
sabbáválógazdaságikörülményekköze-
pette a patika fenntartása és működteté-
seegyrenehezebbésnehezebb.Asokne-
hézség,azegyreaggasztóbbhírekellené-
re, akkor, amikor sokanamenekülésút-
játválasztottak,őtovábbraisbátrankitar-
tott, végezte a dolgát, gondját viselte az
akkormárhattagúcsaládjának,úgyahogy
aztszüleitőlláttaéseltanulta.Emberségé-
nekésbátorságának tanújelétmutatva, a
Magyarországnémetmegszállásátkövető
deportálásokidején-acsaládtudtávalés
segítségével-négyzsidóférfitbujtatottel
aházpincéjében,megmentveőketabiz-
toshaláltól (Ezért a tettükértNitsGyula
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és felesége, Nits (született Meggyesi) Alíz, 
neveisfelkerültajeruzsálemiHolokauszt
Emlékmúzeumfalára.AYadVashenszer-
vezetáltal2001-benodaítélt IgazEmber
díjatésazezzeljáróemlékérmetésdísz-
oklevelet a Szatmárnémetiben élő épí-
tészmérnök,NitsJánosvehetteátelhunyt
édesapjaésaSzamosújváronmégélő,de
máridősésbetegédesanyjaszüleinevé-
ben.).SajnosaháborútaNitscsaládsem
vészelteátáldozatnélkül.Júliaférje,Ti-
hanyi Pál huszártüzér, az amerikaiak ál-
talKolozsvárramért1944-esbombatáma-
dásbanhősihalálthalt.
Aháborúbefejeztévelapatikahelyze-

tenemjavult,sőt,továbbromlott.Azáru-
beszerzés,az infláció,de legfőképpenaz
új, kommunista hatalomnak a magántu-
lajdonfelszámolásacéljábólhozottintéz-
kedéseinek következtében a gyógyszer-
tár működtetése szinte már lehetetlenné
vált.Avégsőcsapástaz1948-bankihirde-
tettállamosításirendeletjelentette,mely-
nekkövetkeztében1949-benapatikaálla-
mi tulajdonbavétetett, aháznagy részét
pedig rekvirálták.A szamosújváriSzent-
háromság gyógyszertár, 
ilyen név alatt megszűnt
létezniésezzelegyüttle-
zárult egy másfél évszá-
zados korszak, amelynek
utolsó,majdnem 50 évét
NitsJánosnevefémjelez-
te. 

Zárszó helyett 
Azállamosításkövetkez-
tébenakétgyógyszerész,
JúliaésGyulaegyiknap-
ról a másikra munka és
jövedelem nélkül. Mind-
ketten Désre kerülnek. 
Júlia az egyik patikában

kap állást, és mint alkalmazott gyógy-
szerész dolgozik nyugdíjba vonulásáig.
Újcsaládotnemalapít,szabadidejébena
„Szürkenővérek”egyháziszervezetkere-
teinbelülkaritatív tevékenységetfolytat.
Nits Gyulaadésigyógyszerlerakatbake-
rül,ahol1951-igdolgozik,mintfőgyógy-
szerész.Ekkoraza„megtiszteltetés”éri,
hogyvisszahelyezikSzamosújvárra,ésa
családegykoripatikájában,mintalkalma-
zottgyógyszerészdolgozhatik.Ahelyzet
visszásságaellenéremunkáját,azapjától
tanult tisztességgel, becsülettel és nagy
szakértelemmel végzi 1970-ig, nyugdíj-
bavonulásáig.Acsaládésagyógyszeré-
szimunkamellett egy „másik”Szenthá-
romság, az örmény katolikus székesegy-
házéletébenistevékenyenrésztvesz,hu-
szonhatévenátatemplomorgonistájaés
főgondnoka.
Az1989-es változásokután az egyko-

ri Szentháromság patikát újra magáno-
sítják, de a jellegzetesen „hazai” jogvi-
szonyokközöttareprivatizációsfolyamat
haszonélvezőinemajogosNitsörökösök.
A „privatizált” patika után, az érvényes
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jogszabályokszerintikárpótlásravalójo-
gosultságuknak az örökösökmind amai
napignemtudtakérvénytszerezni,sbár
2001ótaagyógyszertárnáltöbbalkalom-
malis tulajdonosváltástörtént,azállan-
dójogicsűrés-csavarás,halasztásmiattaz
elindítottkárpótlásifolyamatsötétalagút-
jánakavégénmégmindignemlátszika
fény.

(Ezúton is szeretnékköszönetetmonda-
niakétNitsunokának,aKolozsváronélő
Tőkésné FrenkelAnnának, valamint Nits
Jánosvolt szatmárnémeti városi tanácsos-
nak,hogyacsaláddalkapcsolatosemléke-
iket velemmegosztották, a tulajdonukban
lévőcsaládiiratokat,feljegyzéseketésfény-
képeket a rendelkezésemre bocsájtották,
azoknakközlésétlehetővétették.)

Az embert nem singgel mérik. Hanem
emberséggel. Ezen mércén mérve Nagy
Bélanagyonnagyember.Nemhíresem-
ber, nem vezéregyéniség, nem hangadó,
főleg nem hangoskodó közbeszóló, ha-
nem közösségéért elhi-
vatottan cselekvő ember.
Mintmagyar,minterdélyi,
mintkolozsvári,mintaki-
sebbségikultúránkirántel-
kötelezetten érzékeny em-
ber.

Ismeretségünk jóval 
több, mint fél évszázada,
közel hatvan éve kezdő-
dött.Mert telepi gyerek ő
is, éppen, mint én. Telep
alattaHázsongárditemető
és a Tordai út ölelésében,
azegykoriNagyGáborTa-
nya hatalmas gyümölcsö-
sében,amúltszázadötve-
nes éveiben szerény méretű parcellákra
épültnéhánytucatkiscsaládiházatértem,
valamint az általunk Rétnek nevezett,
gyümölcsfákkalkörbefogottszabadteret,
ahovafociznijártunk.Igaz,miritkánját-
szottunkegyütt,hiszmirehátulgombolós

Dáné Tibor Kálmán

Nagy Béla méltatása

Nagy Béla. Kép: Essig József

lettem,Bélamárpantallótviselt,smireén
lettemhosszúnadrágos,azőgenerációjá-
hoztartozótelepifiúkmárcsaládalapítás-
ba kezdtek. Erről a halk szavú nagyobb
fiúról akkor csak annyit tudtam, főleg a

szüleim nevelő szándékú
„bezzeg” példabeszédein
keresztül, hogy nagyon jó 
tanuló, s a gépészmérnö-
kiegyetemetiskitűnőmi-
nősítéssel végezte. A Te-
leppedignagyváltozáson
ment át az elmúlt néhány
évtizedben, az egykori la-
kói ugyancsak kicserélőd-
tek, mondanom sem kell,
hogy nem a magyarság ja-
vára,deBélahűségesma-
radt.Akiscsaládiházukat,
amelyben felnőtt, kibőví-
tette, még komfortosab-
bá tette,akertvégébepe-

digfelállítottaa„sufnit”,azazaműhelyt
–mintegykoronnagyonsoktelepiháznál,
ahol ez egyféle státusszimbólum is volt,
jelezve, hogy a ház gazdája a tisztessé-
gesmesterségemellett amolyan fúró-fa-
ragóezermesteris.Sennekaműhelynek
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a létjogosultságát – ha úgy tetszik kö-
zösségi kisugárzását – megtapasztalhat-
tam,amikorBéla,mintazEMKEGyör-
kösMányiAlbertEmlékházprogramjai-
nakkitartólátogatója,deugyanakkorlel-
kes és nélkülözhetetlen önkéntese is, az
intézményszámtalanmegjavításraszoru-
ló, vagy éppen fejlesztést igénylő gond-
ját-bajátebbenaműhelybenoldottameg.
SzámomraNagy Bélaazelmúltmásfél

évtizedbenvált a gyerekkori jó ismerős-
bőlbaráttá–hanemveszedtolakodásnak
részemről ezt a megjegyzést.A közmű-
velődésirántielkötelezettséghozottmin-
ketközelebbegymáshoz.Hiszezidőalatt
Bélacsendesenésnyomulásnélkül,deje-
lentősszemélyiségelettakolozsváriköz-
művelődésiéletnek.Nemcsak látogatója,
deszerényenalakítójaisannak.Haddka-
jánkodjakegykicsit: talán jót tettnekia
nyugdíjazás,hiszúgylátom,életénekeb-
bena státusábanazaddig lappangósok-
oldalúsága kinyílt, kiteljesedett. Először,
mint a kultúra iránt érdeklődőnyugdíjas
értelmiségi jelent meg évekkel ezelőtt a
GyörkösMányiAlbertEmlékház, aKo-
lozsvár Társaság, az Evangélikus Egy-
házReményikSándorGalériája,aMiner-
vaKulturálisEgyesület,aKelemenLajos
MűemlékvédőTársaság, a StarsGaléria,
és sorolhatnám még, hogy hány meg hány 
közművelődési intézményünk rendezvé-
nyén.Később,mintmárszóltamróla,re-
mekműszaki érzékét kamatoztatva, nél-
külözhetetlen önkéntese lett a Györkös
Emlékháznak, s tudom, hogy e remek
közművelődésiszíntérnek,aholmostva-
gyunk,aStarsGaléria létrehozásábanés
jelenlegiműködtetésében is jelentőssze-
repetvállalt ésvállal.Aztánpróbára tet-
te a képzőművészet iránti érzékenységét
is.Azelmúltesztendőkbenakalotaszegi
BokrétaKulturálisEgyesületáltalévente

szervezett zsoboki fafaragó táborban ta-
nulta meg, hogyan lehet vésővel csodá-
latos népi mintákat bodorítani egy szál
deszkára, vagy ugyancsak Zsobokon, de
már a Képzőművészeti Alkotótáborban
fejlesztette tovább a linómetszet készíté-
sének fortélyait. 2005-től fafaragásaival
jelenvanaBokrétaKulturálisEgyesület
által szervezett közös kiállításokon, pél-
dául 2005-ben a kolozsvári Evangélikus
EgyházReményikSándorPincegalériájá-
ban,vagy2014-benaMinervaKulturális
Egyesületáltalszervezettkalotaszegitár-
laton.2015-benmárazsobokiKépzőmű-
vészetiAlkotótábor tárlatán láthatjuk li-
nómetszeteit,grafikáit,ésmostittaStars
Pincegalériamaestemegnyílóközöskép-
zőművészeti kiállításán. Az újságolvasó
kolozsváriak pedig gyakran találkozhat-
tak Nagy Béla nevével a lap hasábjain,
deimmárminthelytörténésszel.Csakné-
hányatemlítekazírásaiközül:aFizetek,
Főúr!-banalegendáskolozsvárifőpincér
ésszállodatulajdonos,Nagy Gáboréletút-
játdolgoztafel.Igen,arrólaNagyGábor-
rólszólezazírás,akinekazegykoriTa-
nyájánjöttlétreaTelep,közösgyerekko-
runkegykori színtere.Vagya főtériMá-
tyás-szoborcsoportról szóló írása, mely-
nekcímeA leleplezéstőlazátadásig.De
megírtaaközpontiSzamos-hídnégysar-
kánállócsodálatosépületek történetét is
KolozsváripalotákaSzamos-hídoninnen
éstúlcímmel.Nemzetiszalonakolozsvá-
ri redutbancímmelpedigazegykorpol-
gáriasodóvárosnak egy érdekes életkép-
ételevenítettefel.Aztánírtéselőadástis
tartott a Györkös Mányi Albert Emlék-
házban a múlt század fordulóján élt, és
Kolozsváronalkotottörményszármazású
íróról, Petelei Istvánról.
Nagy Béla helytörténeti búvárkodása-

inak talán legizgalmasabb eredményei
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a nagy erdélyi költőóriásunk, Reményik 
Sándor felmenőinek kutatásához kötő-
dik.AziméntelhangzottDobsinátólKo-
lozsvárig című előadása is ezt igazolja.
De szeretném felhívni a figyelmetNagy
BélaSzabadságnapilapunkbanmegjelent
egyikírásárais,melynekcímeKolozsvár
elsőoklevelesépítészmérnöke:Reményik
Károly.A nagy költőnek méltánytalanul
elfeledettmérnökédesapjárólszólezata-
nulmány,akiaboldogbékeidőkben,a19–
20.századokfordulójánjelentősenhozzá-
járultazegyrejobbanpolgáriasodóváros-
unk építészeti arculatának a kialakításá-
hoz.NagyBélaképzőművészetialkotásai
is gyakran a Reményik-kultuszból ihle-
tődnek.Példáulaköltőfábafaragottkép-
másánakplakettje,vagyazegykoriDonát
útiReményik-villatornyosépületéről,il-
letveaköltőAtoronycíműversébőlins-
pirálódottlinómetszetek.
AReményikSándorMűvészstúdióAla-

pítvány és az EMKE Reményik Sándor
Díjaaz idén isméltóhelyrekerült.Hisz
NagyBélaazalapítványmegalakulásaóta
lelkestámogatójaennekazegyrejelentő-
sebbkolozsvárikulturális intézménynek.
Nemcsakakiállításrakerülőképzőművé-
szeti alkotásaival, de jóműszaki érzéké-
nek köszönhetően az alapítványnak he-
lyet adó pincegaléria létrehozásában és

működtetésében is felbecsülhetetlen ér-
tékű munkát végez. Miközben elkötele-
zett kutatója a kincses városunkban va-
lamikoréltnagyköltőnk,ReményikSán-
dorszellemiörökségének.Megtiszteltetés
számomra,hogyamikormostadíjatátve-
szed,énméltathatomnagyonértékesköz-
művelődésimunkásságodat.Gratuláloka
kitüntetéshez!

(Elhangzott 2016 november 25-én a ko-
lozsvári Stars Galériában)

Forrás: Művelődés: Címlap »LXIX. év-
folyam - 2016» 2016 erdélyi díjazottjai»

(Bálintné Kovács Júlia munkatársunk 
kérdéséreNagyBélaazörménygyökerei-
revonatkozóanígynyilatkozott:
„Örmény gyökereim anyai (anyám le-

ánykorineve:Kristóf Margit)részrőlva-
lók.Anyainagyanyámanyja,tehátazén
dédnagyanyámKovrig leány volt, Kovrig 
Annánakhívták.Anyainagyapám,Kristóf
Jánosörményszármazásakétséges.Aző
apja Kristóf Simon (dédnagyapám) foga-
dottgyemekvolt,aszinténKristófJános
nevű szamosújvári örmény üknagyapám
iratta a nevére. Kristóf Simon felesége
(dédnagyanyám) úgy tudom, hogy Len-
gyel leányvolt,deeztsemtudombizto-
san.Annyi biztos, hogy anyai dédnagy-
anyámörményszármazasúvolt.”

Egynőbemegyazöldségeshezéskérkétkiló
szőlőt.
–Aférjemnekviszem,tudja,nagyonszereti.

Nemtartalmazsemmimérgezőanyagot?
–Nemasszonyom,aztapatikusnálvehetrá.

Anőkolyanok,mintabor.Fiatalonfinomak,vadítóak,aztánakorelőrehaladtával
egyretestesebbeklesznek,végülmegsavanyodnakésfejfájástokoznak.

Pistikehazamegyazévzáróról,meg-
kérdeziazanyja:-Milyenlettabizo-
nyítványod?–Katonás!
–Azmegmilyen?
–Egy-kettő!Egy-kettő!Egy-kettő!

Humor… Humor… Humor…
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Nyolcvanadik életévét tölti be ma
Murádin Jenő. AzAranyosgyéresmellet-
tiHarasztosonszületett,1937.november
23-án,aholédesapja,Murádin Lukács ta-
nító, édesanyja,Diószeghy Anna tisztvi-
selővolt.Testvérbátyja,Murádin László, 
neveserdélyinyelvész,akolozsvárinapi-
lapunknyelvművelésirovatánaksok
évtizedes,köztiszteletnekés-megbe-
csülésnekörvendőszerzője.
Murádin Jenő művészettörténész-

nek készült a kolozsvári Babeș-
BolyaiTudományegyetemen,aztkö-
vetőenazonbanaszakmájábanmun-
kátnemtalált,így1966és1988kö-
zött, 22 esztendőn keresztül, a ko-
lozsvári Igazság című, a Román
Kommunista Párt tartományi, majd
megyei bizottsága által kiadott na-
pilap újságírójaként és szerkesztő-
jeként dolgozott. 1988 és 1990 kö-
zött a Napsugár című gyermeklap
főszerkesztőjevolt,1991-tőlpediga Ion
AndreescuKépzőművészetiFőiskolaok-
tatója, egyetemi docensi minőségben.
Munkásságának oroszlánrészét azonban
nem szerkesztői és oktatói, hanem mű-
vészettörténészi tevékenysége jelentette.
Műkritikái, tárlatnyitó beszédei, képző-
művészeticikkei,tanulmányaiésetárgy-
körbenírtköteteiazerdélyiképzőművé-
szeti szakirodalom és szakmamegkerül-
hetetlen,rendkívültájékozottésigenter-
mékenyszemélyiségévéavatták.
Amikor egyetemi tanulmányait köve-

tőenaszerkesztőimunkátvoltkénytelen
elfogadni, ez nem is a legrosszabb lehe-
tőséget nyújtotta arra, hogy az ember a
képzőművészettel közelebbi kapcsolatba

A nyolcvanéves Murádin Jenőnek, 
születésnapjára

kerülhessen,ésarrólnéhaírhassonis.Ne-
héz évek voltak, magyar értelmiséginek
nemajánlottákfelnapontaajobbnáljobb
kolozsvári–egyetemi,múzeumivagyku-
tatóintézeti–stallumokat,hogyaztánott
aszaktudásátkényelmes,kellemesésrá-
érős körülmények között megcsillogtat-

hassa.Azembernekazzalkellettmegelé-
gednie,amivolt,amitegyáltalánfelkínál-
takésmegengedtek,hiszenaláthatárona
kitörésipontoktávolrólsemhemzsegtek.
A kihívás óriási volt.Aki tudja, hogy

milyen megállíthatatlan és idegőrlő ta-
posómalom a napilap, az rögtön megér-
ti, hogy szakszerű, következetes, aprólé-
kos, odafigyelő kutatómunkát bármilyen
környezetbenellehetképzelni,denapilap
szerkesztőségében,aszerkesztőségiőrült
munkatempóbana legkevésbé.Pedigép-
penezvoltazaközeg,amelybenMurádin
Jenőnekifogottaképzőművészetiszakte-
rületegyik legnagyobbhorderejűésszá-
máralegégetőbbneklátszófeladatánakaz
elvégzéséhez.
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Murádin ilyen körülmények között
kezdteelugyanisazerdélyiképzőművé-
szetmúltjátkutatni,ésilyen–barátságos-
nakésnyugodtnakegyáltalánnemmond-
ható–közegbenkezdtelassanfelküzdeni
magátazerdélyimagyarképzőművészet-
történeti kutatás élvonalába. Idejekorán
rájött arra, hogy az erdélyi képzőművé-
szetszínterénkorábbancsupánegyik-má-
sikművészrőlvagyművészcsoportrólje-
lentek meg jó esetben kisebb tanulmá-
nyok,többnyireazonbancsakújságokban
vagy folyóiratokban közölt cikkek. Al-
kotóművészeti szakterületen következe-
teskönyvtárivagy levéltárikutatást sen-
kinemfolytatott,ésemiattazerdélyikép-
zőművészetikutatásnaksemvoltakletéve
azon alapjai, amelyekre biztonsággal és
szakszerűenépítenilehetettvolna.
Addigsenkinemmértefel,hogyazidők

folyamán az egyes művészekről, művé-
szeti irányzatokról, iskolákról és csopor-
tokrólkikésmitírtak,hogyanrögzítették
akorábbinemzedékekmindazokatazin-
formációkat,amelyekajelentősebbvagy
akkoribanéppenjelentéktelenebbnektet-
szőképzőművészetieseményekről,kiállí-
tásokról,nagyobblélegzetűmunkákelké-
szültéről aközösségnekhírt adtak, és az
egyesművészeti eseményeket rövid idő-
reaközbeszédtárgyáváemelték.Murádin
Jenőaztishamarfelismerte,hogymind-
eközben naponta felbecsülhetetlen érté-
kek és pótolhatatlan emlékek vesznek el 
– végérvényesen.
Jóljöttneki,hogyaszerkesztőségtőlöt-

perces sétára állt az egyetemi könyvtár,
amelynekpolcainottsorakoztakazonsaj-
tókiadványok kollekciói, amelyek lapja-
inmindenszükségesinformációtmegtu-
dotttalálni.Éselkezdteezeketolvasni,s
amintolvastaa tömérdekadatot,megfo-
gamzottbenneanagykutatásgondolata:

kivonatolni a releváns információkat va-
lamennyisajtótermékből,cédulákra,ame-
lyeknek a rendszerezésével és visszake-
resési szisztémába történő foglalásával
majdegyszeranagyperspektívaismeg-
tekinthetővéválik.
Ezekben az években Murádin Jenő

szerkesztőségiíróasztaláncsakazüresak-
tatáskájahevert,nyitottzárral,arrapedig
atáskatulajdonosaszemüvegénekatok-
ja volt hanyagul rádobva. Ha valaki ke-
reste,láthatta,hogyetárgyakgazdájaott
vanaszerkesztőségben,taláncsaknéhány
percrelépettkiazíróasztalamögül,talán
csakátugrottaszomszédirodába,netána
kiadóhivatalba vagy a fotólaborbament,
esetlegaklubhelyiségbenlehet,vagyép-
pena tördelőtitkáriszobábanbeszélgeta
másnapilapról.Azismegeshet,hogyép-
pencsakjókatderülazottdolgozókollé-
gákkifogyhatatlantörténetein.
Murádintazonbanezekbenazórákban

megtalálniaszerkesztőségegyetlenhelyi-
ségébensemlehetett,mertőakkormára
könyvtárbanült,ésottfolytattaamunkát,
ahol azt előzőnaponabbahagyta.Akol-
légák pedig kedvesen-cinkosan falaztak
neki,hiszenérezték,hogyfontosgyűjtést
végez,bárarról,hogymekkorafábavágta
afejszéjét,igazábólegyikükneksemvolt
sejtelme.AztánJenődélutánelőkerült,el-
láttaasoronkövetkezőszerkesztőségifel-
adatait,éshanemvoltéppenszolgálatos,
hazament.
Atáskájában,persze,ott lapultakazok

acédulákis,amelyekreaznapkerültekrá
azértékesinformációk.Kérvénylapokne-
gyedénekegyikésmásikoldaláratöltőtol-
lal írtbibliográfiaiadatok,tények,idéze-
tekésérdekes részletekkerültek-gyűltek
nap,mintnapacédularendszerbe.Amely
pedigvégül,teljességretörekedve,felölel-
teaz1867–1918közöttierdélyi,illetveaz
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1918–1989közöttiromániaimagyarmű-
vészetiirodalomrólnyomtatásbanmegje-
lenthíreket,cikkeket,esszéket, tanulmá-
nyokatésmásjellegűírásokatis.
Ezekacédulákképeztékaztánazalapját

azoknak a köteteknek, amelyeket 1977-
tőlkezdődően,egy-kétévenkéntMurádin
Jenőletettazerdélyimagyarolvasóaszta-
lára.Összesen hét ilyen képzőművészeti
monográfiájahagytaelanyomdátaz1989
decemberirendszerváltásig,sezekközül
mindegyikegy-egyalkotóéletétésmun-
kásságát vette górcső alá: Klein József 
(1977), A Barabás Miklós Céh (1978), 
Gy. Szabó Béla (1980),A Ferenczy mű-
vészcsalád Erdélyben(1981), Nagy István 
(1984), Maticska Jenő(1985),A tél festő-
je[valójábanGruzda János](1989).
Márezekbőlamunkákbólisjóllátszott,

hogy a szerző két nagy művészeti köz-
pont alkotóira összpontosít, Nagybányá-
raésKolozsvárra,sezektörténetéhezké-
szít résztanulmányokat. Rájöhetett azon-
banerrearejtettszándékraahatalomis.
Azutolsókötetremáraművésznevétsem
voltmód ráírni,mert az autokrata rend-
szerakkorramárodáigjutott,hogyadik-
tátornevénkívülsenkimásétnemlehetett
könyvcímkéntszerepeltetni.Aztán,amire
akötetnyomdábakerülhetett,azidőkany-
nyiraelvadultak,hogyakötetbenszereplő
valamennyihelységnevetisrománrakel-
lett változtatni, ami nem csupán a szer-
zőnek, hanem az olvasónak ismérhetet-
lenbosszúságotokozott.Sovány,demég-
isvigaszvolt,persze,hogylegalábbakö-
tet tartalma megmenekült. 
Arendszerváltás,mintannyimásember

számára,MurádinJenőnekisfellélegzést
hozott.Feloldódtakatiltások,kinyíltaka
határok,tanulmányutakraadódtaklehető-
ségekésakadálymenteskapcsolattartásra
azanyaországgal,azottanikutatókkalés

műhelyekkel,ésugyanakkoreljöttanagy
összegezésekidejeis.MurádinJenőpedig
nemvesztegetteazidőt,folyamatosanés
kegyetlentempóbanvallattaacéduláit,és
szinteéventetetteleazasztalunkraaso-
ronkövetkezőalkotóimonográfiájátvagy
pedigösszegezőkötetét.
Csupán néhányat említenék meg az

1990 után megjelent legfontosabb kép-
zőművészeti monográfiáiból: Nagy Osz-
kár (KishonthyZsolttal,1993;2.kiadás:
2008),Nagybánya – a festőtelep művészei 
(1994),Dömötör Gizella – Mund Hugó 
(Bajkay Évával, 1996), Nagybánya 100 
éve (Szücs Györggyel, 1996), Thorma 
(BayMiklóssal ésBoros Judittal, 1997),
Erdélyi festőiskolák (1997),Kovács Zol-
tán (1998),Fadrusz: két szobor száz éve 
(2002),Tóth Gyula(2002),Gyergyó mű-
vészeti topográfiája (2003), Szathmáry 
Pap Károly(2003),Az aradi Szabadság-
szobor (2003), Katz Márton – Agricola 
Lídia (2004), Kádár Géza. Offenbächer 
József emlékére (VidaGyörggyel,2005),
A felsőbányai művésztelep(2006),Szopos 
Sándor (2006, ugyanabban az évben ro-
mánul is), Izsák Márton (2007), A Má-
tyás-szobor és alkotója, Fadrusz János 
(2008),Pittner Olivér(SzücsGyörggyel,
2009),Márton Ferenc (SümegiGyörgy-
gyelésZomboriIstvánnal,2009),A szob-
rász Köllő Miklós, 1861–1900 (2010),A 
szanki homokvilág Gy. Szabó Béla művé-
szetében(SzakálAuréllal,2010),Székely-
földi ösztöndíjasok, 1941–1943 (2012),
Udvardy Ignác (2013),Felvinczi Takács 
Zoltán erdélyi évei és kolozsvári taná-
ri működése (Murádin János Kristóffal,
2014) és A szobrász Kolozsvári-Szeszák 
Ferenc, 1881–1919(2015).Sajtóaláren-
dezte és bevezető tanulmánnyal ellátva
kiadtatovábbáaSzervátiusz Jenő Életem, 
emlékeimcíműkötetet(2010).
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Éspersze, eljött az ideje azösszegező
műveknekis.Álljonittezekközülishá-
rom: Erdélyi magyar metszetművészet a 
20. században (2004),A megsebzett szo-
bor. Elpusztult vagy megsérült erdélyi ma-
gyar emlékművek repertóriuma(2008),il-
letve Fegyverek és múzsák. Erdély művé-
szete az első világháború idején (2016).
Továbbá az egyik legnagyobb lélegze-
tű és nagy horderejű munkája, amelyik
kétségtelenül a Kolozsvár képzőművésze-
te. Alkotói örökségünk a 19–20. század-
bólcíműkötet(2011),amelyneksúlyátés
fontosságát, vallom teljesmeggyőződés-
sel,majdajövőművészettörténésznem-
zedékekfogjákcsakigazánérezniésérté-
kelni,samelybenErdélyfővárosakétleg-
utóbbi évszázadának képzőművészete és
képzőművészeielevenednekmeg.
Amikor ugyanitt, ennek a napilapnak

ahasábjain, tíz évvel ezelőtt, a70. szü-
letésnapján köszöntöttem, az írás megje-
lenésétkövetőbarátibeszélgetésünkso-
ránelmondtamneki,hogyszerényvéle-
ményemszerintmilyen fő feladataima-
radtakhátra:1.Kiadniaműkritikáinakés
képzőművészetitanulmányainakalegja-
vábólegyreprezentatívválogatást;2.Ki-
adniazáltalasokmunkávalösszeszedett
erdélyi/romániaimagyarképzőművésze-
tibibliográfiát;3.Leírniéskiadniazer-
délyi képzőművészet alkotóinak és mű-
helyeinekhumorostörténeteitésanekdo-
takincsét.
Komolyan vette azt, amit félig komo-

lyan, félig viccelődve mondtam, s ezt
nagyörömmelnyugtáztam.2013-ban le-
tetteugyanisazíróasztalomraaFüggőhi-
dak. Válogatott művészettörténeti írások 
többszázoldalaskötetet,amellyelazelső
pontbanmegfogalmazott vágyamnak tett
eleget.Sokanéssokszorfogjákhaszonnal
forgatnieztamunkájátis.

Aztánatavalymegkaptamtőleaztakét
kötetét, amelyekbe a könyvtárakban el-
töltött fél életét és az annak során feltárt 
mintegy tizenötezer képzőművészeti írás
bibliográfiai adatait sűrítette, a könyvei-
nekakönyveit:Erdélyi magyar művészeti 
irodalom, 1867–1918 (2016)ésRomániai 
magyar művészeti irodalom, 1919–1989 
(2016).
Nyilván,cseppetsemkönnyűmegmér-

niazolyangazdagéletműveket,mintami-
lyenaMurádinJenőé,amelyekhezhason-
lítható aligha van a szűkebb erdélyi ha-
zánkban, de amilyennel szélesebb, ke-
let-közép-európai régiónkban sem gyak-
ran találkozunk. Azt a szakmai pályát,
amelyet művészettörténész barátunk vé-
gigjárt – s itt talán jóval találóbb lenne
a végiggürcölt –, azt a kihíváshalmazt,
amellyelszembekellettnéznie,aztazal-
kotóimunkát,amelyetkifejtettésazan-
nak nyomán létrejött produkciót, szin-
temindenrészletébenamikelet-európai,
folyamatosanateljesbezártsággalésaki-
sebbnyitásokkalfémjelzettsorsunkhatá-
rozta meg.
MurádinJenőnekmégrengetegfeladata

van,hiszenezenazévfordulónújabbakat
találtam,amelyeketmajdnekiszemélye-
senfogokelmondani.Ittésmost,nyilvá-
nosan,miközbenazelőtteállófeladatok-
hoznekisokerőtésegészséget,megelé-
gedettésgondtalanéletetkívánok,gyön-
gédenemlékeztetnémarra,hogyazévti-
zeddel ezelőtti kívánságlistáról az anek-
dotakötetteltovábbraisadósunk...
Ismeremőtjól,vanannyihumora,hogy

eztaráolvasástelviselje.Sőt!
Istenéltessen,Jenő!
(Kép: Rohonyi D. Iván felvétele)

(Megjelent a Szabadsag.ro online újság-
ban)
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Ha kedd-szerda este belép az ember a
NagymezőutcaiKimberlybárba,aztérzi,
hogy korszakok hangulatai, ízei, hang-
jaiúgykeverednekazotthonoskishelyi-
ségben,akáregyjókoktélbanakülönfé-
le hozzávalók.A dizájn letisztultan mo-
dern, a fények mele-
gek, igazi bárhangula-
tot árasztanak, ám a fa-
lakonaképekmúltszá-
zad 40-es, 50-es, 60-as
éveit idézik.Az ajtóval
szemben, a sarokban
nagyon modern inst-
rumentum mögött ül a 
zongorista.Ésamintle-
üti az első hangokat,
minden, ami az ajtón
kívül van, egy pillanat
alatt eltűnik.Maradnak
a hangulatok, a múlt
slágerei,afinomdzsesz-
szes átiratok, a keseré-
desboldogságmelódiái.
A zongoránál egy lassan eltűnőműfaj

egyik honi legnagyobbja és a nagy idők
tanúja,Mártonffy Miklós.

Ha egy gyerek a jövőjét tervezi, általá-
ban orvos szeretne lenni, ügyvéd, vasutas 
vagy autószerelő. Ha ne adj’ isten művészi 
pályára vágyik, akkor a világ nagy szín-
padai szerepelnek az álmaiban. De hogy 
„születik” a bárzongorista?
Drágaédesanyámtanácsavolt.Polgári

származásommiattnemlehettektúlnagy
terveimazegyetemek jó részén.Akkori-
banmégazeneművészeti főiskolánnem
voltdzsessztanszak,akomolyzenétugyan
mindig is szerettem, de nem szerettem

Galsai Dániel
Játszd a régi zenéket!

volna koncertzongorista lenni. De több
amolyanmagániskolavoltszerteaváros-
ban,aholaközelmúltzsenijei tanítottak,
akiktőlmindentmeglehetetttanulni,ami
egyáltalán tanítható.

Mikor kezdődött a karrierje?
Hát, nem tegnap

volt... egészen pontosan 
1961-ben. Eleinte na-
gyon sokat szerepeltem 
vendégként különbö-
ző együttesekben, mert
úgy tartották, hogy jó
hangomisvan.Talána
legfontosabbatnévsze-
rint is megemlíteném:
játszottam Bálint Ali ze-
nekarával, aki már ak-
kor nagy sztárnak szá-
mított ebben a műfaj-
ban. Szerencsére még
most is él, sőt játszik
is, Kanadában, „Alán

Best”néven.
Aztán lett természetesen önálló zene-

kara is. Természetesen Nyilvánnemvolt
mindenkinek saját zenekara, de az tény,
hogya60-as,70-esévekbenvoltMagyar-
országonabárzene,akönnyed,deigényes
dzsessz, a „jazzy”aranykora, így akiben
volttehetség,lelkesedéséseltökéltség,az
előttnyitvavoltapálya.Azelsőzeneka-
romanevembőladódóanazMMGroup
volt,csakérdekességképpen,két tag,Je-
szenszky István és Kovács Jocóabeatmű-
fajbólérkezetthozzánk.

Ez valóban különös. Hiszen akkoriban 
tudtommal minden gimnazista beatzenész 
akart lenni.
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Ígyvan.Deazmaiszemmelszinteel-
képzelhetetlen, hogy milyen reputáció-
ja volt akkoriban a bárzenének. Egyszer
megpróbáltam összeszámolni, 386-ig ju-
tottam.
Ennyi helyen szólt éjszakánként élő

zene,jazzy,bigbánd,szalonzene,cigány-
zeneavárosban-ésakülvárosösszeshe-
lyét még én sem tudtam beleszámolni.
CsakaBékeszállóbanhathelyenszóltélő
muzsika! Ez több volt,mint szórakozás,
koncert,ez,haúgytetszik,életformavolt.

Ilyen körülmények között már könnyen 
elhihető,hogyazakkoribárzenészekiga-
zisztárokislehettek.„Siker,pénz,csillo-
gás”,csakhogystílszerűenegyslágerből
idézzek. És persze mulatás, némi mon-
dénság, lányok... Távol járok a valóság-
tól?
Nem.Nemistagadom,azigazijóbár-

zeneaznemgiccs,nemmechanikusután-
játszás, abban léleknek, szenvedélynek,
improvizációnak kell lennie. Ami szük-
ségképpenmegérintiahallgatót,szemé-
lyesemlékeketidéz,újgondolatokatcsi-
hol.Ésperszemindenholott settenkedik
aháttérbenaszerelem...Mondjukénsa-
játoshelyzetbenvoltam,hiszennekemott
voltazörökszerelem,Gabi,akimindmá-
igatársam,nemcsakamagánéletben,ha-
nemgyakranamunkábanis.Deaztény,
hogy elképesztően pezsgett akkoriban
az éjszakai élet, az emberek legtöbbször
nemisaztmondták,hogy lemegyünkaz
XY vendéglőbe, hanem hogy megyünk
oda,aholXYjátszik.Alegjobbaknakko-
moly rajongótáboruk isvolt,melyekkö-
zöttakadtakperszeszépszámmalhölgyek
is...éspénztislehetettkeresni,decsaka
minőséggel, mert a bárzene kegyetlenül
igazságos műfaj is egyben. Ha bemen-
nek a vendégek, és zúg a taps, aztmin-
denkilátja-hallja,haféligüresaterem,és

csönd van, azt is.Márpedig a bárzene a
művészetentúlüzletis-egyetlenvendég-
lőssemfizetettannak,akinemvonzottaa
közönséget.

- Gabiasszonykapcsánmárutalta„kö-
zösmunkára”,amitalánlegjobbanarádi-
ózásbancsúcsosodottki.
Valóban így van. Ne tagadjuk, hisz

nincs miért, sőt - onnan ismerjük egy-
mást, kollégák voltunk a PannonRádió-
ban.Nekemezamunkaazéletemegyik
csúcspontjavolt,mindenéjszaka,éjféltől
hajnali 6-igment az „Éjszakai kávéház”
című műsorom, ahol „természetesen”
Gabivoltaszerkesztőmésmindenesem.
Bejártam a fél világot, játszottamKana-
dátólSkandináviánátSvájcig,deezamű-
sorszámomramagavoltacsoda!Minden
áldottéjjeljöttekzenészkollégák,akikkel
élőben beszélgettem, telefonon a hallga-
tókkaliscseveghettem,szóltakajózenék
- az egész valóban olyan volt,mint egy
békebelikávéház.
Mindamellett,eztsetagadjuk,napköz-

benezmarkánspolitikaiadóvolt.Abár-
zeneeltűriapolitikát?
Mindenrégipresszó,bár,kávéházegy-

benfórumisvolt,azemberekeszmétcse-
réltek,vitatkoztak,olykorveszekedtekis.
Deazongorista,hajátszik,sohasempoli-
tizál.Nekemmegvanamarkánspolitikai
véleményem, amit most már halálomig
megőrzők, de ha játszom, akkorminden
vendégszentség,nincskülönbség.Csaka
zene van, a mosoly, vagy éppen a könny, 
demindenképpen az együvé tartozás ér-
zése.
Nagyonjóltartjamagát,fejébenamű-

faj története, a számok közben olykor
olyaninformációkatismegosztahallga-
tókkal, hogy a szem fennakad.De jövő-
re-ezensincsmittagadni-75éveslesz.
Meddig szólhat még a zene, és lesz-e
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utánpótlás,eljön-emégazigazi,művészi
bárzenearanykora?
HetentekétszerjátszomaKimberlyben,

jól és főleg boldogan bírom. Úgyhogy
biztosanmindhaláligabillentyűkmögött
ülök.Hogymithozajövő?Sajnosmos-
tanában kevés amunka, a városban alig
néhány tulajdonos vállalja be az élő ze-
nét.De ha ittmost körülnéz, csupa bol-
dog arcot lát.Talán ez a közönségmajd

kiharcolja az új aranykort. Maradjunk
annyiban,hogynemhiszekaműfajjövő-
jében,denagyonreménykedem...
Leteltaszünet.Azongoránálésamik-

rofonmögöttismét:MártonffyMiklós.És
felcsendülazegyikszívbemarkolóanszép
saját szerzemény, Az öreg bárzongorista
dala:„Kérlek,játszdarégizenéket,mondd
arégimeséket,ezenazéjszakán...”

(Megjelent: Magyar Krónika 2018/1)

  

SzeretettelmeghívjukaMARIA CIUPE  Az 1960-as, 1970-es évek textilművészete c. 
kiállításmegnyitójára,amelyrefebruár15-én18:00órátólkerülsoraQuadroGalé-
riaSamuilMicuutca7.számalattiszékhelyén.
AQuadroGaléria egykiállítássorozat keretébenolyan életművekre kívánja fel-

hívniafigyelmetaz iparművészetésalkalmazottművészetek területérőlegyaránt,
amelyekeredményeitaművészetkritikaésművészettörténetgyakranfigyelmenkí-
vülhagyta–annakellenére,hogyazittfelleltújfajtamegközelítésmódokigenlénye-
gesekmindaművészettörténetszámára,mindannakakorszaknakajobbmegértésé-
hez,melybenszülettek.
„Ciupeasszonyáltaluk(kárpitműveiáltal)úgytárablakotamaiemberközvetlen

környezetétőlegyretávolodó,érintetlen,varázsostermészetitájra,hogynempusz-
taképiélménypótlékotad,deébreszteniigyekszikbennünkavágyatetávolságáthi-
dalására.”MezeiJózsef
Akiállításon8darabbatik-éskárpitműkerülbemutatásraazéletműbőlismert19

darabból.Számosjelentősműjelenleglappang.
Atextilművekaz1973-asegyénikiállításótanemvoltakegyüttkiállítva,azezek-

hezkészültvázlatokpedigmostelőszörkerülnekbemutatásraaközönségelőtt.
Szeretettelvárjuk!

Király Mária Sarolta Ciupe
Segesvár, 1909. szeptember 6., - Kolozsvár, 2001. szeptember 25.

Grafikusként, majd egyre elkötelezet-
tebben textilművészként képviselte azt
a szellemiséget, amelyet Kolozsvár mű-
vészeti főiskolái alapoztak meg.Alkatá-
nakfélreismerhetetlenjellegébenmutatta

Meghívó

örményeredetét;édesanyjaerzsébetváro-
siIssekutz Mária Helene Irma.
Első művészeti ismereteit a Gyulafe-

hérváronmagániskolátisfönntartórajzta-
nártól, Reithoffer Jenőtől szerezte,akiGy. 
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Szabó BélánakismesterevoltEztkövető-
enabudapestiIparművészetiIskolatextil
szakán1924-25-benvégzetttanulmányo-
kat,majd1928és1934közöttaKolozs-
váronalakultSzépművészetiIskola(köz-
használatúnevénaBelle-Arte)növendé-
ke volt. 1934-ben ment férjhez egykori
főiskolaitanáráhozAurel Ciupéhoz, a ro-
mánfestészetkiamagasló,immárklasszi-
kusnak számító alkotójához.
A család 1940-ig Marosvásárhelyen,

majd Temesváron élt, 1949-től pedig is-
métKolozsváron,aholAurelCiupeazak-
kor alakult Ion Andreescu Képzőművé-
szetiFőiskolarektora,illetvevezetőtaná-
ra lett. Maria Ciupeugyanittatextilművé-
szetiszakontanított.Korszerűformanyel-
ven alkotott faliszőnyegeiből Kolozsvá-
ron,Nagyváradon,Marosvásárhelyen,Bu-
karestben, illetve Chemnitzben, Drezdá-
ban,Lipcsébenvoltakkiállításai.1949-ben
szerepeltatemesváriGrafikaiTárlatonis.
1969-ben Kolozsváron és Nagyváradon
mutatkozott be közös kiállításon Aurel
Ciupéval.Műveimegtalálhatók amaros-
vásárhelyimúzeumgyűjteményében.
Pályarajzához az is hozzátartozik,

hogy döntő része volt annak a csalá-
dikultúránaka fönntartásában, amelya

Ciupe családRákóczi úti kertes villáját
annyira otthonossá tetteminden látoga-
tójuk számára.

(Murádin Jenő: Magyarörmény paletta 
(Erdélyi Örmény Múzeum 18., Kiadó: Er-
délyi Örmény Gyökerek Kulturális Egye-
sület, Budapest, 2012)

Király Mária Sarolta Ciupe és Aurel Ciupe

Olvasói levél
TiszteltSzerkesztőség!
KüldömaFüzetekszámáraferencesnovíciusmesterem,Dr. Barsi Balázs2018febru-

ár17.-igondolatait,párosítvanagyböjtiversemmel.
     KöszönettelHaraga Attila Kálmán

  

„Sokszor tapasztaljuk azt, és panasz-
kodunk miatta, hogy Isten nem hallgat-
ja meg kérésünket, imádságunkat, két-
ségbeesettkiáltásunkat.Pediglehet,hogy
csakarrólvanszó,hogyőszentFiaáltal

megszólított:„Kövessengem!”,mipedig
hallatlanravettük,ésahelyünkönmarad-
tunk.Hiába várjuk hát, hogy Isten „lép-
jen”,előbbnekünkkellmegtennünkaso-
ron következő lépést: Krisztus nyomába
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szegődnünk.Ahogyakövetésrevalófel-
szólítás visszhangtalan marad bennünk,
elakad a fejlődésünk is: egy helyben to-
porgunkmindaddig,míg ránemszánjuk
magunkat,hogykifogásokkereséseésal-
kudozás helyett elinduljunk oda, ahová
Krisztushívbennünket.
Ne gondoljuk, hogy csupán életünk

egyetlennagyeseményérőlvanszó.Jézus
mindenpillanatbanelhaladmellettünk,és
hív,hogyhagyjukottrégiéletünketéskö-
vessükőt.Akiezeketakisebbhívásokat
semmibeveszi,hogyanhallanáéshogyan
valósíthatná meg a „nagy hívást”, hogyan 
remélhetné, hogy egykori nagy döntésé-
ben Jézus mellett hűségesen ki fog tar-
tani?Ugyanakkor Jézus szemében senki
sem reménytelen eset.Aholmi botrányt
észülléstlátunk,ottőreménykedik,hogy

szava: „Kövess engem!”nem talál süket
fülekre.Éshavalakielindulakövetésút-
ján,aztnemhagyjacserben,hanemmind-
addigmutatjanekiazirányt,mígazútvé-
gérejutvacélbanemér.

Urunk, segíts bennünket, hogy hívá-
sodat meghallva készségesen kövessünk 
Téged, míg ez a követés egyre bensőb-
bé alakul és bensőségesebbé válik. Add, 
hogy ne a külső keretekkel törődjünk, 
hanem ugyanazon körülmények kö-
zött vagy épp a folyamatos változásban 
nap mint nap megújítsuk odaadásunkat 
Irántad. Add, hogy a szeretet kinyilat-
koztatására adott igenjeink ritmusában 
egyre mélyebbé váljék Hozzád való tar-
tozásunk, s jelenléted mind jobban átjár-
ja mindennapjainkat, amíg csak be nem 
tölti egész életünket.”

Félhomályosszobámbanég,
snéhameg-megrebbenlángja,
huncutszellőlágyfuvallatára,
devilágíttovább,mígleég.

Félhomálybanpislákoloksokszorénis,
haabűnszeleelér,
kérdés:kitartok-eaddig,
mígéletemvégetnemér?
 

Gyertya (95‘Nagyböjt;Veszprém)

A halhatatlanság az Istenhez tartozik,
minden ember s evilági teremtmény ha-
landó. Az ember szeretné azt elkerülni,
ámvétkeimiattahalál jutosztályrészül,
ettől retteg és szomorkodik. Jézus mint
embervállalta akereszthalált, lemondott
egy időre az isteni dicsőségről, de visz-
szakapta azt a feltámadásban. Ez a hús-
vétnagytitka.Ahúsvétakereszténységs

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

ezenbelülazörménységnagyünnepe.S
itthaddemlítsünkegyhúsvétiszövegetis:
„Krisztus feltámadt halottaiból, halálá-
val eltiporta a halált, és feltámadásával 
az életet ajándékozta nekünk: dicsőség 
Neki mindörökké. Amen.”Ezismegvan
máskeletiliturgiákban.

dr. Sasvári László
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Az 1850-es évek Pestjének egyik ked-
velttársasösszejövetelihelyevoltaneves
operaénekesnő,Hollósy Kornélia szalon-
ja. Erről a szalonról a legtöbbetVadnay 
Károlytóltudunk,akiifjúírókéntgyakran
vendégeskedettitt.
A Lonovics-Hollósy házaspár először

az Egyetem téri Wenckheim-házban la-
kott,majdátköltöztekamaiAstoriaszálló
helyénállóZrínyi-házba.Ezenakéthely-
színen„működött”HollósyKornéliasza-
lonja.
Hollósy Kornélia és Lonovics József 

külön-különisnagyismeretségiésbaráti
körrelrendelkezett,amelynektagjaitszí-
vesen láttákvendégül lakásukban.Mivel
mindketten nagybirtokos nemesi család-
bólszármaztak,jókapcsolataikvoltakaz
előkelőtársasággal.Acsaládnéhánytag-
jának48-as„múltja”politikaibarátságo-
kat szőtt köréjük, Kornélia nagybátyja,
Csausz Mártonrévénpedigazértelmisé-
gielittagjaiisgyakranlátogattakelhoz-
zájuk. És ott voltak még a feleség kollé-
gáiésrajongóiis.Írók,költők,újságírók
is szép számmal megfordultak Hollósy
Kornéliaszalonjában.ANemzetiSzínház
vezető színészei közül Egressy Gábor, 
Szerdahelyi Kálmán, Szigligeti József, 

Hollósy Szalon estje
Bulyovszky Lilla, Markovits Ilka opera-
énekesnőésLaborfalvi Róza volt a szalon 
állandóvendége.
Azeneszerzőkközül,ErkelFerencenkí-

vül szívesen látott vendég volt Reményi 
Ede, Huber Károly (Hubay Jenő apja) és
pestitartózkodásaiidejénLiszt Ferenc.Az
énekeseketleggyakrabbanaDoppler test-
vérpár,FerencésKárolykísértefuvolán.
A változatos szalonélet egészen 1862

nyaráig folyt, ekkor azonban Hollósy

Felül: Fancsali János
Alul: A Hollósy Kornélia Szalon szereplői
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Kornéliabúcsúraszántaelmagátaszín-
padtól.
Eszalonhangulatánakmegidézéséreál-

lította össze programját Fancsali János a 
Budaörsi Örmény Önkormányzat elnö-
ke.A programban a szalon hangulatának, 
megfelelőversidézetek,énekekészenemű-
vekhangzottakelkorhűöltözékben.Hall-
hattunk többek között Egressi Benjamin, 
Huber Károly, Kovács Endre dalokat és ze-
neműveket, valamint Bulyovszky Lilla, Jó-
kai Mór, Beöthy László szavalatokat.
ArendezvényaHubayJenőZeneisko-

la színháztermében zajlott, a Budapest

Főváros XV. Kerületi Örmény Nemze-
tiségiÖnkormányzata szervezésében és
aXV.KerületiÖnkormányzattámogatá-
sával.

Közreműködött a Souvenirs
együttes:Füzesséry Attila és Hoós And-
rea hegedű, Ládi Zsuzsanna brácsa, dr. 
Simonné Vizvári Dóra cselló, Molnár 
Balázsfuvola, Terpai Miklós klarinét, 
Fancsali János zongora, valamint Bese-
nyő Gábor és Kosina Mónika néptáncmű-
vészek.
Hangulatos,szépestevolt!

B.

Ezévjanuár14-énVartan atya,azisztan-
buliSzentJánostemplomplébánosa,a11
óraiszentmiseután,olasznyelvű,magyar
tolmácsolásúelőadásttartottazOrlayut-
caiörménykatolikusplébánián.Akeresz-
tényliturgiánakháromsarokpontjavan–
mondtaVartan atya - . Ezek :
a./hinniazapostoloktanításában
b./azOltáriszentségkövetése
c./aközösimádkozásfontossága.
Az apostolok Krisztus rendelése sze-

rint szétszéledtek a világban és tanítot-
tak.Ezatanítása300-asévekelejénju-
tott el Örményországba és az országot
Világosító Szent Gergelymunkatársaival
keresztény hitre térítette. Így lett az or-
szágavilágelsőkeresztényállama.Ata-
nítást nehezítette, hogy az örményeknek 
nem voltABC-je és csak görög nyelvű

Az első „Szabadegyetem”-i előadás
bibliájukvolt.EztMestropMastokszer-
zetesoldottameg,azörményABCmeg-
alkotásával és a biblia örmény nyelvre
fordításával.
Ezt követően az örmények anyanyelv-

ükön hallhatták és olvashatták a bibli-
át.Kr.után451-benaCalcedoniaizsinat/
Istambulegyiknegyede/idejénazautonó-
miára törekvőörményeket a perzsák ke-
resztényhitűkelhagyásárakényszerítették
éslerohantákazországot.Apolitikaésa
hit összeütközésében a 451. évi avarrai
csatában300ezerperzsa60ezerörmény-
nyel ütközött össze. Rengeteg örmény
harcospusztultel.Asokimaéskönyörgés
meghozta azt az eredményt, hogy a per-
zsákazörményekkelszerződéstkötöttek
ésmeghagytákvallásszabadságukat.

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 je-
lent alakítja, valósítja meg” – Borsos Miklós (Székelyhonról: https://szekelyhon.ro/
muvelodes/emlekestet-tartottak-csomafalvan-borsos-miklos-tiszteletere)
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Kicsitvisszakellnyúlniazidőben,hogy
akedvesOlvasómegtudja,hogyiskerül-
tünk Budatéténybe, ahol előadást tartot-
tunk Várady Máriaközreműködésével.
2015 februárjában, az első rendezvé-

nyünkön Hollósy Simon örmény gyöke-
rű festőművész alakját idéztük fel: em-
léktábláját megkoszorúztuk a róla elne-
vezett utcában,majd az önkormányzaton
Seremetyeff-Papp János tartott igen érté-
keselőadást,Ambrus Károly pedigtároga-
tójátékán kívül nagy meglepetést szerzett 
nekünk:magávalhoztaaBudatétényiPol-
gáriKörelnökét,Kolláthné Hollósy Ritát.
Ritával folyamatosan tartottuk a kap-

csolatot, s a festőművész 100. szüle-
tésnapja alkalmából
előadásra kérte fel a
XII. Kerületi Örmény
Nemzetiségi Önkor-
mányzat képviselőit.
PowerPoint bemutató-
valkészültünk,ámmi
is „vittünk magunk-
kal meglepetésvendé-
get”: Várady Mária
színművésznőt. Mária
közreműködése azért
is volt különösen ér-
dekes, mert Nagy-
bányán, a művészte-
lep városában szüle-
tett. Személyes tapasztalatait oszthatta
meganagyszámúérdeklődővel,továbbá

Hollósy Simonra emlékeztek a hegyvidékiek

elszavalta Horváth 
Ilon: Hollósy Simon 
Técsőn (portrészonett)
művét.
Azelőadáskeretében

szót ejtettünk a festő-
művész életéről, pályá-
járól,műveiről,ezutób-
biakatRéti Istvánfestő,
művészettörténész idé-
zeteivel tettük érdeke-
sebbé. Hollósy Simon
emlékét a fenti verssel,
a róla írt könyvek be-
mutatásával, emléktáb-
láinak, szobrának be-

mutatásávalidéztükfel.
Hegedüs Annamária

Balról Várady Mária, Hegedüs Annamária

Humor... Humor... Humor...
Székelybácsitelefonálarádiókívánságműsorába:-Találtamegypénztárcát,benne
van30.000Forint,500Dollárés30.000Euró–mondjaabácsika.–Ezigen,gratulá-
lok,másnincsbenne?–Deegynévjegykártya,valamiKovács.NaennekaKovács-
nakszeretnékküldeniegyszámot.
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„Élő emlékezet” – Örmény származású családok 
Marosvásárhelyen – 10. rész

KOPACZ CSALÁD
Gyergyószentmiklóson KOPACZ LU-
KÁCS (*1700vége-✝1850körül)-ke-
reskedő
Felesége:CZIFFRAKATALIN
 „... Kopacz Lukács Gyergyószentmiklós-

ról egy kolozsvári =Könnyező szűz= má-
solatot ad, amit a kép feliratából következ-
tetve 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 megala-
kulása alkalmával „Armenia”1906.janu-
áriszám.

Gyermekük:
(1) GÉZA (*Gyergyóditró1847-✝?)-er-
dőbirtokoséskereskedő
Felesége:MOLNÁRREGINA

Acsaládról feljegyezték,hogyaditrói
római katolikus templom építésében
(1908-1911) jelentős szerepet vállalt,
pénzbeli adománnyal hatékonyan támo-
gatta az építkezést. Baloldalon, az oltár-
tólszámított2-ikfestettüvegablakkészít-
tetéseegyénihozzájárulásacsaládrészé-
ről.(RothMiksaüvegfestőkészítiaJézus
Szt.Szívetemplom12Apostoltábrázoló
vitrálliét.)
A templomépítéssel egy időbenkészül

a„Kopaczkúria”is,melyetavilághábo-
rúidejénhadikórházzáalakítanak,snap-
jainkbanatöbbszöriátépítéstelszenvedő
épületet öregotthonként használják.

Gyermekeik:
(1.a) Lukács (*Gyergyóditró, 1876 –
✝Marosvásárhely,1955)
Felesége:ELTZNERJOLÁN
Házasságkötés:1901

A vásárhelyi „Leszámítoló” igazgató-
ja.Hamarosan telketvásárol,családihá-
zat épít, (Kossut utca 48 szám), jelen-
tős nagyságrendű erdőrészvényt vásárol
Szovátán.
Mint a Marosvásárhelyi Sport Egylet

választmányitagjaés1936-tólazevezős
szakosztály alelnöke, alapító tagja aVá-
sárhelyennapjainkbanislétezősport-üdü-
lőparkövezetnek,a„Weekendtelepnek”.
Mindeztönerőből,többlelkesfiataltámo-
gatásával, akikmélyítik és szabályozzák
avizesövezetet,kiirtjákamindentelbo-
rítósástésfűzfaszökést;csónakházat,öl-
tözőt és ruhatárat építenekmelléje.A II.
Világháborúutánegyhelyi szállítóválla-
latnáltisztviselő.Az1920évekgazdasági
romlása,avilágháborúseseményekmeg-
élhetési nehézségeket jelentenek, ezért a
gyermekekjövedelemkiegészítésicéllal,
megrendelésre szőnyegszövést, ajándék-
tárgy 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 (*Marosvásár-

hely,1911–✝Marosvásárhely,1997)-ter-
vezőépítész
Felesége: FARKASHÁZI EMMA
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(*Hátszeg,1904–✝Marosvásárhely,1997)
Gyermekük:

(1.a.4.1) Miklós

Kopacz Miklós Lukács a II. Világhá-
borúidejénamagyarhadseregtartalékos
hadnagya, 1943 augusztusában aDél-er-
délyifrontonharcol.

„Felvincnél megsebesültem. Akna be-
csapódás következtében elveszítettem jobb 
szememet. Hosszas kórházi kezelés után, 
Torda –Kolozsvár – Kalocsa – Kecskemét 
– Eger – Budapest – Szombathely, vissza-
rendeltek a Szombathely melletti pótkeret-
hez, amelyik még meg nem gyógyult álla-
potban Németországba szállított. Passau 
mellett Pochingi, amerikai fogolytábor-
ban voltam és meggyógyulásom még nem 
volt teljes, amikor kértem a hazaszállítá-
somat. (Lsd.KopaczM.Lukács:Önélet-
írás. Marosvásárhely1960ápr.20.)

Németországban,fogságaidejealatthá-
zasságotköt,1945őszénhazatérnekVá-
sárhelyre. A Festőnek készülő Kopacz
MiklósLukácsvégülazépítészpályátvá-
lasztja: „háború után az építésé a jövő”.
Vallja,deéletevégéigkitartkedveltidő-
töltése,arajzolásésfestésmellett.Akva-
rell-pasztellrajzaimegőriztékacsalád-
tagoksajóbarátokarcvonásait.

(1.b) Janka (*Gyergyóditró, 1893 –
✝Marosvásárhely,1973)
Férje: DOBRIBÁN ZAKARIÁS
(*Gyergyó,1884–✝1958)
LásdaDobribáncsaládismertetőt.
(1.c) Jenő
Felhasznátirodalom:
Pál Emese:Örmény szentek ábrázolá-

sai a Szamosújvári Szentháromság temp-
lom gyűjteményéből

Adatközlő:KopaczMiklós

„Kopacz ház”, Gyergyó központi ré-
szén épült 1800 körül
Alul: A gyergyóditrói temlomablak Kopacz Miklós Lukács rajzai: Kopacz Lukácsné Eltzner 

Jolán és Kopacz Lukács, alul: József, Gabriella, István
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Kopacz Miklós Lukács rajza: 
Pochingi tábori lakásuk 1945-ben

Kopacz M. Lukács rajzai:
Önarckép, Farkasházi Emma (fénykép és rajz)

Fodor József :magyarköltő, író,újság-
író,műfordító.
1898. április 22.,Nagyilonda (Erdély)

-1973.október7.Budapest.
„1910-benatordaigimnáziumI./Bosz-

tályú tanulója lettem, Ilondán öt elemi
osztálytvégeztemelőbb.Ebbőlazidőből
egyosztályfényképetkaptamacsodasze-
rűen még élő osztályfőnökömtől, Száva 
Kristóftól nemrég, az egyetlen gyermek-
korifényképemez.”
„Amiatanulástilleti,nemtartoztamaz

  

Bálintné Kovács Júlia
Olvasmányaimból tallóztam

eminensekközé.Kedvestantárgyamvolt
alatin,márazértis,gondolom,mertSzá-
va Kristóf,akinekünktanította,kiválópe-
dagógusvolt.”

Forrás: Fodor József: Egy költészet tör-
ténete. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1975.

Borsos Miklós magyar szobrász, érem-
művész,grafikus.
Az erdélyi Nagyszeben városában lát-
ta meg a napvilágot 1906. augusz-
tus 23-án. Családja a román betörés

Humor… Humor… Humor…
(Szeretetteléshumorralkellélniazéletet!

Aszeretetamegértéshez,ahumorazelviseléshezkell.)

Robot
Az igazgatótmeglátogatja egy barátja, de csak egy nagyon szép robottitkárnő fo-
gadja,akigéphangonközli:-Afő-nökömbetegállománybanvan,haó-hajtja,azért
ki-szolgálom.Haajobbmel-lemetfogjameg,ká-vét,haabalt,akkorte-átszolgá-lok
fel.Abarátnaktetszikisaszéprobotnő,kíváncsiis,éspróbaképpenegybőlaszok-
nyájaalányúl,deordítvakapjavisszaakezét.–Alá-bamközöttvanaceruza-hegye-
ző,egyéb-kéntafő-nökömise-zértvanbetegál-lományban.

(AzErdélyiSzemmel–ErdélyiMagyarokAusztriaiEgyesülete–2017/51számá-
bólkölcsönkérve)
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Mélyfájdalommaltudatjuk,hogyaszeretettférj,édesapaésnagytata
Lázár János

szorgalmaséletének83.évében,hosszúbetegségután,2018.január5-énörökreelaludt.
Virrasztáshétfőn17,30órakorvoltazÖrményKatolikusTemplomban.

Halhatatlanlelkéértazengesztelőszentmiseáldozatotkedden,13órakorvégeztékaz
ÖrményKatolikusTemplomban,majdeztkövetően,14órakorhelyezték
öröknyugalomrahamvaitazörménykatolikustemetőkápolnájából.

Drágaemlékeszívünkbenörökrevelünkmarad.Nyugalmalegyencsendes!

Szomorújelentés

Emlékét kegyelettel megőrizzük!

elől1916-banGyőrbemenekült.Önélet-
rajzi könyvébőlVisszanéztem félutam-
ból (SzéchenyiKiadóKft, 1989. Szom-
bathely.)idézek:
„1918. Hogyan van vége egy háború-

nak?Mindenüttmásként.Nagyszebenbe
hirtelenkezdettözön-
leni vissza a katona-
ság.(...később)

Az iskola - polgári 
iskolaként - megnyilt. 
Negyedikesek, pol-
gáristák lettünk.  Is-
kolánkat áttették a 
Teréziánumba. Ezt 
Mária Terézia alapí-
totta. Jóságos anyai 
szíve megszánta a 
Madéfalván rendezett 
székelyírtás árváit, 
és Nagyszebenben 
hatalmas árvaházat építtetett.

Osztályfőnökünk Lovag Róza  tanárnő 
fölfedezte az osztály művészét, és mind-
járt nagy jövőt jósolt neki. Govrik János 
volt ez a fiú, barna arca, nagy szeme, hul-
lámos, oldalt elválasztott, dus haja, hom-
lokába hulló, göndör tincsei szép, lányos 
jelenséggé tették. Mi örménynek néztük, 

de Erdélyben nagyon sok az örmény, és 
nálunk egyforma volt román, zsidó vagy 
örmény fiú. Govrik csodálatosan szép ró-
zsákat  tudott festenni vízfestékkel. Ek-
kortájt nagy divatja volt a rózsafestés-
nek. Iskolákban mindenütt tanítgatták. De 

Handmann tanár úr 
nem, és Sterk tanár-
nő sem. Govrik önál-
lóan állt elő egy nap 
rózsáival.”

„Borsos Miklós 
úgy vált a magyar 
és egyetemes mű-
vészet nagy alak-
jává, hogy mind-
végig megőrizte 
csomafalvi, székely 
gyökereit, amely-
ből származik, aho-
gyan azt az életrajzi 

kötetében is megfogalmazta” – hangzott 
el a Borsos Miklós szobrászra emlékező 
évfordulós ünnepségsorozat hatodik állo-
másán, Gyergyócsomafalván.

(Ezt a cikket a Székelyhonról másol-
ták: https://szekelyhon.ro/muvelodes/
emlekestet- tartot tak-csomafalvan-
borsos-miklos-tiszteletere)

Borsos Miklós
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Főbb események:

Középnehéz,6órástúraazUtaspatakvölgyébenazIstenszékére
KönnyűtúraaFelső-MarosáttörésbenaSzalárdtorkolatvidékén,aSzerecsensziklák

alatt
SzoborparkazerdélyifejedelmekkelMarossárpatakon
ReneszánszfreskókésApafiMihálynéhaisírjaAlmakerékenazerődtemplomban
FalképestemplomMezőtelegden
Református templomTelekiMihálysírjávalésBethlenIstvánszobraa templomkert-
benGernyeszegen

TelekikastélyokGernyeszegenésSáromberkén
TelekiemlékszobaéskriptaSáromberkén
KeménykastélyMarosvécsen
ReneszánszBethlenkastélyKeresden
HelikonistákemlékhelyeésWassAlbertsíremlékeMarosvécsen
AdyEndreemlékszobaCsucsán
TamásiÁronsíremlékeésTrianonemlékműFarkaslakán
BöjteCsabaszeretetotthonaakeresdikastélyban
VárésvártemplomlátogatásMarosvásárhelyen
Remekművekamarosvásárhelyiképtárban
SzékelylegendákképimegjelenítéseamarosvásárhelyiKultúrpalotatükörteremben
Tájház,népviseletésnéptáncbemutatószíveslátássalJobbágytelkén
FerenceskolostorMikházán
TündérkertAlapítványgyermekkórusánakelőadásaújrepertoárralaszovátaiMariánum
házban

FürdőzésasósvizűMedvetóbanSzovátán

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: 6nap(2018.július15-20.)
Autóbuszos útvonalhossz: kb.1950km.
Ellátás: félpanziós(reggeli+estebéd)
Szükséges felszerelés: nyáritúraruházat,esőkabát,sportcipő,
elemlámpa,fürdőruha
Vezetés: AcsoportotGyuribácsikalauzoljaatársasutazáskezdetétőlannakvégéig
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PisztrángebédpuliszkávalVármezőn
KülönlegespálinkákkóstolójaGernyeszegen
SzíveslátásésérmellékiborokkóstolójaHegyközszentimrén
Finomabbnál-finomabbestebédekagernyeszegiszállodában
Zenés-táncosbúcsúestaGrandLionszállodábanGernyeszegen

Részletes program:
1. nap:
Indulás: kora reggel 
Határátkelő:Ártánd
Látnivalók: Budapest–Gernyeszeg transzfer,Mezőtelegd(székelykirajzás,XV.-i

századifalképestemplom),Csucsa(Ady Endre emlékszobaanéhaiBonczabirtokon),
Mezőség(Wass Albert és Sütő Andrásszülőföldje)

Szállás és ellátás 1-6.naponGernyeszegenaGrandLionhotelben(hangulatos,csa-
ládias,komfortosszállodamagyarszemélyzettel)

2. nap:
Látnivalók: 
Istenszéke:hosszú,középnehéztúra(800mszintkülönbség,6óra)aWassAlbertsze-

retetthegyére,aKelemen-havasokbanpiknikatetőn,vagy
Szalárd torkolata:könnyű túraaFelső-Marosáttörésben,aSzerecsensziklákalatt,

Bánffyforráséspiknik,
Marosvécs (kastélylátogatás - helyi vezető báróKemény Nagy Géza,Helikonisták

kertje,koszorúzásWassAlbertsíremlékénélésKemény Jánossírjánál),Gernyeszeg
3.nap:
Látnivalók:Jobbágytelke(tájház,népzeneésnéptáncbemutató),Mikháza(ferences

kolostor),Vármező(pisztrángebéd),Szováta(fürdésasósvizűMedvetóban,Marosszéki
KodályZoltánGyermekkarelőadásaújrepertoárralaMariánumházban),Gernyeszeg
4.nap:
Látnivalók:Almakerék(XIV.századitemplomalegszebberdélyifalképekkel,Apa-

fi Mihálynéhaisírja),Keresd(Bethlencsaládreneszánszkastélya,Böjte Csaba testvér 
szeretetotthona),Marosvásárhely(várésvártemplomlátogatás,szecessziósKultúrpa-
lota a tükörteremmel és a képtárral – Munkácsy Mihály, Lotz Károly, Barabás Miklós, 
Feszty Árpádalkottaremekművekkel),Gernyeszeg
5.nap:
Látnivalók: Gernyeszeg(reformátustemplomTeleki Mihály sírjával, Bethlen István 

szobra,reprezentatíverdélyibarokkkastélyfelújításalatt,kisázsiaiszőnyegkiállítás–
helyivezető:grófTeleki Kálmán),Sáromberke(gróf Teleki SamuAfrikakutatónéhai
kastélya,TelekiemlékszobaésTelekikripta),Gernyeszeg(pálinkakülönlegességekkós-
tolójaésvására,fergetegeszenés,táncosbúcsúest)
6.nap:
Látnivalók: Marossárpatak(szoborparkazerdélyifejedelmekkel), Hegyközszentimre

(szíveslátásésérmellékiborokkóstolója),Ártánd (határátkelő),Budapest
Érkezés Budapestre 20 óra körül
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Közeledikazadóbevallásideje...Atörvényszerintszemélyijövedelemadónk(kétszer)
egyszázalékáterrejogosult,bejegyzettegyházaknak,közintézményeknek,civilszerve-
zeteknek, egyesületeknek ajánlhatjuk.

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

seanyaginehézségeitrészbenmegoldja.Meggyőződésünk,hogyazEÖGYKEkezdet-
tőlfogvanyitottkönyvkéntműködik,hiszenmindenlépésünkrőlrendszeresenbeszá-
molunkazErdélyiÖrményGyökerekfüzetekhasábjain.
Akikrésztvesznekprogramjainkon,meggyőződhettekarról,hogyatagdíjat,adományo-

kat,apályázatoksoránelért támogatásokatkizárólagkulturáliséshitéleti identitásőrzé-
sünkre,hagyományainkápolására,amagyarörménytársaságiélet,aközösségmegterem-
tésére,jobbításárafordítjuk.Kérjük,hogyjövedelemadójabevallásakorgondoljonKultu-
rálisEgyesületünkre–ezáltalönmagárais.Hiszenazértdolgozunk,hogymagyarörmény
közösségünkcéljaitmegvalósítsa,örménygyökereinktárgyiésszellemikultúráját,örmény
katolikushitéletétmegőrizze,átadjagyermekeinknek,unokáinknak–azutókornak.Tarto-
zunkezzeltehetséges,tisztességesésjómagyarráváltőseinknek,tehátönmagunknakis.
Nemkellmásttennie,mintajövedelemadóbevalláskorazAPEHáltalrendszeresített

bevallásinyomtatványonnyilatkozatottegyenszervezetünkre.
A kedvezményezett adószáma: 18085590-1-41

A kedvezményezett neve: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Egyúttalkérjükésjavasoljuk,hogyamásikegyszázalékkaltámogassaa
MagyarKatolikusEgyházat,amelynektechnikaiszáma0011,amelynekrészegyháza

atörténelmiörménységÖrménySzertartásúRómaiKatolikusEgyháza.
Templomunknak, amelyet évtizedeken át Kádár Dániel apátplébános vezetett, 

nincs önálló technikai száma! 
Köszönjük,hogygondolránk.

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

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

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

Részvételi díj:63.000Ft/fő(ifjúságikedvezmény,18évalatt:13.000Ft/fő)
A részvételi díj tartalmazza a szállás, ellátás, vezetés, piknikek, kóstolók, illetve a mű-

vészi produkciók árát, kivéve a buszköltséget.

Buszköltség, ami előlegként a foglalót jelenti: 20.000 Ft/fő
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Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület székhelye: 1015Budapest,Donátiutca7/a.
Postacíme:1251Budapest,Pf.70.Tel/fax:06(1)201-1011

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

  – füzetek

AzErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesületkéthavontamegjelenőkiadványa
A ki ad ványt tá mo gatja: 
ésaFővárosiÖrményÖnkormányzat

Nyilvántartásiszám:2.2.4/78/2002.
Felelősfőszerkesztőéskiadó: dr. Issekutz Sarolta

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

Lapzárta: minden páratlan hónap első hétfőjén!
Tördelés:HarsáczkiGyörgy

Nyomdaimunkák:PannóniaNyomdaKft.

Tanfolyamaink: balettoktatás, örmény nyelvtanfolyam, 
énektanfolyam, üvegfestő tanfolyam. (Lásd 31-32. oldalon)



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

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

kéthavontamegjelenőkiadványa
XXII. év fo lyam 235. szám

2018. május-június

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

f ü z e t e k

Tisztelt Olvasóink!
2018. januártól minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor leszFővárosiÖrményKlub.A
helyszínmegváltozik,ezentúlaBudapesti Örmény Katolikus Lelkészségközösségitermé-
benleszazösszejövetelaz1114Budapest,Orlayu.6.számalatt.MegközelíthetőaGellért
tértőlaMóriczZsigmondtérirányában,jobboldalona2.utca.Mindenkitszeretettelvárunk.
AzErdélyiÖrményGyökerekfüzetekváltozatlanulkéthavonta,mindigapáratlanhó-

napbanjelenikmeg.Alapzártaváltozatlanulapáratlanhónapelsőhétfője.

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 fe-
szítettek, Krisztus Istenünk, haláloddal legyőzted a halált; aki egy vagy a Szenthá-
romságból, az Atyával és Szentlélekkel együtt dicsérendő, üdvözíts minket.”*

Ezaz,amitmindenkeresztényfelekezetsegyházelfogad.Slegalábbennyibenélköz-
tükMáriaalakja.AzörményegyháznagyonMária-tisztelő.Ennekbizonysága,hogy
mindenoltárképMáriátábrázolja.Ígyvanezabudapesti,Orlayutcaitemplombanis.
Vessünkazonbanegypillantástafentiidézetelejére:Jézuselfogadta,hogyföldianyától
szülessenmegmintember,valódianyaiméhbőlszármazótestelegyen.DemivelIsten
voltkettőstermészeteszerint,ígyMáriaméhevoltavilágonazelsőszentségház,taber-
nákulum.EzjogosítjaMáriát,hogymindenörményoltárfelettlássukazőábrázolását.

dr. Sasvári László
* Szent Liturgia örmény katolikus szertartás szerint. Budapest 2006, 10. oldal
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AzErdélyiÖrményGyökerekKulturális
Egyesület által összeállított, dr. Issekutz 
Sarolta vezette műsor gerincét a Fiatal 
örmény honvédtisztek a magyar szabad-
ságharcban bevezető előadás alkotta, is-
mertetve az életkoruk szerint összeállí-
tottsorrendbenaszabadságharcbanrészt-
vevő erdélyi örménység főbb személyi-

ségeit:Lázár Vilmos ezredes,aradi vérta-
nú, Lukács Dénes ezredes, Czetz János 
tábornok, szamosújvári Bogdánffy  An-
tal alezredes, gattályi Gorove Antal őr-
nagy,elemériésittebeiKiss Antalőrnagy,
pojeniBogdánovits  Hubert őrnagy, a há-
rom Szentpéterytestvérhonvédtisztekés
ahozzájukképest legidősebb,elemériés
ittebeiKiss Ernőaltábornagy,aradivérta-
núrövidéletpályájátismertette.Megemlí-
tette Görgei Artúrtábornokanyaiágiör-
ményszármazásátis.

Fővárosi Örmény Klub március 15-i ünnepén

Az előadó felhívta a figyelmet arra,
hogysegítsenektovábbkutatniaszabad-
ságharcban résztvevő–egyenlőrenévte-
len-magyarörményeket(pl.acsaládiar-
chívumokban a gyászjelentések tartal-
maznak erről adatokat), hogy példakép-
kéntmegmentsükaz ifjúság, a jövő szá-
mára a magyarörmény hősök emlékeze-

tét. Ugyanis a magyar sza-
badságharcban a kb. 10-12
ezerfőnyiörménylakosság-
bólkb.70honvédtiszt–kö-
zülükkettőaradivértanú-és
többszázhonvédharcoltma-
gyarhazájaszabadságáért.

Fabók Bíborka 17 éves
magyarörmény diáklány,
versmondó és egyéb verse-
nyek győztese, népes csa-
ládjával érkezett vidékről a
megemlékezésre. Petőfi Sán-
dor: A Magyar nemzet, vala-
mint Kozma Andor: A kar-
thágói harangok c. költemé-

nyéthihetetlenátérzésselszavaltael,me-
lyet a hallgatóság megrendülten hallga-
tott, nagy tapssal jutalmazott. 
Előadás hangzott el a nemzeti emléke-

zetben méltatlanul háttérben maradt, 150
évvel ezelőtt elhunytLukács Dénes ezre-
desrőlésaLukácscsaládról, amelybőltöb-
benisrésztvettekazországvezetésében.
Az erzsébetvárosi Lukács Ignác és 

lellei Gaál Terézházasságából6gyermek
született,valamennyienNagyváradon.

Anna leányuk fia dr. Szilágyi Dezső 

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 Ör-
mény Önkormányzat a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség közösségi terében.
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ügyvéd, egyetemi tanár, országgyűlé-
si képviselő,magyar királyi igazságügyi
miniszter (6 évig), a képviselőház elnö-
ke volt.

Dénes tüzérezredes a szabadságharc-
ban,amagyartüzérségmegmentője.

GyörgyországgyűlésiképviselőNagy-
váradon, belügyi államtitkár, veje dr. 
Lukács László pénzügyminiszter, keres-
kedelemügyi- és belügyminiszter, király
személyekörüliminiszter.

János Biharvármegyetisztifőorvosa.
Sándor országgyűlési képviselő, had-

felszerelési kormánybiztos, akinek kö-
szönhetően zökkenőmentes volt a hon-
védseregruházatiellátása.

Erzsébetvárosi Lukács Dénes 1816-
ban született és 1868. április 1. hunyt el
Nádudvaron.
Már 14 éves korában hadapródként

egy tüzérezredbe került, majd elvégez-
te a tüzérségi iskolát, tanult Bécsben is.
Későbbőoktattatüzérségiismeretekreaz
ifjúFerenczJózsefetis.Ahonvédségha-
dianyag ellátásában páratlan érdemeket

szerzett.A tüzérségi lőszerellátásmellett
azönállófegyver,lőszeréslőporgyártást
isőirányította,ővezetteatüzérségiosz-
tályt,amelyazelső lépésvoltanemzet-
őrségitüzérségkialakításához.Írtegytü-
zérségi kézikönyvet is,ennekalapjánok-
tattákahonvédtüzértiszteket.(Ugyaneb-
ben az időbenCzetz János – később tá-
bornokpedigMagyar hadnyelvtan köny-
vet írt a honvédség számára.)AzOrszá-
gos Nemzetőrségi Haditanácshoz vezé-
nyelték,majdaHaditanácstüzérségiosz-
tályának főnökévé nevezték ki. Jelentős
érdemeketszerzettabban,hogyatüzérség
ahonvédhadsereglegegyenletesebbtelje-
sítménytnyújtófegyvernemevolt.1849-
ben alezredes, majd ezredessé léptették
előéskineveztékaHonvédTüzérFőpa-
rancsnokságvezetőjévé.Aszabadságharc
leveréseutánelfogták,ésazaradihaditör-
vényszék1850-benelőbbgolyóáltaliha-
lálra,majdtizenhatévvárfogságraítélte.
Temesváron,Aradon,majdKomáromban
töltöttebüntetését.Komáromifogságában
térképészettelfoglalkozott.1840-benLu-
kácsDéneskészítetteMagyarországonaz
első földgömböt. Ő elsősorban a glóbu-
szoktechnikaikivitelezésénekfelügyelet-
ét végezte.A földgömbök előállításánakVárallyay Fülöp

Fabók Bíborka
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költségét Batthyány Kázmér állta.A ter-
vek szerint 200 példányt állítottak elő,
amelyeketakijelöltiskoláknak,valamint
néhány híres személyiségnek (Bolyai-
nak, Széchenyinek, Vörösmartynak stb.)
ajándékoztak.Az egykorú hírlapi közle-
mények és feljegyzések alapján 170 db,
Lukács Dénes felügyelete alatt készített
földgömbszétosztásakövethetőnyomon.
Ebbőlmáracsupánmintegytucatnyiköz-
gyűjteménybenőrzöttdarabmaradtfenn.
Amnesztiával 1856. áprilisában szaba-
dultaKomáromivárbörtönből.Mellszob-
raNagyváradona felszámoltváradolaszi
temetőMarkovits-kápolnájában2009-ben
került felavatásra (Berek Lajos magyaror-
szágiszobrászművészalkotása).
Aműsorbanegyhősasszonyról,Bányai 

Júliáról  is emlékeztünk, aki férfiruhában,
olykornőibenis,fegyveresenharcoltama-
gyarszabadságharcban–többszörmegsebe-
sült–ésfrancianyelvtudásarévénkémként
iskitűnőenteljesítetteszolgálatát.Aszabad-
ságharcleveréseután–bárfejérevérdíjat
tűztekkiellenségei–mégkétszervisszatért

a letiportMagyarországra,Erdélybe1851-
1852-ben,aholaMakkKároly-féleosztrák-
ellenesösszeesküvésbenvettrészt.

Várallyay Fülöp magyarörmény fiatal
zongoraművész háromLiszt Ferencmű-
vet adott elő igen nagy átéléssel. Felve-
zetőként megemlékezett a közösség egy
érdekes momentumról: „1820. augusz-
tusában a délvidéki Écskán nemes Láz-
ár Ágoston főúrikastélyafelavatását tar-
tották nagyszámú vendégsereg részvéte-
lével.MegérkezettgrófEsterházy is,aki
egy 9 éves „csodagyermeket”, Liszt Fe-
rencet hoztamagával.Agyermek elkáp-
ráztatta zongorajátékával a nagyérdemű
közönséget.” (Délvidéki örmény neme-
sek, Elemér – Écska – Nagybecskerek
(ErdélyiÖrményMúzeum16,Kiadó:Er-
délyiÖrményGyökerekKulturálisEgye-
sület,Budapest,2010).
A próza, vers és zene után az örmény

szabadsághősökről képeket, fotókat lát-
hattakazünneplőkakivetítőn,majdegy
kisfilm bejátszás leptemeg a résztvevő-
ket.AGörgeiArtúrtábornokrólszólóné-

mafilm-híradó részlete 1910-ben
örökítette meg az idős táborno-
kot, amikor családjával sétaha-
józásonvettrésztaDunán.Szin-
tehihetetlennektűntatöbbmint
100 éves filmriportban megis-
merniaszabadságharclegsikere-
sebb tábornokát, akinekmegíté-
lésemáigisvitatott.
A Budapest II. ker. Örmény

Önkormányzatfontosnaktartjaa
többmint350éveaKárpát-me-
dencében élő magyarörmények
hazaszeretetét megismertetni
honfitársaival,azéletmindente-
rületén, különösen 1848-49-ben
hősieshelytállásukat.

BJ
Koszorúzáson a II. kerületi Gábor Áron emlékműnél márci-
us 15-én dr. Issekutz Sarolta elnök és Bacsó Zoltán képviselő
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– Most megjelent, A Kár-
pát-medence legkülönlege-
sebb Árpád-kori templomai 
II. című könyvében felvidé-
ki emlékeket mutat be.Mik
ezeknek a templomoknak a 
főbbjellemzői?
Egyrésztalaprajziésépíté-

szetiformáklenyűgözőválto-
zatosságátfigyelhetjükmege
viszonylagkisterületen,más-
részt a régészeti kutatások
szerintközülüktöbbisSzent 
Istvánuralkodásaelőttépült.
Példa erre a ducói és a nyitrasárfői kör-
templom, idegen szóval rotunda, a dévé-
nyiháromkaréjoscentrálistemplom,vagy
a kopcsányi és a gimeskosztolányi kápol-
nák.Mindebbőlkövetkezik,hogy tévesz-
meaKárpát-medenceX.századinépessé-
gétpogánynaktekinteni.
–Mitüzennekakörtemplomok,ésmiért

alakítottakátközülüksokat?
AKárpát-medencelegalább150Árpád-

korikörtemplomaaztüzeni,hogynemró-
mai vagy bizánci rítusú szertartás céljá-
ra készültek, hiszen azokat a hosszházas
templomformaszolgáljaki.Éppenezérta
római rítusú katolikus kereszténységma-
gyarországi egyeduralomra jutása idején,
sezaXIII.századratehető,sorraszámol-
tákfelvagyalakítottákátarotundákat.A
leggyakoribb beavatkozás az volt, hogy
az épület nyugati részét lebontották és

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 Demok-
ratának Németh Zsolt, a fizikatudomány kandidátusa.

hosszházat emeltek a helyén, a megma-
radtkeletifélpedigazújtemplomfélkör-
íves záródású szentélyévévált. Jópéldák
erre az ipolykiskeszi, karcsai, szalonnai és 
nádasdirotundák.
–Könyvébenkülönösenrészletesenfog-

lalkozik a bényi körtemplommal. Miért
emelikiatöbbiközül?
Azért,mert ez az épület lakmuszpapír-

kéntmutatjaaX-XI.századi,Kárpát-me-
dencei kereszténységről alkotott képet.A
hosszházastemplomokbanahívektartóz-
kodási helye a hajó, illetve a pap(ok)é a
szentély,akettőpedigegyértelműenelkü-
lönül egymástól.A bényi épület azonban
osztatlan, egyterű rotunda.Mivel szakrá-
lisépületrőlvanszó,kénytelenekvagyunk
az egészet szentélynek tekinteni, a római
és a bizánci liturgia viszont ilyen épüle-
teketnemhasznál.AKárpát-medencében

Karcsa
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legalábbmégkéttucatilyentemplomállt.
A régészeti ásatások igazolták, hogy épí-
tett oltár nem volt benne, azzal csak ké-
sőbb, meglátásom szerint a XIII. század
végénegészítettékki,márpedigoltárhiá-
nyanemképzelhetőelrómairítusútemp-
lomban. Az épületben 12 egyszemélyes
ülőfülke található, ami nagyon sokat el-
árularról,hogymikénthasználták.Ezek-
ben ülve egy „kerek” szertartás részesei
voltak,aholmindenrésztvevőatöbbifelé
tekintett. Úgy gondolom, hogy énekkel
vagymásmódonmegzengettéka teret,a
körtemplomokkitűnőakusztikájanagyon
adjaeztafeltételezést.
–Milehetettacéljaezeknekazönáltal

kerekneknevezettszertartásoknak?
Miértépültekatemplomok,tágabbérte-

lembenakülönbözőkorokszakrálisépü-
letei?Azért,hogyalkalmashelyetadjanak
ametafizikai,azazanyagontúli,azötér-
zékszervvelmeg nem ragadható, „isteni”
világgal történő találkozásnak.Hétközna-
pitudatállapotbanerrealighalennénkké-
pesek.Aszenthelyekren-
dezik tudatunkat, lelkün-
ket.A középkor szerzete-
seineknapontaötszörelő-
írt időpontokban zsolozs-
mázniuk kellett. Ez na-
gyon monoton tevékeny-
ség, ám arra kiválóan al-
kalmas,hogymástudatál-
lapotba hozza a végzőjét,
ami a hétköznapinál sok-
kalmegfelelőbba„másik”
világgal való találkozás-
ra.Egybeavatottól,paptól
vagyszerzetestőlráadásul
elvárt, hogy az átlagem-
berénélközvetlenebbkap-
csolata legyen Istennel.
Ezek alapján már csak le 

kell vonni a kézenfekvő következtetést:
a körtemplomokban, s nem is kell csak
azokra szorítkoznunk, gyógyító szertartá-
sokiszajlottak,amelyeklegalábbrészben
hangok segítségével történtek.
–Gyakranutalazépületekszámmiszti-

kai, asztrológiai összefüggéseire. Hogyan
bizonyíthatóazépítészekilyeténszándéka?
Középkori templomaink kifestésében

gyakran jelenik meg a Világbíró Krisz-
tus,akitanégyevangélistaveszkörül,ám
nem emberi alakban, hanem asztrológi-
ai jelképeikkel: tinóval, oroszlánnal, sas-
sal,angyallal.Egyértelmű,hogyakortu-
dósemberehasználta az asztrológiát, an-
nak jelképrendszerében gondolkodott. A
bényirotundajópéldaaszámmisztikaépí-
tészetialkalmazására.Azépületnek7nyí-
lásaés12falfülkéjevan.Ekétszáma3és
a4összege,illetveszorzata,ésakor,mint
azt Szt. Viktori Hugó le is írta,ezutóbbi-
akat tekintette a legkisebb páratlan, illet-
vepárosszámnak.Akorgondolkodásában
az1nemalegkisebb,hanemalegnagyobb

szám volt, az Egység jelö-
lője.
–Olyankörtemplomok-

rólisír,amelyekhosszhá-
zasépületekbenvoltak.
Igen, ezeket Dejtén és 

Hidegségen találjuk, több
ilyen nincs is a Kárpát-
medencében.Akerekbel-
ső formák négyszögle-
tes külső falakmögé rej-
tésétazortodox,azonbe-
lül is főleg a kaukázusi
kereszténység kedvelte.
Tekintve, hogy az 1061-
benI. Bélakirályunkala-
pította szekszárdi monos-
tor templomának alap-
rajza szinte azonos egyKiszombor
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örmény temploméval, továbbá, hogy a
tarnaszentmáriai Sarlós Boldogasszony-
templomisegyértelműkaukázusihatáso-
katmutat, vitán felül áll, hogy aXI-XII.
században a térség építészete kihatott a
Kárpát-medenceire. Régészetünk és tör-
ténetírásunk hallani sem akar Árpád né-
pének kaukázusi kapcso-
latairól,nemhogyakésőb-
bi építészeti impulzusok-
ról, áma legújabbgeneti-
kaiésnéprajzivizsgálatok
tükrébenezazelutasítóál-
láspont már tarthatatlan.
– Hivatkozik Lász-

ló Gyula kettős honfogla-
láselméletére,valamintaz
avarok és Árpád magyar-
jainakbékéstalálkozására.
Régészetünk úgy tartja,

hogyÁrpádnépecsakna-
gyon lassan vette birokba
aKárpát-medencét.Vajon
miértvoltakilyenvissza-
fogottak,ha„kalandozás”
céljára nem voltak restek nyugatra vo-
nulni?Aválaszelőttzárójelbenmegjegy-
zem,hogysemahonileletekbenmutatko-
zózsákmányszerénymennyisége,semaz
egy kézen kényelmesen megszámolható, 

Tarnaszentmária

külföldön talált,magyarkatonaihadmoz-
dulatokhoz köthető régészeti leletek nem
támasztják alá, hogy szinte évente indul-
takvolnamagyar kalandozások.Aköny-
vemben bemutatott térképeketmár Lász-
lóGyula professzor is észrevette.AKis-
alfölddéli,maisMagyarországhoztarto-

zórészénaligvannakhon-
foglalás kori lelőhelyek,
viszont számos IX. száza-
dinak mondott „avar” te-
metőtismerünk.Ebbőlkö-
vetkezik, hogy a Dunán-
túl foglalt volt, ott avarok
éltek, és miattuk nem tu-
dott továbbvonulni Árpád
népe. Az évtizedekig bé-
késnek tűnő kapcsolat a
X.századközepénmegbo-
molhatott.Azebbőlazidő-
ből származó régészeti le-
letek temetőfelhagyások-
ról, áttelepítésekről tanús-
kodnak.
– Megírja-e az erdélyi

körtemplomoktörténetétis?
Igen, de előtte Északkelet-Magyaror-

szág különleges templomai következnek,
majdutánaazerdélyiek.
Megjelent: Magyar Demokrata, 2017. 08. 09.

Rábaszentmiklós Nádasd-Öskü
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12 év alatt nálunk léptek fel:Flórián An-
tal, Agárdy Gábor, Voith Ági, László Ká-
roly, Körtvélyessy Zsolt, Simon András, An-
dor Edit, Máté Kriszti-
án, Gáti-Németh Duó, 
Yengibarian Dávid, Haj-
tun Zsuzsa, Szilasi Alex, 
Haik Viki, Hegedüs Valér, 
Schupp Gabi, Bardóczy 
Attila, Bregyán Péter, Mi-
hályi Győző ….. s még 
hánykedveskolléga.

Nahapet Kucsag 
Krunk / Grung (Daru-
madár) című hajrenét
Jeges Krisztián szív-
bőlvágyakozvaadtaelő
Hovhannesian Eghia 
fordításában. Ezután a Krunk dallama
már-már ismerősen csendült fel Várady 
Mária tiszta hangján az elmaradhatatlan
3000évesörményhangszer,adudukkísé-
retében.Komitászfájdalmasdallamaszólt,
akárcsak az „örmény összejöveteleken a 
világbanszétszóródott,diaszpórábanélők
szokásávávált”Európában,Amerikában.

Juhász Endredudukművészkülönösen
széptechnikájávalönállóörménynépdalt
játszott,dea„Szurp,szurp(Szent,szent)
fennkölthimnikusókereszténydallamais
VáradyMária szólójával jól illett amű-
sorhoz.
Budán,aVárbanélLukács György István 

kulturális diplomatánk, akinek megjelent

Örmények – Budán!
A XI. Örmény Nemzetiségi Napot rendeztük meg!

Az ANI Budavári Örmény Nemzetiségi Színház újabb csillogó előadással járult a fel-
séges 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.

második könyve:Giogio – Stefano cím-
mel.Akönyvbemutatónkérdéseinkrevá-
laszolvaelmondtaváltozatos,ámküzdel-

mes pályáját. Magyar-
ország külképviselete-
in dolgozva nyolc évet
töltött Rómában, hat
évet Albániában, aztán
Párizsban, bárhol ahol
szükség van rá. Bejár-
ta Itáliát, Európa nagy
részét, járt Örményor-
szágban, ahonnan őse-
ink származnak. Beszél
olaszul, oroszul, fran-
ciául, németül, albánul,
latinul, s az elengedhe-
tetlenangolnyelvenis.

Ősei, a Luszighian család Er-
délyben Gyergyószentmiklóshoz és

Juhász Endre

Várady Mária
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Erzsébetvároshoz kötik. Nagyformátu-
mú,eleddignemtapasztaltigényességgel
megírt könyveket tett le az asztalra. 
KedvesOlvasó!Nebosszankodj,hogy

nemértedmindeniknyelvet,amelyenszö-
vegrészekvannak.Nézdazeurópainyel-
veklatinbetűinekközöskereszténygyö-
kerét,amibennünketösszeköt.Olytávo-
li azörménybetűkesztétikaimegjelené-
se!Ésmimégispéldásan,nagyfokúloja-
litássalbeilleszkedtünk!Mimindigépíte-
niakarunk!
Az1848-asforradalom170.évforduló-

jaközeledténa Szerednyei György /alias
LukácsGyörgy István/Giorgio- Stefano
című könyvének legsötétebb lapjait kell
idéznünk.

„A Zalatnához tartozó aranybányák leg-
véresebb napja 1848 október 24, amikor a 
fellázadt oláh hordák lemészárolták a falu 
népét, vezetőiket. ...felgyújtották a Bánya-
igazgatóságot, majd a templomainkat – … 
mindenkit megöltek, asszonyokat, gyereke-
ket, időseket – szánalom nélkül – mint a 
vadállatok – papjaik áldá-
sával! ...napokig hevertek 
a főtéren – a hétszáz teme-
tetlen áldozat közt.” Csak 
egyetlen hat hónapos cse-
csemő menekült meg ro-
mán dajkája védelmében
(Szerk. m. Lukács Béla er-
délyi örmény származású, 
későbbi kereskedelemügyi 
miniszter). Sharagan szólt
értük ezen az estén, örmé-
nyül, VáradyMária lélek-
keltelihangján.
A könyv szerzője meg-

illetődve hallgatta Jeges 
Krisztián színművész mí-
ves előadását. Életre kelt
a könyv egy nagytudású,

latinműveltségűszínművészkönnyed,ele-
gáns,magasszínvonalútolmácsolásában.

Yehudi Menuhin világhírű hegedűmű-
vésztöbbszörjártBudapesten.ÉsŐThall-
gatta.DekiazazŐ?Akiatitokmagyará-
zatát adta:Mikó István JászaiMari-díjas
színművész, Érdemes művész, zeneszer-
ző, rendező. Valamikor az 1960-as évek
elején történt, hogyYehudiMenuhin vi-
lághírű művész ellátogatott a Lórántffy
ZsuzsannaÉnek-ZeneÁltalánosIskolába.

Lukács György István

Balról: Szabó Anikó, Mikó István, Jeges Krisztián, Várady Má-
ria, Juhász Endre
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ItthallgattamegMikóIstvánhegedűjá-
tékát, akinek tanárnője valaha együtt lé-
pett fel New York-ban Menuhinnal. És
most köztünk volt Mikó István,akilenyű-
göző finomsággal, közvetlenséggel be-
szélt hozzánk. Történeteire, kérdéseire,
úgy éreztük, válaszolnunk kell! Meg is
tettük!Mainteraktívnakmondjákazilyen
műsort.Mitudjuk,hogyerrecsaknagyon
nagyművészekképesek!Emberihangon,
kedvesen,szeretnivalóanszólniacsodára
váróközönséghez:MikóIstvánbölcssze-
retetefigyelt ránk.Ésmi szívünkbe zár-
tukŐt!
Hagyományainkból Nóti Károly nem 

hiányozhat. Ennek jegyében Szabó Ani-
kó örmény származású színművésznő
egy remek Nóti jelenettel ajándékozott
meg minket Mikó István színdarabbe-
li feleségeként. SzabóAnikó kitűnő for-
mábanvan.MárSzőke Istvánisarrakér-
te Mikó Istvánt, hogy „továbbra is tart-
sa rajta a szemét.” Ennek pompás ered-
ményét láttuk a Krúdy Gyula jelenetben.
Anikóöntudatos,felkészült,szép,örmény
és a miénk!A gasztronómiai élvezetek-
rőliscsillogószemmel,rafináltanérteke-
zőMikóIstvánhozfoghatónincssenkia

szakmában.Méltóművésztársa, partnere
SzabóAnikószínművész.
Igazgyöngyszemekazéletörömeiről–

felejthetetlen estén. 
Zárásként a bemutatott könyv dediká-

lása.Könnyedcsevegésahétféleörmény
sütemény mellett, és gránátalma-nektár 
szomjunkatoltani.
Hálásan köszönjük mindezt a Budavá-

riÖnkormányzatnak,főtámogatónknakés
személyesen Dr. Nagy Gábor Tamás pol-
gármesterúrnak.AzErdélyiÖrményGyö-
kerekKulturálisEgyesületnek, dr. Issekutz 
Sarolta elnökasszonynak köszönjük lanka-
datlan pártfogását. Kiemelten köszönjük
Esztergály Zsófia Zita Fővárosi Örmény
Önkormányzat elnökének ésmunkatársai-
nak, hogynagylelkűenbefogadott a szék-
helyükönlévőSzínházterembe.Vendéglátó
szeretetében kitűnően érezte magátMIN-
DENKI! Köszönöm önkormányzatunk
minden munkatársának, Sasvári-Merza 
Krisztina képviselőnek, Szűcs Enikőnek 
pedig gyógyulást kívánunk! Bőjtös Opra 
Györgyi beugróként is príma! Ha Isten
megadjasélünk:jövőreVeletek,ugyanitt!
Lélekéstestnívóseledelbenrészesült!

Várady Mária

KissErnőörményszármazású᾿48-
as altábornagy aradi vértanú em-
léktáblájánál március 14-én szer-
vezettmegemlékezéstaXV.kerü-
leti Örmény Nemzetiségi Önkor-
mányzat. A beszédet Nuridsány 
Zoltánnéelnöktartotta.Közremű-
ködöttVáradyMáriaszínművész.

Forrás: Életképek c. kerületi 
újság)  Fotó: dr. Csernus Gábor

XV. kerületi megemlékezés 1848-ra

Balról: Várady Mária, Lovas Katalin, Nuridsány Zoltánné és Belényessy István
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A hazai örménység egyetemessége és a
nemzetikultúraérdekébenszózatomvan
hozzátok.Szeretettelkérlek,hallgassatok
megjóakarattal!
Szinte négy évemár, hogy gyászoljuk

Szongott Kristófot.Elég időahhoz,hogy
a magyar örmények legjobbjai mélyen
érezzékSzongottArmeniájánaknempó-
tolthiányát.
AzArmenia,aprófétairajongásúéslá-

zastevékenységűSzongottKristófalkotá-
saéslankadatlanáldozómunkája,kétév-
tizedenát az egyetlen láthatókapocs, az
egyedüliközös intézményvoltamagyar
örmények közt. Nagy célokat szolgált,
nagy feladatokat teljesített. Első sorban
hangos tanúbizonysága volt örményeink
példásésfeltétlenmagyarhazafiságának.
A hazai örménység emlékezetes múltjá-
nak feltárásával, az örmény hagyomány 
ápolásával,ahajdandicsőésmostisbá-
mulatos életerejű örmény nemzet ismer-
tetésévelfelélesztetteésébrentartottaör-
ményeink romlatlan részében amár-már
elhalványult faji érzetet és tudatot,meg-
szilárdítottaazősierényeket,éselismert
igazsággápropagálta azt a tényt, hogy a
jóörményalegjobbmagyar.Tettemind-
ezterőskatolikusszellembenésabbana
tudatban,hogyamélyvallásosságazör-
mény jelleg lényeges vonása.
AzArmeniakétévtizedenátmelegágya

voltahazábanmindencsiraképesörmény
eszmének.Innensarjadztakkiörményin-
tézmények.Körülesorakoztakahazaiör-
ménység vezetői, az örmény ritusú egy-
háznak, az immár egyedüli igazán ör-
mény intézménynek vezérférfiai, a tudo-
mány,apolitika,atársadalmiéletörmény

Archívumunkból
Magyar örmények!

irányadóiéstényezői.Eszerényvetésből
életreméltóeszmékkeltekkiskértekeget.
Nagy koncepciók érlelődtek a megvaló-
sulás felé.Nagycélú intézmények voltak
alakulóban. Derengett a magyar-örmény
renaissancehajnala.
De Szongott Kristóf nem élte meg a

napkeltét.A munka láza felemésztette a
szervezetet.Aporhüvelyösszeomlott.És
elapadt az ő szellemének élő forrásából
táplálkozóArmenia.
Pedig talán soha sem volt nagyobb

szükségreá,mintmost.Forrongásbanvan
a kis magyar-örmény kozmosz. S most
nemcsak rajongó ábrándok szövéséről
vanszó,hanemreálistervekmegvalósítá-
sáról,megalapozottörményintézmények
kialakulásáról. Mélyre és messzeható
nagy kérdések vannak napirenden. Az
egész magyar örménység megmentése 
és ezzel a legmagyarabb, legmegbízha-
tóbbmagyarelemnek,sanemzetikultú-
ra egyik legérdekesebb és legértékesebb
árnyalatának,kelet felé irányuló történe-
tihivatásunkleghivatottabbmédiumának
fenntartása…Meglevő örmény intézmé-
nyeinkszilárdításaéseredetijellegükki-
domborítása.Aszervesfejlődéskövetelte
újintézményekmegteremtése.Azörmény
múzeumnak, mint a hazai örmény ha-
gyomány letéteményesénekés avilágör-
ménység részérőlamagyarnemzetikul-
túraoltáráraleteendőörökhálaáldozatnak
fejlesztése és betetőzése. A magyar-ör-
ményirodaloméstudományápolása.Ésa
fontoséssürgősközügyeknekmégegész
hosszúsorozata.
A hazai napi sajtó és különösen az

örmény lakta helyek lapjai állandó
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figyelemmel vannak az örmény ügyek
irántéssokjóakarattaltárgyaljákazokat.
Deezenlapokathirtelenülésnyomtalanul
elfújjaazidő,mintazősziszélafaleve-
leit.Mindenikcsakamagaszűkkörében
kelthet momentán érdeklődést… Állan-
dó,biztosprogrammá,feltétlenültárgyi-
lagos, komoly irányú, irodalmi és tudo-
mányosszínvonalúfolyóiratravanszük-
ség,amelybehatótanulmányalapjántár-
gyaljaanagyeszmekört,amelyeljutmin-
den illetékes tényezőkezébe, amelykö-
tetekbegyűjtvemaradandóértékű tárhá-
zalegyenamúltemlékeinek,a jelentu-
datos,szervesmunkájánakésajövőbiz-
tosításának…

A magyar-örménység vezető tényezői-
nek,kiválóinak,azonlelkeseknek,akikből
mégnemhaltkiazörményérzetéstudat,
akikvallják,hogyamagyar-örményreszük-
ségevanehazánakéskülönösenazerdélyi
magyarságnak,erkölcsikötelességök,hogy
neengedjékelenyészniazArmeniátésnagy
feladatait.Lehetetlen,hogyazt,amitelbírt
agyöngeésszegénySzongottKristófegy-
maga,aztnebírnáelnagyszellemiésanya-
gi erőkkel rendelkezőörményeinkösszes-
sége, illetőlegegytettreésnémiáldozatra
kész lelkes csoportja… 
Szamosújvár,1910.augusztus28.

Dr. Herrmann Antal
(Rövidített, szerkesztett változat)

ABudapestiÖrményKatolikusPlébánia
méltó ünnepélyességgel emlékezett meg 
azörménynépelleni1915.április24-én
Isztanbulbanbeindultkegyetlenségsoro-
zat napjáról.
Az örmény nyelvű szentmisét minist-

ránsokéskórusközreműködésével,azisz-
tanbuli Szent János templom plébánosa,

A Genocídium 103. évfordulója
Vartan atyamutatta be, sok örmény ka-
tolikus és apostoli hívő jelenlétében. A
szentmiseutánaGenocídium100.évfor-
dulójáraelkészült,atemplomkülsőfalára
elhelyezettkeresztes-kőnélazörményön-
kormányzatok, és civil szervezetek elhe-
lyeztékakegyeletkoszorúit.

Z A D

Koszorúzás a dunaparti kőkeresztnél: Szongoth Gábor és Zakariás Antal DiránVahán atya
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Tájékoztatlak benneteket a szószóló vá-
lasztás tényeiről. Az elmúlt időszakban
több, egyoldalú, illetve feltételezett és
manipulatív információ látottnapvilágot.
Ezértnézzükkizárólagatényeket,azokat
islényegretörően.

• Az Országos Örmény Önkormány-
zatáltalállítottlistánszereplőDr. Simani 
Silvaasszonytáprilis8-ánazOrszággyű-
lési Választások alkalmával a regisztrált
örmény nemzetiségi választók bejuttat-
tákaParlamentbe.Dr.SimaniSilvarövid
időnbelülátveszimegbízatását.
• Személyéről az általa elhangzottak

alapjánelmondható:azerdélyiörmények
körébenvalóbannem,deazörményekkö-
rébenismert,hiszenbelgyógyászkéntso-
kukatkezeli,kezelte.Korábbannemvett
résztönkormányzatiésközigazgatásifel-
adatokellátásában,deregnálásávaltermé-
szetszerűenezmegváltozik.Származását
tekintve szíriai örmény.Családjának egy
része Örményországban él. Anyanyelvi
szintenbeszélörményül,annoMagyaror-
szágontanultésazótaittél.Egyesekkurd
származásáthíresztelik,deezmegalapo-
zatlaninformáció.

A jelöltállításról
•AtörvényszerintlistátállítaniazOr-

szágos Örmény Önkormányzat (lásd:
OÖÖ) tud. Ennek elnöke dr. Serkisian 
Szeván. A képviselők a jelöltek szemé-
lyétilletőennemtudtakmegegyezni.A4
ülést,amelyetezügybenösszehívtak,lét-
számhiánymiatteredménytelenülzárták.
• Szószólói státuszért lobbizott az

OÖÖ elnökénél: Dr. Turgyán Tamás,  

TÁJÉKOZTATÓ
Kedves örmények és erdélyi örmények!

Dr. Puskás Attila, Avanesian Alex és 
Akopjan Nikogosz,valamintDr. Láng Pé-
ter.Jómagamnem.
•Miutánnemazönkormányzatműkö-

désétérintőkérdésről,hanemazontúlmu-
tató,magyarországiésezáltalerdélyiör-
ményközösségszámárafontospozícióról
voltszó,azutolsóülésenmegjelenttöbb-
ségiképviselőkúgydöntöttek:felülemel-
kednek azon, hogy hatalmi harcokmiatt
– a 13magyarországi nemzetiség között
egyedüliként – képviseletet veszítsen az
örményközösség.Azülésenezértdöntés-
selállítottaklistát,nempedigszavazással.
Arravonatkozóan,hogymilyenmódon

kell listát állítani, a törvényben nincsen
teljeskörűelőírás.Ennélfogvavélhetően
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
•Atörvényértelmébenalistánszereplő

elsőhelyenlévőjelöltaz,akialapértelme-
zettkéntszószólólesz.ANemzetiVálasz-
tásiBizottságkétfőttöröltalistáról.En-
nekoka:Vahan-nakésLutfi-naknemvolt
országosválasztásrakiterjedőnemzetisé-
giregisztrációjuk,amitamegadottidőin-
tervallumbansemmódosítottak.Semsze-
mélyesen, sempapíron, semonline felü-
leten. 
•LutfiSzevánthibáztatta,ezértfeljelen-

tettetöbbhelyen.
•Addig azonbanmíg ezekbennincsen

eredmény – a magyar törvények sze-
rint – mindenkit megillet az ártatlanságKoszorúzás a dunaparti kőkeresztnél: Szongoth Gábor és Zakariás Antal Dirán
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vélelme. Ezért manipulatívan megfogal-
mazott írásokban terjeszteni feltételezett
bűncselekményt,nemokosdolog.
• Aki az Erdélyben élők közül eddig

nemtalálkozottBezjianAntranikLutfival,
vagynemismerné,azalábbilinkentudja
megnézni.AtüntetéstazOrbán-kormány
ellenszervezteegycivilszervezet,miután
kiadták a baltás-gyilkost Azerbajdzsán-
nak.Lutfi2perc16másodpercnéllátható.
Link:https://index.hu/video/2012/09/05/

orban_ha_ferfi_vagy_gyere_ki/

•AzOÖÖelnökéről:atöbbiközöttjo-
gászvégzettségűelnökmárértesültasze-
rintelejáratókezdeményezésekről,amely
mögött a sértett lobby-csoport tevékeny-
ségétfeltételezi.

Az erdélyi örmények listán 
való szereplése

•AzErdélybenélőknektalánújdonság,
itthon nem: 2017 telén leültem minden
vezetővel tárgyalni félretéve az elzárkó-
zást,illetvea„megmerevedett”régikonf-
liktusokat,éshiggadtanszemtőlszemben
beszélgettemmindenkivel.Általánosság-
banaközösségbenmegmutatkozóirányo-
katmértemfel.Felfrissítettembenyomá-
saimat.Ezektartalmasbeszélgetésekvol-
tak,ezútonisköszönömmindenkinek.

•Ezenbeszélgetések egyikén jött szó-
ba a közelgő választás, és javasoltam
az OÖÖ elnökének: demokratikus vol-
na, ha a listára felkerülne az erdélyi ör-
ményközösségbőlisvalaki,hogyközös-
ségünkképviselvelegyenaParlamentben
(dr.TurgyánTamásnakmagyarországivi-
szonylatbaneznemsikerülhetett).Ezata-
valyibeszélgetésrealizálódottvégülavá-
lasztásokonszemélyemben,amelyvégté-
reismeglepetéskéntért.
• A választást követő konzultáción

egyeztünk meg abban, hogy a szószó-
ló beiktatását követően én az erdélyi ör-
ményközösségetfogomképviselniaszó-
szólói kabinetben. PuskásAttila levelére
reagálva:nemkonkrétszemély,vagyva-
lamilyenegyesületérdekét,hanemaKÖ-
ZÖSSÉGET képviselem. Nem Sarolta,
vagy Szeván embereként vagy árnyéká-
bandolgozom.
Mindenkinekkellemeshetetkívánva:

Esztergály Zsófia Zita elnök
FővárosiÖrményÖnkormányzat

Cím:1054Bp.Akadémiautca1.1/178
Fax:06-1-332-17-91

Mobil:06/70-409-8888

Kányádi Sándor

Játszvamagyarul

akimegért
s megértet
egy népet
megéltet

(1974)

  

A szalonnai 
református 

templom 
(cikk: 5. old.)
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1.Arraakérdésre,hogykiisvagyokén,
utolsókönyvembenválaszoltam:örmény
ésnémetgyökerekkel is rendelkező szé-
kely-magyar.Ahangsúlyamagyarraala-
pozószékelyenvan.Földrajziértelemben
Kárpát-medencei, ezen belől erdélyi, to-
vább szűkítve a kört szé-
kelyföldi, szüleim révén
pedigAlsó- és Felső-Há-
romszékiszékely-magyar.
Amint említettem, van

bennem örmény rész is,
amelyet szívesen felválla-
lok.Demásképélemmeg
ezt egy örményországi,
csak örményül tudó sze-
méllyel szemben, mint egy regáti, csak
románul beszélővel és megint máskép
egyMagyarországonélőújonnanbetele-
pültmagyarul isbeszélőörménnyel.Be-
lőlükhiányzikvalami,amibennünkma-
gyar-örményekbenmegvan.Ebben a va-
lamibenbennevanannakasokszázévnek
a sikeres és kevésbé sikeres, békével és
háborúkkalterhelttörténeteis,amitközö-
senéltünkmegeszűkhazábanmagyarok,
székelyek és az ide települt örmények.
Ebbőlahármascsoportbóljöttlétre,szü-
letettmegErdélyföldjénezazújentitás,
amelyet  magyar-örményeknek nevezünk.
Mamárcsaknéhányszázvanbelőlük,

legtöbbGyergyószentmiklóson,  valami-
velkevesebbenahajdaniörményfőváros-
ban  Szamosújváron,  Erzsébetvárosban,
Csíkszépvízen. A többi magyar-örmény
Erdélykülönbözőhelységeibentaláltott-
honra. A trianoni békediktátum után az
erdélyi magyar-örmények egy része is-
métvándorbototvettakezébeésaromán

Beder Tibor
A magyar-örmény identitás lényege

uralomelőlkitelepedettMagyarországra.
Ittakadtegycselekvőember,azerzsébet-
városigyökerűdr.IssekutzSaroltaszemé-
lyében,akiBudapesten létrehoztaazEr-
délyi Örmény Gyökerek Kulturális Egye-
sületet, amelynek igennagy szerepevan

a magyar-örmény iden-
titás megtartásában Kár-
pát-medenceszerte.
Másképpen fogalmazó-

dikmegbennükahazaés
országfogalmais.Azer-
délyi magyar-örmények
egyrészeegyújhazare-
ményébentelepültátMa-
gyarországra.Mertahaza

egyolyanhely,aholanyelvisotthonérzi
magát, ahol nem korlátozzák használa-
tátésnemküldikmindigamásodikhely-
re.Ezérthátmindenmagyarhazájaanya-
nyelve isegyben.Az ilyenhazátmagáé-
nakérzi,büszkeráéskészáldozatothoz-
niérte.Mintahogytettékaz1848-asfor-
radalomidejénamagyar-örmények,akik
aközkatonáktólatábornokokigálltakkia
magyarszabadságmellett.EzértÖrmény-
országszámukraegyország,ahazapedig
amagyar nyelv, amely bennük van. Így
hátők senemmagyarok, senemszéke-
lyek, se nem örmények, hanem csak így 
egyszerűen magyar-örmények. Vigyáz-
zunk hát rájuk, hogy még sok száz éven át 
maradjanakmegebbenazállapotukban.

2. Gyulafehérvártól északra, nyolc ki-
lométere, a Maros jobboldali teraszán
áll a Jékelyáltalgyönyörűversbenmeg-
örökített marosszentimrei gótikus refor-
mátus templom.Úgyállottfigyelmezte-
tően, akár az örmények szent hegye, az

Beder Tibor
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5165métermagasArarátatörökállamte-
rületén.A marosszentimrei templomot a
Nagyszebenostromára indulóMezid bég 
törökseregefelettaratott1442-esgyőze-
lem emlékére emeltette a kereszténység 
ünnepelthőse,Hunyadi János.
Akistemplomnakmamárnincsengyü-

lekezete,ahajdanimagyarságmárrégki-
halt,mégmutatóbansemakadegyafalu-
ban.Atemplomfalaiomladoznak,ablakai
ésköveitöredezettek,harangjapedigmár
rég nem hirdeti Hunyadi János 1456-os
nándorfehérvári diadalát,melynek emlé-
kére a pápa világszerte elrendelte a déli
harangszót.Ha amarosszentimrei temp-
lomragondolok,mégsemaromlásfájdal-
mátérzembenne,hanemaz575évvelez-
előttigyőzelemmámorát.
Tudom,hogyközömvanhozzá,olyan-

formán, ahogy az elfoglalt és megszállott 
Kolozsvárhoz és Szamosújvárhoz is, hi-
szen köveikben, faragványaiban beépül-
tekelődeinkálmaiis.Ezekazálmokpe-
digaztsugallják,hogyminemcsakmúlt-
jában, régi épületeiben, omladozó szent-
egyházaiban, a világtól elzárt falvaiban
ésárvatemetőibenvagyunkjelenErdély
földjén, hanemaz itt élő közel kétmillió
magyarésazáltalukvirágzómagyarkul-
túraokánis.
Ez a kis templom arra figyelmeztet,

hogyhaelődeinkálmátmegakarjukva-
lósítani,úgycsakagyőzelemrekellössz-
pontosítanunk. És ebben mindenkinek a
magalelkiismereteszerintkelleljárnia.
Hogyvanaz,hogyahányszorcsakát-

megyek Marosszentimrén és megpillan-
tomazomladozófalugótikusreformátus
templomot, átjár az otthonosság érzete, 
és sokkal jobban érzemmagam itt,mint
egy hasonló nagyságú erdélyi román fa-
luban?!Mertittvanvalami,amiamásik
falubólhiányzik.Ésannakavalamineka

neve:többlet.Atöbbletittrepdesaleve-
gőben, az elhagyott templom köveiben,
üresablakaiban,akérdéseinkben, aszí-
vünkbenésalelkünkmélyén.
Több alkalommal, a kilencvennyolc

éves korábanmeghalt édesanyám szülő-
faluja, Lisznyó és a hegyoldalban fekvő
temetőjutazeszembe.Immárhúszéveis
elmúltannak,hogyhalottaknapjánmin-
denévbenkimentünka„sírokhoz”,ahogy
ő nevezte, hogy az elődök sírján elhe-
lyezzükakegyeletésemlékezésvirágait.
KöztükanyaidédapámBedő Károly, volt 
járásiszolgabíróésfelesége,dédnagyma-
mám Zárug Máriaörményszármazásúta-
nítónő sírjára, aki 1828-ban született és
1896-ban,68éveskorábanhaltmeg.Csak
felnőttkorombaneszméltemrá-azerdé-
lyi örmény településeket, Szamosújvárt,
Erzsébetvárost, Gyergyószentmiklóst és
Szamosújárt járva - , hogy ZárugMári-
ánkeresztülnekemisközömvanazör-
ményekhez. Nagyapám, Bedő Tivadar, 
akiráeszmélésemelőttpárévvel,87éves
korában haltmeg, a sírba vitte édesany-
ja,ZárugMáriaszemélyére,létére,erede-
térevonatkozóminden információt, és a
családi iratokközött sem találtamegyet-
len rá vonatkozó mondatot sem. Min-
dent,amitrólatudok,az1903-banszüle-
tettédesanyámtólhallottam,akinekszüle-
téseelőtthétévveldédnagymamámmár
halott volt.
ŐazuzoniTemesváribárótestvérének

leányavolt.Gyergyószentmiklósrólszár-
mazott.Uzonbanházi tanítójavolt aTe-
mesvári gyermekeknek. Itt ismerkedett
meg dédapámmal, aki Lisznyóba vitte
férjhez. Lám dédnagymamám születése-
kor(1828),189évvelezelőttacsaládés
az egész örmény közösségnek a nyelve az 
örményvolt, ami azután fokozatosan el-
maradtéshelyétamagyarnyelvfoglalta
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el.Hamaivilágunkforgatagáragondolok,
úgyunokáimigen távolkerülhetnekhaj-
dani örmény őseiktől. Mégis ahányszor
csakottvagyoka temetőben,a legszebb
virágokatmindigazősírjárahelyezemés
elhaltőseimközülőtérzemalegközelebb
magamhoz,mertőasokatszenvedett,ha-
zánkbanletelepültörménynépetidézine-
kem, azt, amelymagyarráválásaután is
ragaszkodottőseihez.

3. A világ minden részén találkozunk
velük. Őseik a királyszékesAniban, Ör-
ményországakkorifővárosábanlaktak.
Kiűzetésük után először a Krím-fél-

szigetre mentek, amely akkor a keresz-
tény genovaiak fennhatósága alatt ál-
lott. Ott több helységben telepedtek le,
deatatárbetörésekmiattLengyelország-
baésMoldovábamenekültek.Kezdetben
ott jólmentadolguk,későbbazonbana
moldvaivajdákarraakartákkényszeríteni
őket,hogyhagyjákelvallásukat,nyelvü-
ket és szokásaikat.Az örmények inkább
Moldováthagytákel.
Talánnincsmégegynépazsidókonkí-

vül,melynektörténelmejobbantükrözné
amegmaradásértfolytatottszívósküzdel-
met.AK.e 612-ben alakult örmény rab-
szolgatartóállamhatalmacsúcspontjána
Káspi tengertől a Földközi-tengerig ter-
jedt.Ázsiae térségéneka legjelentősebb
államavolt,amelyazÁzsiafelőlaFöld-
közi-tenger felé vezető legfontosabb ke-
reskedelmi utak csomópontjában feküdt.
Éppezokoztaavesztétis.
Perzsa, makedón, hellén, római, majd

ismét perzsa, majd arab, török uralom
alákerült.Az1555-benkötött török-per-
zsa egyezmény értelmében keleti részét
Perzsiához, a nyugatit Törökországhoz
csatoltákésmajdcsak363évelteltével,
1915-1920-as években alakult újra Ör-
ményország a Szovjetunió fennhatósága

alatt. Igazi függetlenségét csak a szovjet
birodalomszéteséseutánnyertevissza.A
hajdanifővárosAniköy(Anifalva)néven
ma már Törökország területén fekszik.
Ugyancsak idekerültazörményekszent
hegye,azArarátisésahajdaniÖrmény-
országközepétjelölőVantóis.

4. Ha jól számítom, 762 éve annak,
hogy az erdélyi örmények őseit elűzték
Anivárosából.Dédnagymamámrévénén
a39.generációhoztartozom(százévreöt
generációt számítva) és még mindig ott
vanbennemazörménységhezvalótarto-
zástudatais.Mindeztegypárláthatójel-
nektulajdonítom:alisznyóitemetősírkö-
vének,amelyenottvanZárugMárianeve
is, édesanyám pármondatos visszaemlé-
kezésénekésazerdélyiörménytelepülé-
seknek.Mertcsakezmaradtmegbelőle,
deezelég,hogysegítségévelegyrégmúlt
világotépítsekfelmagamnak.Ebbense-
gítenekaz itt élőmagyar-örményközös-
ségekönismeretiésönmegtartórendezvé-
nyei.
Meddigélazemberéshogyanélben-

neatöbblet,amitgénjeibenhordoz?!Ho-
gyanélbennemazörménység?
Azemberaddigél,amígmegnemhal,

demégutánaisfennmaradútódai,roko-
nai,ismerőseiemlékezetében,amígőkis
megnemhalnak.Azidőrostájánminden-
ki kihull egyszer, de a közösség, mely-
nekcselekvőtagjavoltvalamikor,nyel-
vében,szokásaiban,cselekvéseiben,vagy
csak tudatában tovább éltet mindenkit.
Olyanformán,ahogybennemistovábbél
dédnagymamám emléke. Erdélybe érke-
zésükkor anyai részről való dédnagyma-
mám ősei örmények voltak, később ör-
mény-magyarokká, majd a századfordu-
lóra (1800) magyar-örményekké váltak,
hogybennemszékely-magyarrálényegül-
jön.DeZárug Mária révénvanbennem
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örmény rész is, ettől jobban érzem ma-
gaméslélekbengazdagabbvagyok,mert
őáltala nekem is közöm van az örmé-
nyektöbbévezredeskultúrájához,amely
amegmaradásértvívott szívósküzdelem
példaképévémagasulelőttem.
Ha évente egyszer-kétszer megállok a

többmintkétméteressírkőelőtt,hogyvi-
rágot helyezzek reá, a marosszentimrei
református templom tornya jut eszembe,
amelyetamagyarokgyőzelméreemeltek
ötésfélszázadévvelezelőtt.
„Drága Dédnagymamám! – mondom

neki.Ezasírkő,melyetaTeneveddelis
megjelöltek, akárcsak amarosszentimrei
templomtornya,agyőzelmethirdeti.ATe

győzedelmedet is. Hiszen Te nem haltál
meg,mivel bennem újra élsz, és 9 uno-
kám és két dédunokám közül, akik ne-
kedszépunokáid,majdcsaktalálokegyet,
akitovábbvisziazemlékezésfonalát.So-
katsegíthetszmajdabbanaküzdelemben,
melyet létünkért és megmaradásunkért
folytatunkErdély földjén, napmint nap.
Mertmígcsillagleszazégen,fűamezőn,
amígazerdőbenfanőésaNapkoronája
világitránk,jogosküzdelmünketnemad-
jukfel.ÖrökkééljhátbennünkésIstenis
éltessendrágaDédi.”

Csíkszereda, 2017. szeptember 29.                            
Beder Tibor

(2008. március 21.)

  

Urmánczy Nándor gondolkodását ak-
kor értjük meg igazán, ha életútját a
maroshévíziCzirják Károlykutatásaialap-
ján követjük. Az Örményországból szár-
mazócsaládaXIII.századbanbetörőszel-
dzsuk törökök elől Perzsiába menekült,
aholazUrmia-tómelletti,azonosnevűfa-
luban telepedett le. Több évszázad múl-
tána lengyelországiLemberg,mainevén
Lvov(Ukrajna)városábaköltözött,acsa-
ládegyikágaittvettefelazUrmánczy ne-
vet.AXVII. századbanErdélybe települ-
tek,majdGyergyó-Topliczán(Maroshévíz)

Kerek évforduló – 150 évvel ezelőtt született

Urmánczy Nándor hagyatéka 
Hitt Magyarország feltámadásában

Fekete István szerint egy ember addig él, ameddig emlékeznek rá. Urmánczy Nán-
dor élen járt a Trianonban megcsonkított, lelkileg megtört Magyarország újraélesz-
tésében. Több mint 600 szoborcsoport felállítása mellett pályázatain születtek a „Hi-
szek Magyarország feltámadásában”, vagy a „Csonka Magyarország nem ország” 
jelmondatok.

kötöttekki,1868.október1-jénittszületett
UrmánczyNándor.
A cseperedő ifjú komoly tanulmányo-

kat folytatott.Anyanyelvi szinten beszélt
románul,angolul,németül,franciául,jogi
diplomája birtokában pedig főszolgabíró
lett.Munkájamellett közfeladatot is vál-
lalt, megjelent írásaiért az Erdélyi Kár-
pátEgyesületkiistüntette.Maroshévízen
ő alapította az első állami iskolát, vala-
mint az első helyi újságot, míg családja
azegyikházukbannyitottkórházat,ésáll-
taazorvosok,asszisztensekegyrészének
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fizetését.Nemkevésbévoltjelentősaköz-
lekedésfejlesztésébenvégzetttevékenysé-
ge,hiszenazőközbenjárására fejeződött
beSzászrégenésGyergyószentmiklóskö-
zöttaszékelykörvasútépítése.
Apolitikai életbe is be-

kapcsolódott. Független-
ségi és 48-as programjá-
val 1902 októberében lett
országgyűlési képviselő,
mely tisztségét 1918-ig
töltötte be.Az I. világhá-
ború idején,1915-benön-
kénteskéntbevonult,majd
kormánybiztosként aMo-
narchia isztriai kikötővá-
rosába, Pólába (Pula) he-
lyezték, hogy a magyar 
tengerészek helyzetéről
adjonjelentést.
1918-as leszerelése

után első útja aKárolyi-
kormány külügyminisz-
teréhez, Linder Bélához 
vezetett, akit részeg gaz-
embernek nevezett. Káro-
lyit sem kímélte, szin-
tén személyes találkozá-
sukkor vele szemben az
országrombolókifejezést
használta.
A trianoni tragédiát kö-

vetően a megcsonkított Magyarországról
kétévtizedignemtértvisszaszülőföldjére.
Nemarománokáltalelkobzott többmint
tízezerholdnyibirtokátsajnálta,hanemaz
országotértigazságtalanságéshálátlanság
bántotta. Állítását történelmi példával bi-
zonyította:„Mi védtük századokon át Nyu-
gat-Európát a kelet felől ostromló török, 
tatár támadásokkal szemben.”
Életétettőlkezdveaterület-éslakosság-

vesztés miatt lelkileg megtört magyarság

felélesztésének szentelte. Megalapította a
Védő Ligák Szövetségét, amely 1920-ban
olyan jelmondat, illetve ima megírására
hirdetettpályázatot,amelyanemzetössze-
tartozásáthangsúlyozta.Agyőztesgondo-

lat megjelenhetett sajtóter-
mékeken, könyvek cím-
lapján, az iskolákban pe-
digmindennapezzelkez-
dődött a tanítás. Nyerte-
se Papp-Váry Elemérné, 
született Sziklay Szeréna 
Hitvallás című verse lett,
melynek első három sora
- „Hiszek egy Istenben, 
Hiszek egy hazában, Hi-
szek egy isteni örök igaz-
ságban, Hiszek Magyar-
ország feltámadásában” 
-szállóigévévált.
A történetnek azonban

ezzel még nem volt vége. 
1920 végén Urmánczy
kezdeményezéséreaVédő
Ligák Szövetsége a vers
megzenésítésére is pályá-
zatot írtki.A tíz legjobb-
nakítéltbeadványtazope-
raházban, míg Szabados 
Béla,azOrszágosMagyar
Királyi Zeneművésze-
ti Főiskola tanárának díj-

nyertesművét1921.május28-ánaSzent
István-bazilikábanmutattákbe.

Hátra volt még a jelmondat kihirdeté-
se, ezt B. Szabó Mihály nyugalmazott fő-
ispán fogalmazta meg: „Csonka Magyar-
ország - nem ország, Egész Magyarország 
– mennyország.”
Urmánczyországmentőtevékenységeaz

Erdélyi Székely Nemzeti Tanács megala-
kításával folytatódott. Jelentős kezdemé-
nyezése volt az Észak-Dél-Kelet-Nyugat
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szoborcsoportok1921. január16-i felállí-
tásaapestiSzabadságtéren,amelyhezaz
Ereklyés Országzászló Egyesület mozgal-
ma kapcsolódott. Ez utóbbi keretében a
történelmiországmindensorsfordítóhely-
színéről, ígyKossuth és Petőfiszülőházá-
nak talajából, az 1848-ashonvéd és az I.
világháborúMagyarország szempontjából
legjelentősebb csatatereinek temetőiből
hozott földdelalapoztákmeganégyszo-
borralszembenállóEreklyésOrszágzász-
lót 1928 szeptemberében.Oldalára felirat
került:„Jövő nagyságunk alapját múltunk 
nagyjai rakták le.”Azemlékműfelavatá-
sakor,déli12órakormegkondultakazor-
szág harangjai, és Urmánczy elmondta a
lelkesítőgondolatait:„Az a nemzet, amely 
nem bízik a maga erejé-
ben, és beletörődik abba, 
hogy mások irányítsák a 
sorsát, az a nemzet meg-
érett a pusztulásra...”Az
esemény olyan döbbene-
tes hatást gyakorolt az or-
szágra, hogy hivatalok,
intézmények, magánsze-
mélyek fogtak össze lakó-
helyükön országzászló-ál-
lításcéljából.

Urmánczy csak huszon-
két év után, 1940. októ-
ber 23-án tért vissza szü-
lővárosába, Maros-hévíz-
re,mindenfeltűnésnélkül,
szinte titokban. Úgy tűnt,
hogy akkorra a gondvise-
lés által reá rótt feladatát
elvégezte, mert hazatérése után nyolc nap-
pal,1940.október31-énholtantaláltákszo-
bájában.Acsaládikriptába temették,sírjá-
nál József főherceg avatott országzászlót,
szülővárosa pedig posztumusz díszpolgári
címet adományozott neki. Jogosan, hiszen

kezdeményezésére akkorramár közel 600
emlékművet állítottak, ráadásul érdemei
közétartozottatrianonibékefeltételeksze-
rintAusztriáhozcsatoltSopronéskörnyéké-
neknépszavazássaltörténtvisszaszerzéseis.
A második világháború után mindezen

érdemei nem számítottak az új kommu-
nistahatalomnak,UrmánczyNándorneve
szinte a feledésbe merült. Még az 1942
decemberében a Margitszigeten az Er-
délyi Férfiak Egyesülete részéről állított
emlékkőpadjának felújítására is 2009-ig
kellettvárni.
Életműve igazi elismerése akkor kez-

dődött, amikor Czirják Károly 2009-ben
MaroshévízenmegalakítottaaDr. Urmánczy 
Nándor Egyesületet.Amint a Demokratá-

nak elmondta, a település
történetét kutatva ismerte
meg a város magyar érzel-
mű, igazságot és nemze-
tétszeretőszülötténektör-
ténetét.Nemvoltegyszerű
dolga. A dokumentumok
többségétarománhatalom
megsemmisítette, segítsé-
get csak a magyarorszá-
gi levéltárakban fellelhető
anyagok,régiújságok,va-
lamintazUrmánczyNán-
dor unokájától kapott ira-
tok jelentettek.
Czirják Károly szerint

a helybeli magyarok szí-
vesen emlékeznek város-
uk egykori szülöttére, rá-
adásul alkalmazottai kö-

zülélneknéhányan,akikszerény,igazság-
szeretőembernekismerték.Nohavélemé-
nyüketmégarománságegyrészeisosztja,
azegyesületműködtetésenemmentsimán.
Három maroshévízi román civil szer-

vezet beperelt. Szerették volna, ha az
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egyesületetbetiltják,hiszenalapszabályza-
tunk5.pontjaszerintmindenönrendelke-
zésitevékenységettámogatunk.Végülegy
évig tartópereskedésutánnyertünk,de a
kastélyban akkoriban tevékenykedő helyi
kulturálisközpontmégakkorisigyekezett
megakadályozni, hogy benne Urmánczy-
emléknapokat tarthassunk. Mesterkedé-
sükszerencsérenemsikerült -mondjaaz
egyesületnévadójánakéletrajzáttöbbkiad-
ványbanisfeldolgozóelnöke.
Azótaacsaládegyleszármazottjavisz-

szakapta akastélyt, és remélhetőleg rövi-
desenfelújításárólisdöntenek.Ugyanerre
lenne szükség az Urmánczy által építtetett 
fedelesfahídesetébenis,amelynekállapo-
tanaprólnapraromlik.Márpedig jelentő-
ségeazért iskiemelkedő,mivelnapjaink-
raegészErdélybencsupánháromhasonló
építménymaradt.
Erdélykiemelkedőjelentőségűszülöttjét

Budapestensemfeledtékel.2013.október
1-én újraépítették emlékpadját a Margit-
szigeten,azünnepibeszédetTarlós István 
főpolgármester és Németh Szilárd, Cse-
pel akkori polgármestere tartották.A Dr.
UrmánczyNádorEgyesülettermészetesen

képviseltettemagátazeseményen,hiszen
akőpadfelújításánakgondolatatőlükszár-
mazott.
AzótaMaroshévízisemlékezett.
AtemplomkertjébenKövér László által 

avatottUrmánczy-szoboregybenapoliti-
kusadományavoltatelepülésmagyarla-
kosságának.Azeseményreatemplomud-
varazsúfolásigmegtelt,hisznemminden-
napfordulelő,hogyamagyarországipar-
lamentházelnökeszemélyesenlátogatoda.
Akövetkezőfeladatazlenne,haUrmánczy
Nándornevevisszakerülneatankönyvek-
be,tevékenységét,valamintszerepétismét
tanítanák.Gyergyószékenésmástelepülé-
sekenezértisszervezünkéventerólaelne-
vezett történelmi vetélkedőket - sorolja a
tennivalókatCzirjákKároly.
A valós történelmi példák helyettmin-

denmáseseménycsakpillanatnyilelkese-
déstválthatki,amitazonnalelhomályosít
akövetkező.Ígyműködnekakönnyűzenei
sikerlisták.UrmánczyNándorazonbanen-
néljóvaltöbbetérdemel.

Szakács Gábor
Megjelent: Magyar Demokrata, 2017. 

aug. 9.

Dr. Urmánczy Nádor emlékpad a Margitszigeten Ereklyés országzászló 1928-ban a pesti Szabadság téren
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Gyűjteményünkbenaközépkortól aXX.
századigszámosirattanúskodikazörmé-
nyekmagyarországitörténetéről,éskime-
ríthetetlen tárháza le-
het nemcsak a törté-
nettudományművelői,
hanem az örmény gyö-
kerekkel rendelkező
családfakutatók szá-
mára is.A bejegyzés-
benazörményekezer-
éves magyarországi
jelenlétére utaló levél-
tári forrásokbóladunk
ízelítőt, időrendben
haladva,azalábbitémakörökszerint:
–Mióta„ismeri”egymástazörményés

amagyarnép?(Kezdetek,örményekakö-
zépkoriMagyarországon)
–AzörményekmegtelepedéseErdély-

ben
–Asszimilációésazörménynemesség

kialakulása
–Azörményekésamagyarszabadság

ügye,abeolvadás
–AXX.század

1. Mióta „ismeri” egymást az örmény 
és a magyar nép?

Egyes elméletek szerint a honfoglalás
előttiévszázadokbanamagyarokegycso-
portjaEtelközhelyettaKaukázusirányá-
ba vándoroltak. Lehetséges tehát, hogy

Egy elfeledett közösség nyomában – 
levéltári dokumentumok az örményekről

Kevesen tudják, hogy az örmény közösség milyen jelentős szerepet játszott Magyar-
ország történetében. A kora újkorban bevándorolt, elsősorban Erdélyben megtele-
pedett, kereskedelemmel foglalkozó nemzetiség sokat hozzátett a „Tündérkert” sok-
színű gazdasági és kulturális életéhez. E bejegyzéssel a 100 éve történt örmény tra-
gédiára is emlékezünk.

éltegykismagyarközösségazörmények
szomszédságában, az Elbrusz és Ararát
hegyétőlészakraakoraközépkorban,bár

ez a történészek között 
mai napig viták tár-
gyátképezi.

Ami bizonyos, 
hogy a mindig is egy 
vagy több nagyhata-
lom „barátságát” él-
vező Örményorszá-
got 1048-tól a szel-
dzsuk-törökök veszik 
birtokukba. Az 1071-
es manzikerti, bizán-

ci vereséggel végződő csata után pedig 
egész Arménia a szeldzsuk-törökök ke-
zére került. Uralmuk nem tartott ugyan 
sokáig, ám jelentős következményekkel 
járt: örmények tömegei menekültek-ván-
doroltak el hazájukból, a szinte egész vi-
lágra kiterjedő örmény diaszpóra kezdetei 
ezekre az évekre tehető.

Középkori, magyarországi jelenlétük-
re bizonyítékaink is vannak: a Kézai és 
a Thuróczi-krónikák szerint már hon-
foglaló eleinkkel is jöttek örmények a 
Kárpát-medencébe. A vatikáni levél-
tár adatai szerint II. András írásban kér-
te III. Honorius pápát, hogy „adja hoz-
zájárulását a király gyermekeinek Leo 
armeniai király leányával, Laskaris Tó-
dor leányával és Asén bolgár cárral való 
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házasságához, bízza meg a templomoso-
kat 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” vezeték-
nevű kereskedő utalhatott jelenlétükre. Az 
1413–1438 közötti időszakra 28 pesti bíró-
ra és esküdtre van adatunk, Kubinyi András 
kutatásai szerint volt köztük örmény is.[2]

A középkorban, kora újkor elején tehát 
kisebb szórványban éltek örmények ha-
zánkban, emléküket néhány örmény erede-
tű 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 örményekApafi Mihály fejedelemtől
1672-ben kaptak letelepedési engedélyt
ésekkorkiváltságokat isnyertek.Azör-
mények ezért ezt az időpontot tartják az
erdélyibetelepedésévének.
Az örmény hagyomány szerint az Er-

délybe települt örmények, mintegy hat-
száz család, előbb a határ mellet-
ti városokban telepedett le: Csíkszépvíz,
Gyergyószentmiklós,Marosfelfalu,Petele,
Görgényszentimre, Kanta és Ebesfalva
(1733-tólErzsébetváros)területére.
Besztercén is megpróbálkoztak a le-

telepedéssel, de onnan a szász iparo-
sok és kereskedők féltékenysége mi-
att Szamosújvárra kellett vándorolniuk.
Egyik legjelentősebb központjukká Er-
zsébetvároslett,deazemlítettekenkívül
több településen is jelentős számban él-
tek. Foglalkozásukat tekintve főleg szű-
csök, tímárok és kereskedők voltak. Er-
délyben az idők során a kereskedelem
és iparegynegyedeörménykézrekerült.

Szamosújvár és Erzsébetváros (a két ki-
váltságosváros)még1850-ben is relatív
örménytöbbségűvárosokvoltak.
Azörményekgazdasági szerepéreuta-

ló levéltári forrásokról készített táblá-
zat megtalálható az Aktakaland interne-
tes felületén.
Az örmény kultúra virágzott: Erzsé-

betvárosmechitarista (örménybencések)
templomaa18.századbanépült.(Atemp-
lom alaprajzát azOrszágos Levéltár tér-
képtárábanaMNLOLS84–No.89.jel-
zetalattőrizzük.)
AzMNLOL-benatelepülésekrevonat-

kozószabadkirályivárosivagymezővá-
rosirangraemelésre,továbbávásártartás-
ravonatkozóprivilégiumokelérhetőségé-
rőlazAktakalandsegédletébőlnyerhetki
bővebbinformációkat.
Idevonatkozóan,aMagyarKancelláriai

Levéltárbanlévő,SzamosújvárraésErzsé-
betvárosra ésSzatmárnémetire vonatkozó
iratokdigitalizáltképevagypontosjelzete
a Királyi Könyvekadatbázisbantalálható.

3. Asszimiláció 
és az örmény nemesség kialakulása

Mária Teréziaidejénmárnemesicímetis
tudtakvásárolni,ésegyévszázadalatt60
körüliakutyabőrtkapottörménycsaládok
száma.A19.századközepéregyakorlati-
lag integrálódtak a magyar nemességbe,
magyarneveketvettekfel,fiaikjogi,kato-
naivagyhivatalipályáramentek.Hama-
rosanjelentősvármegyeitisztségekhezis
juthattak.Aközéprétegekértelmiségipá-
lyákrakerülve, illetveahelyikereskede-
lemben pozícióikat megtartva elkezdtek
szétszóródniErdélybenés aPartiumban.
Asszimilációjuk jelentősen megindult,
anyanyelvükké a magyar vált.
Amagyarországiörménygyökerűcsa-

ládok iratanyaga a Magyar Nemzeti
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LevéltárOrszágosLevéltárában,acsaládi
levéltárakban (P szekció)és agyűjtemé-
nyekben (R szekció) található.Az egyes
családnevekre vonatkozóan a Magyar 
Nemzeti Levéltár és máslevéltárakadat-
bázisaibanlehetkeresni.
A Királyi Könyvek adatbázisban, az

„örmény*”kulcsszóra14találatotkapunk:
olvashatunk Illés és Jakab örménykeres-
kedők1651-esvámmentességéről,deakár
„DespuGyörgy,DaskovszkyJános,Mane
György,DaniMiklósgörögésörménybor-
kereskedők”1743-asútlevélügyérőlis.
AMagyar Nemzeti Levéltár Országos

Levéltárábanőrzött két nagy erdélyi vo-
natkozású irategyüttes, az Erdélyi Or-
szágos Kormányhatósági Levéltárak (F 
szekció)ésazErdélyi Kancelláriai Le-
véltár (Bszekció)iratanyagaazazelsőd-
leges forráscsoport, amire az örmények
múltjánakkutatásakortámaszkodnilehet.
Azezekbentalálhatófontosabbörmény

vonatkozású anyagokról az Aktakaland
segédletébenolvashatnakbővebben.
Azerdélyilevéltárakbantörténőkutatás-

salkapcsolatbanazAktakalandsegédleté-
rekattintvatalálhatfontosinformációkat.

4. Az örmények és a magyar szabadság 
ügye, a beolvadás

A 19. század közepén mintegy 12–15
ezerre tehetőazörmény identitással ren-
delkezők száma.Az 1848/49-es forrada-
lomés szabadságharcbanhetvennél több
örményszármazású tisztésmintegykét-
százfőközkatonakéntvettrésztamagya-
rokoldalán.KöztükvoltKiss Ernő és Lá-
zár Vilmos,akikAradonvértanúhalálthal-
tak.Amegtorláséveiben„aSzamosújvári
börtön és a magánzárkák kellemetlensé-
geit a város örmény lakosai enyhítették,
akiknapontagondoskodtakafogvatartott
magyartisztekebédjéről”.

Azelnyomáséveibőlvannakadatainka
Kossuth-emigrációésaz itthoniörmény-
ség kapcsolatáról, egy újabb forradalom
kirobbantásaérdekében.[3]
Érdekesség–Avérontáselőlszinténkül-

földre távozó, örmény származású Czetz 
János tábornokazargentinkatonaiföldraj-
ziintézetetalapítottameg,amelyirányítása
alattegészArgentínátfeltérképezte.
A kiegyezés után békésebb időszak

köszöntött be a hazai örménység életé-
ben is. A már magyar anyanyelvű ör-
mények asszimilációja felgyorsult, az
1850-ben még relatív örmény többség-
gel bíró Szamosújvár és Erzsébetváros
élen járt a magyarosodási folyamatok-
ban. Szamosújvárott például 1850-ben
még 2299 lakos vallottamagát örmény-
nek,1910-benmárcsak169.Avárosla-
kosságaközben5200-ról 8200-ra, ama-
gyarokszáma947-ről4920-ra(!)emelke-
dett. (Összehasonlításképpen:A románo-
ké1600-ról2800-ranőtt,anémetekszá-
ma100–200körülstagnált.)
Alegkiválóbbörményszármazásúma-

gyarokmagasrendűkitüntetésérőlaMi-
niszterelnökség Levéltárában tájéko-
zódhatunk.

Armenizmus
Az asszimilációs folyamatokra vá-
laszul ugyanakkor megerősödött az
„armenizmus”, azörményöntudat erősí-
tésérevaló törekvés. (Erre isőrzünk ira-
tot, méghozzá a Károlyi-család levéltá-
rában: MNL OL P 417 – 5. t. (7. cs.)Ör-
ménymozgalom–kézirat.)
Erdélyiörményhelytörténetikutatások

kezdődtek,Armeniacímmelfolyóirat in-
dult Szamosújváron, s 1905-ben meg-
alakult az Örmény Múzeum (amely2013
márciusábankaptavisszaaz50-esévek-
benállamosítottanyagát).Azarmenizmus
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jeles képviselői, Lukácsy Kristóf és 
Szongott Kristóf amagyarőstörténetiku-
tatásba is bekapcsolódtak, és több tanul-
mánybanvédelmeztékamagyar–örmény
nyelvrokonságot.

5. A véres XX. század
Az1918előttikülügyiiratokBécsbenta-
lálhatók, ígyaz1915-ösörménygenocí-
diumrólnemőrizkorabelidokumentumo-
katazOrszágosLevéltár.

Viszont az első világháború idején az 
Osztrák–Magyar Monarchia isztambu-
li nagykövete révén számos követjelentés 
érkezett Bécsbe a közös külügyminiszter-
hez, Burián Istvánhoz. A bécsi levéltár az 
események mindennapjairól több ezer ol-
dal dokumentumot őriz, az Országos Szé-
chenyi Könyvtár legújabb időszaki kiállí-
tásán („Az örmény nép tragédiája az első 
világháborúban”) számos erre vonatkozó 
iratot megnézhetnek az emlékezni vágyók.

Ha a népirtásról nem is, annak követ-
kezményeiről már található forrás intéz-
ményünkben. Az első világháború utáni 
örmény menekülthullám elérte hazánkat 
is, a humanitárius krízisről a két világhá-
ború közötti magyar Külügyminisztérium 
anyaga tartogat információkat, kétkötetes 
repertóriuma a honlapunkon is elérhető.

1920/22-től Örményország a Szovjet-
Oroszország/Szovjetunió befolyása alá 
került. Továbbá jelentős örmény kisebb-
ség élt Törökország ill. Perzsia/Irán terü-
letén 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 Nép-
szövetségi kiadványok és K 107 Népszö-
vetségi képviselet és genfi főkonzulátus)

1945 után Magyarország a szovjet ér-
dekszférába került, Örményország tovább-
ra is a Szovjetunió része volt, „önálló” tag-
köztársaságként. Az 1945 utáni Külügy-
minisztérium anyagában online is lehet 
keresni. Ebből megtudhatjuk, hogy az ör-
mény-magyar kapcsolatok elsősorban tu-
dományos-kulturális szinten éltek tovább, 
a Bem térről figyelemmel kísérték a leg-
fontosabb „örmény” eseményeket. A véres 
tüntetésekbe átcsapó, népirtásra való meg-
emlékezéseket, hidegháborús viszonylat-
ban (is) értelmezendő örmény–török el-
lentétet, a központi hatalom, a Szovjetunió 
bomlása nyomán kifejlődő örmény–azeri 
konfliktust, majd a háborút, sőt, az Ör-
mény Forradalmi Hadsereg nyugat-euró-
pai merényleteit, akcióit is lejegyezték, 
elemezték a külügy hivatalnokai.

Az örmény–magyar segítségnyújtásra is 
vannak példáink, ezek egyikével zárjuk be-
jegyzésünket. Az 1988-as, ”csernobili gaz-
dasági károkat is meghaladó” örményorszá-
gi földrengés után Magyarország 1000 db 
Tajga típusú lakókocsit ajánlott fel a káro-
sultaknak. 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 diplomá-
ciai kapcsolatokat, az örmény kulturális 
egyesületek pedig azóta is gazdagítják ha-
zánk 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 Lász-
ló, 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-emigrá-
ció 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/az-

ormeny-nep-az-elso-vilaghaboruban-
kiallitas

http://www.nyest.hu/renhirek/madzsar-
a-fovaros

http://www.nyest.hu/hirek/ormenyek-
es-torokok-a-19-20-szazad-fordulojan

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/
ormenyorszag_egy_negyezer_eves_nep_
orok_megosztottsagban/

http://ujkor.hu/content/magyarok-
kaukazusban-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.)

„Aháromkiállítóéletkorban,élettapaszta-
latban és szemléletmódbanmeglehetősen
távol esik egymástól. Első látásra egyet-
len közös vonásuk, amit a kiállítás címe
is jelez, hogy műveikben szívesen nyúl-
nak amúlthoz, a hagyományhoz, elősze-
retettel használják kiindulási pontként a
művészettörténet alkotásait és a történe-
lemszimbolikustárgyait.Ezentúlmenően
legalábbennyirejellemziőketaművésze-
ti ágak lebegtetése, illuzórikus egymásba
fordítása.Olajos Ilka fotói első pillantás-
raimpresszionistafestményeknektűnnek,

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 kö-
zönség jelezte már az érdeklődés fokát a különböző művészeti ágakból kiállított al-
kotások iránt. Hangulatos zenei felvezetés után Sturcz János művészettörténész, tan-
székvezető egyetemi tanár vette górcső alá és mutatta be a kiállító művészek mun-
kásságát, alkotásait. 

Részlet Sturcz János művészettörténész előadásából, kiemelve Ázbej Kristóf, erdélyi ör-
mény gyökerű képzőművészünkre vonatkozó részét.

Ázbej Kristóf komputerprintjeit számító-
géppel festett digitális festményeknek te-
kinti,mígFülöpGáborszobraitisgyakran
festményekinspirálják,ókorifreskókalak-
jait fordítja három dimenzióba, felületük
festői,legtöbbszörszínes,festett.
Valójábanmindhárman az időmanipu-

lálásával foglalkoznak, különböző törté-
nelmikorokidőpontjainakösszekapcsolá-
sával,avelükfolytatottdialógussalterem-
tikmegalkotásaiksajátosszellemidimen-
zióját.Ámmúlttaltörténőpárbeszédükstí-
lusa,akiválasztotttörténelmipillanatokés
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összekapcsolásuk módszere nagyon kü-
lönböző.

…
ÁzbejKristóf valószínűleg hosszabb és

keserűbb tapasztalatai miatt már koránt-
semilyengyengédatörténelemmel,amű-
vészettörténettel. Ő ugyanis már nem is
„appropriál”, ahogy a posztmodern alko-
tók, hanem Jack the Raperként felszab-
dalja és a mai dj-k módjára számítógép-
benremixeliamű-
vészettörténet általa 
csodáltéskiválasz-
tottalkotásait.Első-
ként olyan negatív 
homage-okat idéz
emlékezetünkbe,
mintpéldáulRobert
R a u s c h e n b e r g
Kiradírozott de
Koon ing - r a j z a .
Ám Ázbejtől tá-
volállmindaköny-
nyes szemű emlékezés, mind az öncélú
agresszió, ahogy a posztmodern idézetek
sznobériája is.Ő ennél jóval pragmatiku-
sabbésjóértelembennaivabb.Egészegy-
szerűen és természetes ösztönösséggel ki-
használjaazta jelenpillanatbóladódóvi-
zuálisésszellemigazdagságot,amitamű-
vészettörténeteddigfelhalmozottalkotásai
hordoznak.ÁzbejKristóf hihetetlen étvá-
gyúmindenevő,élvezetteltobzódikamű-
vészettörténet bőségében, szinte minden
művénszintemindegyikkorszakbólválo-
gat,gátlásoknélkülmindentmindenneltár-
sít.„Píszísen”szólvademokratikusansze-
lektál, merthogy minden skrupulus nél-
külemelkirészletetegyéppenmegismert
maihuszonévesmunkájábóléskombinál-
jaaztaklasszikusokalkotásainakrészlete-
ivel.Befogadókészségétjelzi,hogyműve-
ingyakrantöbbtucatműbőlszelektál.Ám

éppenemiattmárszintekérdés,hogyittki-
sajátításról volna szó, hiszen a kiragadott
részletekolyan aprók és olyanmértékben
fedikel egymást,hogymár-már felismer-
hetetlenek, s a végeredménymaximálisan
eltávolodikazeredetiművektől.
Ázbejvalóbana„kölcsönzött”képekfolt-

jaivalfest,ilyenerővelakárecsetetisragad-
hatna. Ugyanakkor mindez csak részben
igaz, hiszen az ázbeji játékos „fúziós fes-

tészet” hatásme-
chanizmusában je-
lentős szerepe van
a „műveltségi” ve-
télkedőnek, annak
az örömforrásnak, 
amelyet a néző a
híres festmények 
csak félig-meddig
elrejtett motívuma-
ira rátalálva élvez-
het.Műveinekmá-
sik fontos jellegze-

tessége,hogyvizuálisésszellemikompakt-
ságukellenéremindigmegőriznekbizonyos
nyitottságot, befejezetlenséget. Ázbej nem
tüntetielteljesenakölcsönzöttelemekkö-
zöttiszakadásokat.Ígynemcsakazalkotás
folyamatátmutatjameg,deegyolyanmű-
vethozlétre,amelyoda-visszamozogafo-
lyamatosösszeállásésaszéteséshatárán.A
hatást,mintahogyegészalkotóimetódusát
előszöralegegyszerűbbkompozíciósképtí-
pusban,azarcra,aszemélyiségrekoncent-
rálómellképportrébanpróbáltaki.Ittpedig
aszálakelvarratlanságának,azelőképirész-
letek együttes megmutatásának pszicholó-
giaijelentésevan.Alegtöbbportrénugyanis
egymásnakellentmondóvagyéppenséggel
ellentétes vonások kerülnek egymás mellé, 
gyakrananemekésakarakterekiskevered-
nilátszanak....”

 Hegyvidék Galéria
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Fülszöveg Dr. Székely András Bertalan 
legújabb könyvéból:
AMuravidékBarátiKörKulturálisEgye-
sületújköteteaművelő-
désszociológus, kisebb-
ségkutatószerző-aszer-
vezet tudományos alel-
nöke 2011-től napjainkig
írott keresztény és nem-
zetimegszólalásaittartal-
mazza.
A könyvbe válogatott

írásokmindegyikétahit-
hez, a magyarsághoz és 
a Kárpát-medencében
együtt élő népek sorskö-
zösségéhez való pozitív
viszonyulás hatja át. Az
írások nagyobb hánya-
da hazai és határainkon
túli folyóiratokban, lapokban megjelent,
de egyes írásokmost először olvashatók
nyomtatásban.
AkötethezSzászfalvi László református 

lelkész,aKDNPországgyűlésiképviselő-
je, korábbi egyház- és kisebbségügyi ál-
lamtitkárírtbevezetőt.
Az első szerkezeti egység döntően a

sorskérdéseinkkel foglalkozó nemze-
tiségtudományi tanulmányokat, esszé-
ket tartalmaz, amelyeket kiegészít két
tematikusanidevágó,aszerzővelkészített
interjú.Eztkövetikétolyantanácskozás-
rólszólótudósítás,amelyazerdélyima-
gyarnemzetrészünkésamindenkoriha-
zábanegyüttélőnépekmegmaradásának
kérdéseitboncolgatta.

Aharmadikegységkülönbözőközössé-
gi,politikaiéskulturálisrendezvényeken
elhangzott beszédeket tartalmaz, ame-

lyek ismétakülhonima-
gyarságésmagyarországi
nemzetiségek fontosnak
ítélt történelmi, identitás-
beli, művészeti vonatko-
zásaira,akulturálisinter-
ferenciáknak a megnyil-
vánulásiformáirairányít-
jaafigyelmet.
Aszerzőkülönfejezet-

berendeztenéhány,szin-
tén határon túli tudomá-
nyosésművészetikönyv
olvasása közben szerzett
benyomásait, szintén a
Kárpát-medencei közös-
ségifelelősségérzettőlát-

hatva.
„A kereszt alatt” alcím alá azokat az

írásait sorolta, amelyeknek középpontjá-
bankifejezettenakeresztényihletettségű
egyéni és közösségi életművek, teljesít-
mények állnak.Az ezt követő fejezetbe
kerültaszerzőnekatestésalélekössze-
függéseit,ésmegnyilvánulásaitboncolga-
tónéhányszemélyesgondolatsora.
Akötetetfüggelékzárja,amelybenÉkes 

Ilona, a Fidesz-KDNP volt országgyűlé-
siképviselője,Dr. Surján Lászlókorábbi
miniszter, az Európai Parlament volt al-
elnöke és András Hangakommunikációs
szakemberrecenzáljaSzékely András Ber-
talan korábbi műveit. Ez a fejezet szer-
ző rövid életrajzát követően a könyveit,

FővárosiÖrményKlubáprilis19.
Örmény genocídium 103 megemlékezés, 

könyvbemutató és zene – zene – zene
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szerkesztéseit, tanulmányait, cikkeit tar-
talmazóbibliográfiáttartalmazzamég.
A szerző köszönetét fejezi ki a kiadó-

nak,atámogatóknak,abevezetőírójának,

a borító tervezőjének, a kötet műsza-
ki szerkesztőjének és fotográfusának s
mindazoknak,akikmunkájukkal,tanácsa-
ikkalelősegítettékakönyvmegjelenését.

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,aHazáért”címűkiadványvalmennyiírásátahithez,amagyarsághozésa
Kárpát-medencébenegyüttélőnépeksorsközösségéhezvalópozitívviszonyuláshatjaát.
Ismerjükmegmindtöbbenanép,anemzet,aKözép-Európábanegyüttélőnemzetisé-
gekésahitirántelkötelezettgondolatoknakeztazérzelmesésszívhezszólógyűjtemé-
nyét!

Aklubestetrendezte:aFővárosiÖrményÖnkormányzat.
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Fővárosi Örmény Filmklub 
2018. május 7-én, hétfőn 15 órakor

Helyszín: FővárosiÖrményÖnkormányzat,1055Budapest,Akadémiau.1.180.sz.terem
Műsor: Pesty László: Megsebzett ünnep c. alkotása.

AZuglói Örmény Önkormányzat tisztelettelmeghívjaÖntés hozzátartozóit
2017. május 12-én, szombat 16 órára

Világosító Szent Gergely tiszteletére tartandó ünnepi megemlékezésre
Helyszín: ZuglóiNemzetiségekHáza 1146Budapest,Thökölyút73.

(megközelíthetőaz5,7,110,112-esautóbuszokkalaStefániaútimegállóból)
Arendezvényelőadói:

A TIGRÁN Együttes és a Dórémi Gyermekkórus, Zsigmond Benedek armenológus, 
GROUP DUDUK Együttes, Várady Máriaszínművésznő

Örményételkóstoló
Abelépésdíjtalan

A rendezvény támogatói: ZuglóÖnkormányzata,azEmberiErőforrásTámogatáskeze-
lő,aXV.kerületiÖrményNemzetiségiÖnkormányzat

Fővárosi Örmény Klub
2018. május 17-én, csütörtök 17 órakor

Helyszín: BudapestiÖrményKatolikusLelkészség,1114Budapest,Orlayu.6.
Műsor: NaregiSzentGergely:A bánat könyve - Beszélgetés a szív mélyéből Istennel 

Óörményimádságok
Akönyvetbemutatja:dr. Szám Lászlónyugdíjasorvos,armenológus.műfordító

Fellép Zsigmond Benedekkórusaörményegyházizenével
Rendezi:ZuglóiÖrményÖnkormányzat

Fővárosi Örmény Filmklub 
2018. június 5-én, kedd 15 órakor

Helyszín: FővárosiÖrményÖnkormányzat,1055Budapest,Akadémiau.1.180.sz.terem
Műsor: Szergej PARADZSANOVAshikKeribc.filmje

Meghívó

Budapest Főv. II. kerületi Örmény Önkormányzat szeretettelhívjaazérdeklődőket
aII.kerületNapjaalkalmábólmegrendezésrekerülőhagyományosÍzek utcája rendez-

vényre 2018. június 16-án, szombaton déli 12 órától a Millenáris Parkba, 
az Örmény sátorhoz.Magyarörményfinomságokkalésszeretettelvárunkmindenkit.

Gyermekésfelnőttrendezvényekegésznap!
dr. Issekutz Sarolta elnök

Programajánló
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Fővárosi Örmény Klub
2018. június 21-én, csütörtök 17 órakor

Helyszín: BudapestiÖrményKatolikusLelkészség,1114Budapest,Orlayu.6.
Műsor: ErdélyiörményésörménykisfilmekbemutatójaazErdélyiÖrményGyökerek

KulturálisEgyesületfilmarchívumából.
Narrátor:dr. Issekutz Sarolta

Rendezi: BudapestII.kerületiÖrményÖnkormányzat

NAPPALI BALETT TÁBOr GyErEKEKNEK, MÁr ÓVOdÁS KOrTÓL!

Azelőkészítőgimnasztikamellettaklasz-
szikus balett alapjaiba is bevezető tanfo-
lyam olyan készségeket fejleszt, mely-
nekrévéngyermekekiegyensúlyozottabb,
koncentráltabb és magabiztosabb lesz a
mindennapi életben.Mindemellett, klasz-
szikus zenei remekművekkel ismerkedve,
beleélheti magát tündérek és hercegnők
szerepébe.
Nappali táborunkravárunk szeretettel a

FővárosiÖrményKözösségiTerébenmin-
denolyantáncolnivágyógyereket,akimárbetöltöttea4.életévét.
AfoglalkozásokatL. Székely Melindaklasszikusbalett-pedagógus,közösségünktag-

javezeti.
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,

vagyaszervezes@fovarosiormeny.hue-mailcímen.

ÜVEGFESTŐ TANFOLyAM

Elvarázsoltákatemplomokgyönyörűólomüvegab-
lakai,vagyahíresTiffany-lámpák?Megmutatjuk,
hogyankészíthethasonlófestettkincseketotthon.
Annakérdekében,hogykultúránkatnépszerűsít-

sük,várunkmindenolyanérdeklődőt–korosztály-
tól függetlenül–, aki szeretnémegismerni akele-
ties örmény motívumvilágot. Egy egyedi techni-
kát, amellyel üvegre, kőre és vászonra is festhet.
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AmikorNeuman Ferenc báró fia vissza-
kaptaőseiállamosítottingatlanjait,akad-
tak naiv emberek, akik azt remélték, az
örökösmajdbefektetiazölébehullottva-
gyon egy részét abban a városban, ame-
lyértelődeiolysokattettek.
Nemígytörtént.Azízig-vérigamerikai

ésaNeumanokaradiszerepétalighaértő,
amolyantörténelmilegendakéntértelme-
zőférfihamartúladottazelődököröksé-
gen,beleértveaHoriautcaicsaládiházat.
A régi aradiak már ezt is nehezen

emésztettékmeg,merttőlünkviszontna-
gyonmesszeállazamerikaimentalitás.
Most az egyik hazai internetes portál

arról tudósít, hogyaPorcia családnyolc
festményét bocsátják árverésre. Mikor
e sorok napvilágot látnak,már túl is va-
gyunkaliciten,skitudja,melyikhazaiúj-
gazdagvillájábakerültanemzetikulturá-
lis örökséghez tartozó műremekek java.
EzeketugyanisaPorcia-örökösökjogosan
visszaigényeltékésnemrégvisszaiskap-
tákazAradiMúzeumgyűjteményéből.
Amit igazán sajnálhatunk ebben a tör-

ténetben,azaz,hogyezzelvéglegbúcsút
mondhatunk azoknak a festményeknek,

Gyökerek
amelyeket évtizedekig mégis Aradon
őriztek, akármagánkézben, akármúzeu-
mi raktárban.Amúzeumvezetősége pe-
dig elgondolkozhat azon, hogy mit ért
a leltáron lévő sok műkinccsel, ha azo-
kat oly ritkán láthatta a nagyközönség.
APorciákrólalighahallottamaiaradiak
többsége.Ahelytörténeti írásokból rend-
re hiányzanak az erre vonatkozó részle-
tek. A családról most dióhéjban annyit,
hogy a belényesi születésű és viszony-
lagcsekélyvagyonnalrendelkezőPorcia 
Lajosgróf(1832–1902)Biharmegyében
volt szolgabíró. Bécsben élő, az uralko-
dóház köreiben bennfentes rokonának,
Johannes Ferdinand Porciának halálá-
valhercegirangotésóriásivagyontörö-
költ.Hatgyermekemaradt.AszinténLa-
josnévrehallgatóörökösépíttetteazaradi
házat.(Closcautca2.sz.)APorcia-házat
aseprősiésazangyalkútibirtokkal1948-
ban államosították. Porcia Lajos család-
ját 1949-ben Dévára deportálták, onnan
párévmúlvavisszakerültekAngyalkútra,
de az egykori birtokból akkormár sem-
mi semaradt, s a helyiek jóvoltából ke-
gyelemkenyéren éltek. A gróf 1960-ban

Díszítsefelotthonátsajátkezűleg,vagylegyenakárbarátaikedvenchobbidekoratőre!
JelentkezzenaFővárosiÖrményKözösségiTérbenrendezettnappali táborunkra, 

amelyet Dávid Krisztián vezet.
TagjaiszámáraaFővárosiÖrményÖnkormányzatingyenesenbiztosítjaazalapesz-

közöket 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.huemailcímen,vagyhagyjamegnevétéste-

lefonszámáta061/33-21-791-estelefonszámonésvisszahívjuk.
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öngyilkoslett.Halálautánahercegicím
visszaszálltacsaládUdinemellettiolasz
ágára.
Ateljescsaládiörökségvisszaperelését

a leszármazottak 2002-ben kezdtékmeg
ésrészleteibenmégfolyamatbanvan.
Három örökös a várományos, a leg-

fiatalabb közülük a 38 évesCzárán Ló-
ránt. (A Czáránok házasság révén ke-
rültek a családba.) Lóránt Aradon szü-
letett, de gyermekkorában az ő család-
jának is aMedgyesmelletti Erzsébetvá-
rost (Dumbrăveni) jelölték ki kényszer-
lakhelyül. Lóránt a Babes–Bolyai Tudo-
mányegyetem földrajz szakán diplomá-
zott. JelenlegNewYorkban él és lugosi
származású feleségével az ENSZ térké-
pészeti hivatalában dolgozik. Ő intézi a

visszakapott aradi Porcia-ház restaurálá-
sátéselmondásaszerintajavításimunká-
latokhoz szükséges pénzmiatt döntöttek
úgy,hogyavisszakapottfestményekegy
részétárverésenpróbáljákmegértékesíte-
ni.Lórántnemrejtettevékaalávisszaté-
résiszándékátEurópába.Aradisegyikea
letelepedésilehetőségeknek.
Azéletnéhafuradolgokatprodukál.A

Neumanokegyévszázadonát rengeteget
tettekAradért.Azemigrációbanszületett
utód azonban az ősök nagylelkűségéből
vajmikevesetörökölt.
APorciákkevesebbettettekaközért,de

az itthon született örököst erősen foglal-
koztatjaahazatérésszándéka.
Mertmégnemtéptekiagyökereit.

Forrás Nyugati jelen 2007 

AzErdélyiMúzeum-
EgyesületKözgyűlé-
se Murádin Lászlót a 
magyar nyelvtudo-
mány területén vég-
zett sok évtizedes
kutatómunkájaéski-
tartó tudománynép-
szerűsítő tevékeny-
sége elismerésekép-

pentiszteletitaggáválasztotta.
Adíjat2018.április7-én,Kolozsváron

nyújtottaátSipos Gábor,azEMEelnöke
és Bitay Enikő,azEMEfőtitkáraazEME
Közgyűlésén.A díjazottatEgyed Emese, 
Bölcsészet-,Nyelv-ésTörténettudományi
Szakosztályelnökelaudálta.

Az EME tiszteleti tagja lett Murádin László 
T. Veress Évátgr.MikóImre-emléklap-

paltüntettékki
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület T. Ve-

ressÉvánakGr.Mikó
Imre-emléklapot ado-
mányozott az EME
Természettudományi
szakosztályábankifej-
tett munkássága és a 
biológiaterületénvég-
zett egyetemi oktatói
tevékenysége és kuta-
tómunkája elismeré-
séül. 

(Internetről – 2018. április 12.) 
(Szerk. m.: Mindkettenerdélyiörmény

gyökerűek.)
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AfenticéllalindultegykiscsapataXII. 
Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkor-
mányzatszervezésébenaMálenkijRobot
kiállításra,amelytavalynovemberótalá-
togatható csoportosan.
AMagyar NemzetiMúzeum új állan-

dó kiállítóhelye amásodik világhá-
ború után a Szovjetunióba tömege-
sen kényszermunkára elhurcolt nők
ésférfiakszámáraállítemléket.Aki-
állításnak otthont adó, Ferencvárosi
pályaudvarmellettálló„atombiztos”
épület egykor a Magyar Államvas-
utak légoltalmi óvóhelye és vezeté-
sipontjavolt,maitttalálhatóaköz-
ponti Málenkij Robot Emlékhely
– olvashatjuk az egyik honlapon.
Idegenvezetőnk szavaiból azonban
kicsitsejthető,hogyazelvtársakma-
guknak készíttették ezt az épületet.
Avilágháborúbanésaztkövetően

többezermagyarcivil esett szovjet fog-
ságba,éskerültkiaSzovjetunióba,ahol
az elsődleges cél nem a foglyok elpusz-
títása,hanemaháborúbanelpusztítottor-
szág újjáépítése volt. MiutánMagyaror-
szágra érkezett a Vörös Hadsereg, nyo-
mukban hadifogolygyűjtő-táborok jöttek
létre, ahonnan a foglyokat folyamatosan 
bevagonírozták, majd a Szovjetunió kü-
lönbözőterületeire,málenkijrobotraszál-
lították.
A háború következtében megnőtt fo-

golylétszámmiattaGUPVI,a„külföldiek
gulagjaként”emlegetetttáborokszámais
jelentősentöbblett.Amunkatáborokmin-
dennapjai szigorú szabályok között zaj-
lottak.Az ételmennyisége ésminősége,

Málenkij robor kiállítás

Örmény gyökerűek után kutakodtak 
a Hegyvidékiek

anehézmunka,valamintaborzasztóhi-
giéniásviszonyokismindközrejátszottak
abban,hogyatáborokbanegymástértéka
halálesetek.Az embertelen körülmények
következtében megközelítőleg 300 ezer
magyar veszíthette életét a Szovjetuni-

óban.AkiállításaGUPVIésaGULAG
magyaráldozatainakállítemléket.
Akiállításkapcsánesorokírójafelidéz-

teazonfilmekanyagát,amelyeketarend-
szerváltáskorkifejezettenakésőestiidő-
pontokbanvetítettekatelevízióban.Döb-
benettelláthattákazérdeklődők,hogyegy
édesanyaakétgyermekkelkimentakút-
hozvízért,sazanyátkiragadtákgyerme-
keiközül,svittékavagonba,hogyalét-
szám meglegyen. Az idegenvezető tájé-
koztatottugyanis,hogyelőrelejelentették
amálenkijrobotraküldöttlétszámotSztá-
linnak,seztmármindenképpenteljesíteni
kellett.Előszöraháborúsbűnösöknekki-
kiáltottszemélyeket,majdanémetnevű-
eketvagoníroztákbe.Mivelazőszámuk
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mégnemvoltelegendő,vittekbárkit.
Az állandó tárlaton térképek mutatják

beazokatamagyarországiéskárpátaljai
településeket, ahol átmenetileg állomá-
soztakafoglyok.Nemszabadazonbanfi-
gyelmen kívül hagyni, hogy igen sokan
márútközbenelhaláloztak,akiketazőrök
egyszerűenkidobtakavagonból.Hetekig
szállítottákőketugyanisélelem,víznél-
kül, a vagonokban összezsúfolva álltak
szorosan egymás mellett. 
Akiállításoncsalókafényképeketislát-

hattunk(csakilyenekérkeztekhaza),me-
lyek viszonylag jól táplált személyeket
mutatottbe.Efelvételekfeltehetőenmég
az első napokban készültek. Más táblák
a lágerballadák szövegét ismertetik,me-
lyeketafogvatartottakévekmúlvaitthon
idéztekfel,mintpéldául:

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.

Atáborokbanhíresemberekissínylőd-
tek, az ő idézetük is olvasható egy-egy
táblán:
„Többszörelmondtam:jegyezzékmeg,

azÚristennekvanhumora!ASzovjetunió
tíz évigmindentmegtett, hogy tönkrete-
gyen.Énmégisittvagyok91évesen,de
holvanaSzovjetunió?”Olofsson Placid 
atya.
„Ezarendszervolt,amelymagyarfia-

taloktömegétváltoztattaafogságelsőhe-
teiutánafelismerhetetlenségigelgyötört,
csontsovány,halálsápadtroncsokká.”Ró-
zsás János,aKeserűifjúságcíműkönyv
szerzője.

„Sztálinelvtársaztmondta,csakaznem
csinál hibát, aki nem dolgozik. Lehet,
hogyaszemélyikultuszügyében túlzás-
baesett,deezamagvasgondolathelytál-
ló.” Örkény István.
Akövetkező terembenasztalra ragasz-

tották az 1950-es években kiadott újsá-
goklapjainakmásolatát.Ezekenolvasha-
tókaszerénynévsorokafoglyokról.Sze-
rencséreazújságokakönyvtárbanelérhe-
tők,ígyottfolytathatjukakutatásunkataz
örménygyökerűfoglyokról.
Atárlatotdöbbentennéztük,ámasza-

vunk teljesenelakadt, amikora„temetői
szobába”léptünk.Afalakonfehér,hóbo-
rítottaháttérlátható,előttepedigegyha-
lomháromkereszttel.(Azegyikfalonis-
métnévsorolvasható.)
Az idegenvezetőt kicsit kiegészítette e

sorokírója:atiszalökivízerőművetugyan-
isnagyrésztazokkalépíttették,akikvégre
hazatérhettekaSzovjetunióból–nemcsa-
ládjuk körébe…Arról is van informáci-
ónk,hogyakikvalóbanhazatérhettek,csa-
ládjukalehetőségekhezképestmindenjó-
valpróbáltáktáplálniaszerencsétleneket,
s többek éhezéshez szokott gyomra nem
bírtaatöbbeledelt,sattólhaltakmeg.
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Ecikkolvasóibiztosjártakmára
TerrorHázában,ennekellenéreja-
vasoljuk, hogy szervezzenek leg-
alábbtízfőscsoportokat,slátogas-
sanakelaFerencvárosipályaudvar
közelébenállómúzeumba.

Hegedüs Annamária

Utószó: Már a kiállítás helyszí-
ne is döbbenetes volt. A hatalmas 
gránit emlékmű tetején egy marha-
vagonból kihajoló, kezüket segít-
ségkérően kinyújtott emberek, nők 
és férfiak, gyermekek bronzba me-
revedett látványa tökéletesen átad-
ta a szörnyű tragédia valóságát a 
mának. Párkányi Raab Péter szob-
rászművész alkotása.

E ceruzával írott levélke írója 
Pataky András (Öcsi, 19 éves diák) 
nagybátyám volt. A vonatból kido-
bott levelét - 5 x 3,2 cm-re össze-
hajtva - egy jótevő megtalálta és 
célba juttatta.

„Kedves Apám!
Nem hiszem hogy kézbe kap-

ja ezt a levelet, de azért megpróbáltam 
írni. Most utaztunk át BP-en, még nem 
tudjuk mi lesz a sorsunk. Ha lehet, ha-
zamegyek Erdélybe, - Romániába. Erzsi-
ről, anyámról semmit sem tudok. Éppen 
Muraszombat előtt pár kmre estünk fog-
ságba. Bandiék a hadikórházzal NO-ba 
mentek ki. Bízom, hogy mégegyszer az 

életben, - ha rövid időre is de találkozunk. 
Leventééket Gici nénit és az összes isme-
rősöket szeretettel üdvözli Öcsi”
A levél írójanéhánykilométerreédes-

anyjátóléstestvérétőlkerültfogságba(ők
Erdélybőlmenekültek),majd4éves szi-
bériaikényszermunkautántérhetetthaza,
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 
szülőha zájának sorsát vállalja, s élete munkájával szülőhazáját és annak népét meg-
becsült hagyományainak szellemében, hűségesen szolgálja. „

Kós Károly
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Az örmények Erdélyben elő-
ször Gyergyóban jelentek meg,
mert Gyergyószentmiklós ked-
vezőfekvése,azErdélyésMold-
va közti kereskedelem vonzotta
a Moldvába betelepedett örmé-
nyeket.Sőt,aGyergyói-,aGör-
gényi-ésaKelemen-havasokkö-
zöttikiválólegelőkazállatkeres-
kedelemmel, mészároskodással
és borkereskedéssel foglalkozó
örmény családok számára biz-
tosították az anyagi gyarapo-
dás lehetőségét.Az örmény ke-
reskedők  Csík-, Gyergyó- és
Kászonszék területén keresked-
tek,deavasárnapimisealattszi-
gorú szabály tiltotta az árulást,
kufárkodást. Az örmény lakos-
ság Apafi Mihályfejedelemtőlkértéska-
pottletelepedésiengedélytErdélyterüle-
tén.Az1669és1672közötti időszakban
Gyergyószentmiklóson menedékre lelt
családok egy része Besztercére, Ebes-
falvára és később Szamosújvárra telepe-
dett. Ez utóbbi várost Armenopolisnak,
vagyisÖrményvárosnakneveztékel.
Azotthonraleltörménységvallásaa17.

századi letelepedés időszakábanmégősi
örménykeresztényvolt.Akatolikushitre
való áttérés a 18.*századnyolcvanaséve-
iben kezdődik, és Verzerescu Oxendius 
nevéhez fűződik. Az örmények állatke-
reskedők,tímárok,tarisznya-éserszény-
készítők,szabók,kiskereskedők,csizma-
diamesterek, borbélyok voltak. Kitűnő-
en értették a borkereskedést, az állatok

Örmények Uzonban

Bal ról jobbra látható rajta: Csíky Lajos (Róza fia), Ka rekin 
örmény pap, Ver zár István (Gyula fia), Verzár Nándor úrfi, 
Ver zár Gergelyné Te mes vári Anna (sz. 1844-ben), Verzár 
Ró za Csíky Jánosné, Magda, Sarolta leánykák, Verzár 
Gyuláné Pugher Irma, Verzár Gyula, Verzár Eliz.

felvásárlását, felhizlalását és értékesíté-
sét.Arra,hogymerrefeléhajtottákmarhá-
ikat,sokhelységnévutal:pl.Ürmös(Ör-
ményes),Örménykút(Békésmegye),Ör-
ményes, Örményszékes, Ürményháza a
maiSzerbiaterületén.AzUzonbanélőör-
mények–sokszékelyfaluhozhasonlóan
–tudásukkal,szorgalmukkalnagybanelő-
segítettékaközösséghaladását.
Azt, hogy gazdag emberek voltak, mi

sembizonyítjajobban,mintazokazépü-
letek,gazdaságiudvarok,földek,melyek
mégnapjainkbanistanúiahajdanijómód-
nak.Uzonbanazegyik ilyenbennvalóa
Verzár-kúria (jelenleg aŞerban családé),
amely felújítva, gondosan rendbe téve a
községegyiklegszebbépülete.Egyfény-
kép, amely Verzár Edit és Verzár Jenő tu-
lajdona, sokat elárul a valamikori nagy

Hogy mikor és hogyan telepedtek meg Uzonban az örmények az elmúlt évszázadok-
ban, a történészekre tartozik, de tény, hogy itt laktak.

* (szerk. m. 17. sz.)
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családmúltjáról.(VerzárEditUzonbanla-
kik,testvére,JenőpedigMagyarországon,
felesége, Verzár Évaírónő).
A Verzár család a másik, szintén ör-

mény eredetű uzoni családdal, aTemes-
váriakkalházasságrévénrokonságbanáll.
Verzár Gergely és Temesvári Anna házas-
ságábólötgyermekszületett:Jenő,Róza
(Csíky Jánosfelesége),Eliz(lány),Gyu-
la (Budapesten nyoma veszett), Nándor
(úrfi). A család tulajdonában lévő mel-
lékelt fénykép tanúskodik az akkori kor
életviteléről,azöltözködésről.
Hogymilyen 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 bizton-
ságnak. Tudták az ősi törvényt: a föld
sohanemcsapjabegazdáját,haazhűsé-
geshozzá.Egyikévbenszegényesa ter-
més, de a következő esztendő pótolhat-
jaazt.Aföldnemmás,mintazéletédes-
anyja.Ezjelentiajövőbiztonságát.Nem
csoda,hogyUzonhatárábanmost isegy
nagy terület a Verzár-tag nevet viseli... 
Haazuzonitemetőtalaposanvégigjárjuk,
más örménynevet is találunk a sírköve-
ken:aKorbridzsán, Bogdán, Korbuly csa-
ládét.

Ambrus Anna nyugdíjastanárnő
Forrás: Háromszék, 2014. december 12.

AhelyiplébániaésaGyulafehérváriRó-
mai Katolikus Érsekség beleegyezését
adtaazemlékhelykialakítására,megépí-
tésére. A Szent Miklós-hegyi Plébánia
hozzájárulásávalegyesületünknekátadták
azegykoridr. Petru Groza-szobortalapza-
tát.Hosszastaposássalsikerültbeszerezni
mindenbürokratikusokmányt.Ígyjöhetett
létreagenocídiumraemlékeztető,ugyan-
akkoregyesületünkünnepieseményeinek
helyszínéülszolgálózarándokhely,ahola

Ünnepi események zarándokhelyéül szánt 
udvarhelyi magyarörmény emlékhely

későbbiekbenkoszorútésvirágothelyez-
hetünk el őseink emlékére. Szeretnénk,
haazutókornak ismegmaradna– fogal-
mazottazelnök.Azegykoriszobortalap-
zatrafeketegránitplakettkerült,amelyen
magyarésörménynyelvenolvasható„A
székelyudvarhelyi magyarörmények em-
lékére” felirat, azállíttatóknevei, azév-
számés a tájainkon ritkán látott örmény
kereszt,khachkar(ejtsd:kácskár)grafikai
ábrázolása.Azudvarhelyiemlékhelyenaz

  

A Székelyudvarhelyi Magyarörmény Kulturális Egyesület tagsága, valamint a Te-
rézvárosi és a Budaörsi Örmény Önkormányzat együttműködésével készült el a he-
lyi magyarörmények emlékhelye. Megáldását az örmény népirtás 103. évfordulóján 
tartják az udvarhelyi magyarörmények nemzeti, történelmi és hitbéli összetartozá-
sáért. A székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébániatemplom övezetében látható a ma-
gyarörmény, illetve örmény katolikus hagyományaik mementója, a szerény, örmény 
motívumú plakett és a fölé emelkedő kereszt. Az egyesület elnöke, Minier Ottó vall-
ja: mély lelki örömet jelent számára a rég megálmodott emlékhely megvalósulása. 
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örménykeresztrajzolataegybenutalásaz
égtájakszerintbetájolt,domborfaragással
díszeskőlapra,akhachkarra,amelynem-
csakazősiésapostolikereszténységnyílt
megvallása, hanem az örmény lelkü-
let és egység kifejezése is.Az Örmény-
ország-szerte lépten-nyomon látható 
khachkarokemlékhelyjelzők,templomon
kívüli,könnyenel-
érhetőkegyhelyek,
síremlékek vagy 
győzelmi emlék-
művek. Központi,
meghatározó ele-
me a kereszt. Ke-
retbe foglalva.
Üzenete: Krisztust
díszes és jólmeg-
határozott keretek 
közt illik érvényre
juttatni.Akehelyből,sírból,angyaliszár-
nyaktartásábólkiemelkedőkeresztafel-
támadásésazújjászületésgyőzelmétmu-
tatja.Az indás elemek, amelyek a rajzo-
latokatadják,azelpusztíthatatlanságot,a
gyümölcstermő képesség hordozását jel-
képezik.Abonyolultgyűrűzéséskacska-
ringózás a változó sors bonyolultságára
figyelmeztetnek, biztatással: végül min-
denazörökkévalóságésazéletrajzolatát
adjaki,akeresztrészeként.Aspirálaha-
lál romlásátdeazéletrevalókibontako-
záslehetőségétjelziköveken,épületeken.
A napokban kialakított emlékhely gra-

fikájaemlékeztetarrais,hogyazörmény
nép301-ben,avilágonelsőkéntvettefela
kereszténységet.Ezahitbiztosítottaszá-
máraalelki,erkölcsiésszellemierőt,hogy
átvészelje az évszázadok viszontagsága-
it.Deemlékeztetazörménygenocídiumra
is.1915és1920között2,2millióörmény
halt erőszakos halált, tűnt el szülőhelyé-
ről Törökországban. Velük kapcsolatban

használtákelőszöra20.századbanagyá-
szoscsengésűholokausztszót.Egyegész
világ pusztult velük, két évezred hite és
történelme. Hivatalosan máig nincs elis-
merve a népirtás, tilos rólamegemlékez-
ni, szóbahozni.Ott, ahol történt, az em-
lékműállítás is – törvény bünteti mind a
mainapig.Acentenáriumkapcsánama-

gyarörmény gyö-
kerűek kegyele-
te khachkarokat 
emelt Debrecen-
ben és Veszprém-
ben. Erdélyben az
első khachkart a
gyergyószentmik-
lósi örmény kato-
likus templombe-
járatánálállították:
Örményországból

származó tufába, magyarországi képző-
művészekdomborfaragással,azanyahazá-
bantöbbmintezerévehasználtmotívum-
világgal készítették, amely az örmények
Gyergyószentmiklósonvalómegtelepedé-
sének380.évfordulójárakészült.
Bár az egykori székely anyaváros nem

rendelkezik olyan örmény múlttal, mint
Erdély több települése (Szamosújvár,
Gyergyószentmiklós,Erzsébetváros,Szép-
víz),biztosak lehetünkabban,hogya19.
századmásodikfelétőlmártekintélyeslét-
számban öregbítették a város kulturális
életétésgyarapítottákgazdaságifejlődését
–tudtukmegMátyás Károlyfőesperestől.
„Gróf Majláth Gusztáv Károly,Erdélyfő-
pásztora1906-banfelszólítottaaplébáno-
sokat,hogyazokbanahelységekben,ahol
több örmény család él, Világosító Szent 
Gergely napján az örmény híveknek ün-
nepélyesszentmisétvégezzenekésapapi
zsolozsmátisaszentrőlválasszák.Ebbőlaz
alkalombólmagyarnyelvenmegjelentette
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azörményeknagyszentjénekéletét.Azak-
koriszékelyudvarhelyifőesperes-plébános
Gróf Zabolai Mikes János nagy szeretettel 
fogadta,ésigénybevetteazudvarhelyiör-
mények segítségét a lelkipásztorimunká-
ban.Az egyháztanács tagjai között pedig
ott találjuk Dragomán Domokost, Esztegár 
Gerőt, Flórián Kristófot, valamint azOl-
táregylet elnökeként dr. Vass Lajosnét” –
tette hozzá. Székelyudvarhely magyarör-
ményeinek egyesülete az örmény hagyo-
mányokat, szokásokat, kultúrát, gasztro-
nómiát szeretné megőrizni és megismer-
tetni, ugyanakkor a helyi kultúrát gazda-
gítani,gyarapítani.Olyanpolgárokszeret-
néneklenni,mintnagyeleik,akiknekne-
vétmegörökítetteavárostörténet.Azem-
lékhely gránitjának szilárdsága az örök

emlékezés jelképe, a rajta látható khachkar 
pedigazörményönazonosságtudatéseme
nép fennmaradási reményének legmegha-
tározóbb szimbóluma. A múltnak, jelen-
nek és jövőnek üzenő ünnepségre április
22-éndélutánötórátólkerülsor.Azava-
tást követően a Szent Miklós-plébánia-
templombanszentmisétcelebrálGáll Hu-
nor, a gyergyószentmiklósi örmény szer-
tartásúegyházközségplébánosa.

Molnár Melinda
Fotó: Veres Nándor

 2018. április 15. 

(Székelyhonról másolva: https://
szekelyhon.ro/aktualis/unnepi-esemenyek-
zarandokhelyeul-szant-udvarhelyi-
magyarormeny-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 fe-
szítettek, Krisztus Istenünk, haláloddal legyőzted a halált; aki egy vagy a Szenthá-
romságból, az Atyával és Szentlélekkel együtt dicsérendő, üdvözíts minket.”

Jézuskettőstermészeteszerintemberisvolt.Aszólegigazibbvalóságáig.Azevangé-
liumokbizonyítjákezt.Látvaazemberiéletet,felsóhajt:„szomorú az Én lelkem mind-
halálig.”Akétségisgyötri–nemcsakakereszten–:haazEmberfiavisszatér,vajon
talál-ehitetaföldön?”Azevangéliumok–MátéésLukács–beszámolnakszületéséről,
deatovábbikettő(MárkésJános)inkábbműködéseháromévéreteszikahangsúlyt.
Egykivételvanrejtettéletéből:a12évesJézusatemplomban(Lk2,41-52).Amediter-
ránvidékenegy12évesmegfelelamiéghajlatunkon,kultúrkörünkbenegy13-14éves-
nek,mikorazöntudatmárébredezik,mintittis:„Atyám házában kell lennem”,sittaz
AtyanemSzentJózsefrevonatkozik!AzOrlayutcaioltárképenisMáriakarjaibanegy
idősebbkorúJézuslátható!

dr. Sasvári László

  

Helyreigazítás
AFüzetek 2018.március-április száma15. oldalán abáró Dániel Ernő családjáról
írottolvasóilevélbenelírástörtént:eleméri és ittebei Kiss Augusztaszül.1822.dec.
31.Eleméren,keresztelésu.ott1823.január3.,elhunyt1900.március18.-ánugyanott.
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Dr. Fogolyán Kristóf 1878. június 3-án
születettSepsiszentgyörgyön.Szüleikato-
likusszékelyörményekvoltak.Édesapja
ugyancsakaKristóf(1836-1922)nevetvi-
selteésegyikágavoltaMarosludasróla
Székelyföldrekerültnyolcgyermekesör-
mény családnak, s mint
ilyenSepsiszentgyörgyjó-
módú kereskedője lett. A
feleségeakézdivásárhelyi
– ugyancsak székely ör-
mény–Fejér Mária Rozá-
lia(1835-1917),a„Rudolf
Kórház” alapításánál köz-
reműködőFejér Lukácsnak 
(1815-1888)alányavolt.
A gyermekKristóf ele-

mi iskoláit a szülővá-
rosában végezte, majd a
nagyszebeniÁllamiGim-
náziumbanfolytatta,hogy
a német nyelvet is jól el-
sajátítsa. Közben a sep-
siszentgyörgyi iskolás-
társaitól sem szakadt el. Ezt bizonyítja
a Székely Mikó Kollégium zenekaráról
1895-benkészültfénykép,amelyenaze-
nekartagjaiközöttláthatóőis(ülve,csel-
lóval).
1896. június 26-án szerzett jó érettsé-

gi bizonyítvánnyal iratkozott be a Ko-
lozsvári Ferencz József Tudományegye-
tem orvosi fakultására. Tíz egymásután
következő félévben szorgalmas hallga-
tója volt az orvostudományoknak.A ter-
mészetrajzi elővizsgákat az első év vé-
gén,mígazelőszigorlatotamásodiktan-
évvégéntettele.Azakkoriszokásszerint
ahatodikfélévfolyamánönkénteskatonai

Kerek évforduló – 140 évvel ezelőtt született

Dr. Fogolyán Kristóf élete
szolgálatra jelentkezett, ésaBécsbenál-
lomásozócsászár-vadászezredbenazön-
kéntesiévelsőfelét leszolgálta.Gyakor-
latikiképzésecéljából-mármintorvos-
tanhallgató-akilencedikéstízedikfélév
folyamánönkéntesgyakornokkéntműkö-

dött.Azabszolutóriumel-
nyerése után1901. június
1-jétől mint szigorló or-
vostaközoktatásügyimi-
niszterabelklinikáragya-
kornoknaknevezteki.
Sebészi oklevelét Ko-

lozsváron szerezte 1901-
ben, és 1902. március
1-jén avatták orvosdok-
torrá. Erről a családi ha-
gyatékban lévő szűksza-
vú táviratból szerzünk tu-
domást:„Szombatondok-
torrá avatnak, Kristóf”.
Egy évig még Kolozsvá-
ronmaradtésakolozsvá-
riSebészetiKlinikánmű-

tőiéssebészetiszakvizsgáttett.
EztkövetőenNémetországbamentkül-

földitanulmányútra,senneksoránszámos
világhírnévnek örvendő professzor mel-
lettigyekezettismereteitbővíteni.Berlin-
benAlthausenklinikájánexternkéntszü-
lészetettanult,sközbenbejártMagherort 
és Dürsen magánklinikáira, ahol ugyan-
csakaszülészetésanőgyógyászatidősze-
rűkérdéseitsajátítottael.InnenDrezdába
ment, ahol LeopoldprofesszornálaKirá-
lyi Bábaképző Intézetben szülészmesteri
tanfolyamotvégzett.Ugyanakkorittgya-
rapította szövettani és laboratóriumi is-
mereteitis.AkésőbbieksoránLandautól 
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cystoskópiát, Joseftól és Lassartól bőr-
gyógyászatot és veneorológiát tanult.
Bergmanmellettsebészettelfoglalkozott,
Heubnertnél gyermekgyógyászatot tanult, 
sugyanakkor elsajátítja agége intubálás
technikájátis.
1904-ben hazatért Magyarországra és

Kecskeméten vállalt sebész orvosi ál-
lást. Itt kapta a sepsiszentgyörgyi – ak-
kori Ferencz József – kórház meghívá-
sát,amelynekelegettéve1906elejénha-
zatért.Elsőlépéskéntegyműtőtermetala-
kítottkiúgy,hogyazaddigikötözőtegy
fallalegynagyobbésegykisebbteremre
osztotta.Előbbilettaműtő,utóbbiakötö-
ző.Akórházkicsiablakaitmégugyaneb-
benazévbennagyobbakracseréltetteki.
1907-benDaday, mint akórház igaz-

gatója–valószínűanyugatot ismegjárt,
szenvedélyes alkotó, építő Fogolyán un-
szolására is – indítványozta, hogy aHá-
romszék vármegye tulajdonát képező
Groeder család alapítványának kamatait
fordítsákakórházfejlesztéséreésmoder-
nizálására.Eztazindítványtelfogadtákaz
illetékeseks3000koronátbocsájtottaka
kórházrendelkezésére.Ebből1347koro-
náértműszereket, és1140koronáért egy
modernműtőasztaltvásároltak.1909–ben
báróGroederhozzájárultahhoz,hogyaz
alapítványbóltovábbi2000koronáértegy
Röntgen készüléket is megvásároljanak,
melyet1910-benszereltekfel.Ugyancsak
1909-benelkészítettékakórházfőbejára-
tát is,mostmár az utcáról, de az erede-
tiudvaribejáratotismegtartva.Ugyaneb-
benazévbenelvégzikaz1907-benkérvé-
nyezettvillanybevezetésétis.
Ebben az időben a kórházmár annyi-

ratúlzsúfoltvolt,hogyterjeszkedniekel-
lett.Eztcsakúgytudtákmegoldani,hogy
felszámoltákazigazgatófőorvoskórház-
banlévőlakását,ésazépületdéli–amai

Kórház utcára néző oldalára – egy föld-
szintes épületet emeltek, amelyik amin-
denkori igazgatófőorvos lakása lett.Eb-
bőlegyösszekötőajtóntudottazorvosát-
menni–sürgősesetekbenakórházba.Ide
költözöttaztánFogolyánKristófisacsa-
ládjával,miután–1911-ben–Daday le-
mondása után – ő lett a kórházigazgató,
sőtettőlkezdveavárositisztiorvositeen-
dőketisellátta.
Daday és Fogolyán összefogásával a

kórházazaddigiévekhezképestrohamos
fejlődésenmentát.Sajnosígysemtudott
lépést tartanianövekvőszükségletekkel.
Az1853–banépítettkórház,márszűknek
bizonyult,ezértavármegyemegbízásából
Fogolyán doktor a fővárosba (Budapest-
re)utazott,hogy kieszközöljeabelügy-
minisztertől egy új kórház építésének az
engedélyezését.
A fővárosi utat siker koronázta.A ter-

vezésimunkálatokkalKós Károlyt – aki
a SzékelyNemzetiMúzeumot is tervez-
te–bíztákmeg.Ettőlkezdveéletreszó-
ló barátság szövődött a két rokonlelkű
emberközött,amitbizonyítazötvenév-
velkésőbbkeltezett levél is.KósKároly
ígyírerrőlamegbízatásról:„Avármegye
(…)amagarészérőlfelkértengem(levél-
ben)hogyFogolyándoktorralegyetértés-
ben,azőáltalaösszeállítottprogramalap-
ján készítsem el a kórházpavilonok váz-
lattervét, azok elhelyezését a terepen, és a 
megfelelő úthálózat tervét. Fontos köve-
telményvoltazépítésszelszemben,hogy
azépületegyüttesrendeltetésénkívülfe-
jezzekiaszékelyváros,aszékelynépsa-
játosépítő,formálószellemét”.
Sajnos, az első világháború kitöré-

se megakadályozta a pavilonrendszerű
kórházmegépítését, de a háborús körül-
mények között is lerakták őrkői kőből a
központiépületnekazalapját,ésrészben
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elkészítettek néhány kisebb épületet, így
a hullaházat (amostani törvényszéki or-
vostaniépület).Ezenkívül„pirosba”fel-
építettékakésőbb lebontott adminisztrá-
ciósépületet.
Aháborúalatt avárosikórházvezeté-

semellettFogolyándoktormégahatszáz
ágyas vöröskeresztes kórházat is irányí-
totta. Munkája elismeréseként II. osztá-
lyúVöröskeresztkitüntetéstadományoz-
takneki.
1918–1920között,azűrzavarosátme-

neti időkben saját maga finanszírozta a
kórházműködését, és a későbbiek során
issokszegénybetegensegített.Előfordult
többalkalommal,hogysokgyerekescsa-
ládtól nem fogadott el pénzt szolgálatai-
ért.Afámaszerintabetegek„FehérAn-
gyalnak” hívták.
A sepsiszengyögyi egészségvédel-

mi hálózat kifejlesztését sajnos évekig
megakasztotta a háború, és annak kö-
vetkezményei.Míg a környező városok-
ban,mintBrassóban,Segesváronvégbe-
ment 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 Sa-
munakahatáskörébeesett.
Fogolyándoktornyugtalanalkotószel-

leménekköszönhető,hogy1926-banfel-
építettékaKósáltaltervezettegyikpavi-
lontafertőzőbetegségekszámára,ésbe-
fejeztékahullaházat.Méglehetőségevolt
arégiműtőmelléegyújhelyiségetépít-
tetni, amelyikmárvalamelyest emlékez-
tetett egy korszerű műtőre, aztán ezzel
megisszakadtakórházfejlődése,ésavi-
dékikiskórházakszintjénmaradt.1923-
tólkezdveévenkéntfelülbíráltákszakmai
tudását, képességét,majd 1935-ben nem

megfelelőszintűnyelvismeretemiattren-
delkezési állománybahelyezték.Munká-
játalányarészéremegvett,aBazárésaz
öregFogolyánházaközöttfekvőHutera
Árpád-féletelkenlévőházkétszobájában
berendezett magán szülőotthonban foly-
tatta,otttovábbraishivatásánakélhetett.
1936.február17.-énminiszterirendelet-
teláthelyeztékKézdivásárhelyrefőorvos-
nak, ahonnan, ideiglenesen1936. április
1.-jén újra visszahelyezték Sepsiszent-
györgyre.
AhelyétDr. Bidu Valérvetteát,akihá-

rom évig vezette a kórházat. Folytatta a
központipavilonépítését,ésaztsikerültis
fedélaláhoznia.Igaznemazeredetiter-
vek szerint, hanem azt a lapos – bádog-
gal borított –  tetőt építették rá, amelyet
maisvisel.
1940-ben ismét Fogolyán Kristóf lesz

azigazgató,akifolytatjaaközpontipavi-
lonbefejezését.Szétválasztjaasebészetet
ésabelgyógyászatot.Asebészetésazúj
épületben,atízágyasszülészetiosztályaz
egykoriigazgatóilakásbanműködik.
Az 1943-ban felgyorsult kórházépí-

téstmegállította amásodik világháború-
nak Szentgyörgyön való átvonulása, pe-
digaközpontiépületmár-máraberende-
zés fázisáig jutott. Sajnos a visszavonu-
lókszintecsakazüresépületethagytáka
bennelévővaságyakkal.
Időközben Fogolyán doktor a Hutera-

féletelekkertjébenabrassóiHalász Kál-
mán építész tervei ésKósKároly utóla-
gostanácsaialapjánhozzáfogottegy-sa-
ját - négy emeletes szanatórium építésé-
hez.Sajnoseztatervétnemsikerültmeg-
valósítania, mert a kommunista rezsim
mindenvagyonátállamosította,későbbaz
előtteállóépületetislebontvaközigazga-
tásihivatalláalakítottaátanégyemeletes
szanatóriumnakszántépülettelegyütt.
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1945-től a háborúból hazatérő fia,Dr. 
Fogolyán Miklós leszazosztályvezetőfő-
orvosegészenaz1948-benbekövetkezett
államosításig. Még Fogolyán Kristóf is
dolgozott,kezdetbenrégiálmánakameg-
valósításán,azanyaéscsecsemővédelmi
hálózatkiépítésén.Akórházakállamosítá-
sautáneztbeleolvasztottákazEgyesített
KórháziHálózatba,ésőa járóbetegren-
delőben dolgozott 1953-ig. Ekkor meg-
támadtaagyilkoskór,arák,amelyellen
egészéletébenharcolt.
Dr.FogolyánKristófazonbannemcsak

orvosa,hanemegynagyonsokszínűalak-
ja volt Sepsiszentgyörgynek.A kelet-eu-
rópai polgárosodás legvirágzóbb sza-
kaszában született és élte le fiatal éve-
it,adottságaimelletttalánezismeghatá-
rozta az életfelfogását és pályáját. Ez se-
gíthetteátélniakétvilágháborúmérhetet-
len szenvedéseit, az interbellumban tör-
téntmegaláztatásokat,majdamásodikvi-
lágháborúutáninehézségeket,ésakom-
munistarezsimáltalvalóteljeskifosztást.
Törhetetlen lendülettel dolgozott min-
dig, a jelmondatává vált “Semper bonis
artibus”, azaz “mindig a jómunka érde-
kében”,ahogyszerettemondani,mégak-
kor is, amikorpártszékházatköltöztettek
azújonnanmegépített szanatóriumába,a
szülészet-nőgyógyászathelyett.
1905. január 6-án feleségül vette dr. 

Lukáts Adolf(1848-1924)jogászprofesz-
szor, egyetemi tanár és galántai Fodor 
Aranka(1858-1942)„ünnepeltszépségű”
lányát, Lukáts Gizellát(1883-1931).Adok-
torúreházasságrévénrokonságbakerült
azegykorihíresDr. Fodor Józseffel(1843-
1901),nemzetközilegelismerthigiénikus-
sal, a magyar közegészségügy megterem-
tőjével.Aházasságbólkétgyermekszüle-
tett:Miklós (1905-85)ésEdit (1908-95).
Lukáts Gizella az 1931. április 30-án

bekövetkezettkoraihaláláigméltótársaés
támogatója volt férjének. „Aboldog csa-
ládiotthonvalóságoskulturáliscentruma
volt a székely városnak, ahol annyi szó
esett, olyan sokmegbeszélés folyt iroda-
lomról,művészetről, ahonnan nemes tár-
sadalmi törekvések indultak ki…A szé-
kely nép nagyon korán veszítette el nagy-
asszonyát”- írják a Pásztortűz című fo-
lyóiratban1931-benmegjelent–Dr.Fog-
olyán Kristófnéról – szóló nekrológban.
Dr.FogolyánKristófaMegyeiOrvosiKa-
maraelnöke,valamintaRománKorona-
rendtisztikereszttulajdonosavolt.Sokol-
dalúelfoglaltságamellett a természetjáró
mozgalomnakisnagyhívevolt.1934-ben,
amikor Sepsiszentgyörgyön újra megala-
kultazErdélyiKárpátEgyesület,amáso-
dikvilágháborúigtartószakaszábanőke-
rül az EKE háromszéki szakosztályának
élére.
Fogolyándoktornagyzenei,képzőmű-

vészeti, történelmi műveltséggel rendel-
kezett.A zenét nemcsak szerette, hanem
diákkorától kezdve ő maga is művelte.
Nagyművészpártolóvolt.1927-benőés
MiklósfiahozzaaBrassóbanlebetegedett
Bartók Bélát Sepsiszentgyörgyre,ővolta
kezelőorvosa,ésa felgyógyulásautánő
vette rá Bartókot, hogy Sepsiszentgyör-
gyöniskoncertezzen.Dr. Koczka György 
belgyógyászfőorvos–akiszemélyesenis
ismerte - írja: „Az építészettel valahogy
úgyvolt,minthafőfoglalkozásalettvol-
na. Állandóan tervezett, rajzokat készí-
tett”.1954.április22-énhaltmeg.Porai
a sepsiszentgyörgyi katolikus temetőben
lévőcsaládisírkertbennyugszanak.

Forrás:
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„Élő emlékezet” – Örmény származású családok 
Marosvásárhelyen – 11. rész

ÁVéD cSALÁd
ÁVÉd GErGELy, Gyergyószentmik-
lós (*1765–✝1832)-örménykereskedő
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).Apaneve:
ZAKARIÁSJÁNOS-örménykereskedő,
anyaneve:MARGIT
Házasságkötés: 1848. február 18,

Gyergyóiörménykatolikustemplomban
Gyergyóalfalubatelepednek
Gyermekeik:

(5.a) Gergely (*Gyergyóalfalu,1849-
✝Temesvár)-földbirtokos
Felesége: STANKOVICHGYŐZŐKE 

(lengyelszármazású)
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)-ügy-
véd 
Felesége: NAGYIVÁNYI FEKETE

LENKE(*1896–✝1954)
(5.b.2) Irén (*1883–✝1970)

Férje:LUKÁTSISTVÁN(*1863–✝1947)

(5.b.3) István(*1889–✝1914)
(5.b.4) Lujza (*1891–✝1975)

Férje:BARTOSGYULA(✝1947),ügy-
véd

(5.b.5) András (*Gyergyóalfalu,
1894 –✝Gyergyóalfalu, 1978) – föld/er-
dőbirtokos
Felesége:GYÖRGYEMMA(*Gyergyó-

alfalu, 1908 - ✝Rugonfalva, 1999 - Gyer-
gyóalfalubantemették)
Gyermekük:

(5.b.5.1) Mária (*Gyergyóalfalu,
1938) 
Férje:BÍRÓDÉNES
Gyermekeik:

(5.b.5.1.1) Zoltán (*Székelyke-
resztúr,1962)-marosvásárhelyilakos

(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 aCs. ésK. 62 gyalog-
ezred kötelékében orosz-olasz harctere-
ken harcol (érdemrend-kitüntetés, sebe-
sülés); 1918-ban leszerel, tartalékos tiszt
1920okt.-igazErdélyiSzékelyHadosz-
tálynál.1921-1936közöttMagyarorszá-
gonél,majdhazatér szülőfalujába.Test-
vérei és rokonai késztetésére 1940-1943
közöttpróbálkozika„városigyökérverés-
sel”Marosvásárhelyen,devégülis,soha
megnembánvadöntését,szülőfalujátvá-
lasztja,Alfaluban-„övéiközt”élilehát-
ralevőéveit.

Adatközlő: dr. Biró Zoltán

(5.b.6) Vira (*1896–✝1935)
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(5.b.7) Gergely (*Gyergyóalfalu,
1898–✝Marosvásárhely,1985–szülőfa-
lujábantemették)
Felesége:VERESSMAGDA
Házasságkötés:1928
1927-tőlMarosvásárhelyenéltek
Gyermekeik:

(5.b.7.1) Nóra
(5.b.7.2) János
(5.b.7.3) Ervin

Ávéd Gergely német tannyelvű alap-
képzése után Könisbergben közgazdasá-
giegyetemetvégez,Frankfurtbandokto-
rál.TanulmányaibefejeztévelhazatérEr-
délybe.Marosvásárhelyena„Máramaros
bank”–majda„Szebenibank”ésaz„Ag-
rárbank”–náldolgozikvezetőbeosztás-
ban.A II. Világháború. után a Románi-
ai „Invest bank”,majd egybiztosító tár-
saság, később a helyiÉpítkezési vállalat
(TCM) alkalmazásában dolgozik nyug-
díjazásáig.Jövedelemkiegészítéskéntto-
vábbraisfordítástésgépeléstvállal.Csa-
ládiházukaVársétány(A.Saguna)u.sar-
kánáll,utódaitulajdonátképezi.Mindhá-
rom gyermeke egyetemet végez, - orvos, 
villamosmérnök,vegyészmérnök– szak-
képesítéssel dolgoznak, családot alapíta-
nak. Napjainkban is Vásárhelyen élnek,
gyermekeikkelésunokáikkal.

(5.b.8) róza (*Gyergyóalfalu,1901
–✝Marosvásárhely,1987)
férje: GÁSPÁR FERENC (*Gyergyó-

szárhegy,1891–✝Marosvásárhely,1945)
–kereskedő

Gáspár Ferenc 1920 körül a maros-
vásárhelyi „Agrofera” RT. részvényese
(székhelyeKossuth utca 7 szám). 1923-
bancsaládiházatvásárolnakaKötelesSá-
muelutcában.Az1948-49államosításkor
elvesztik javaikat,acsaládiházatkisajá-
títják,elhunytacsaládfő,aháborúbanha-
difogságbakerülőgyermek–megélhetés

nehézségei szinte elviselhetetlen gondo-
katokoznak.Méltósággalviseltmegpró-
báltatásokshúszévvelavilágháborúbe-
fejezéseutántalálkozikelőszörfiával.
házasságkötés:1923
Gyermekük:

(5.b.8.1) Loránd (*Marosvásár-
hely,1925)-orvosprofesszor,ismertfran-
ciaköltő/író,művészfotós.Franciaország-
banél.

Adatközlő: dr. Ávéd Nóra
(5.b.9) Aranka (*1903–✝1993)
(5.b.10) Erzsébet (*1906–✝1982)

Férje:LÁZÁRDEZSŐ(*1907–✝1986)
(5.c) Anna (*1853–✝1854) 
(5.d) István (*1854–✝1854)
(5.e) Kristóf (*1856–✝1932)

Felesége:KAPDEBÓMARGIT
(5.f) Mária (*1859–✝1861)
(5.g) Antal Jakab (*1861–✝1929)

Felesége:KOVÁCSANNA
Gyermekeik:

(5.g.1) Zoltán (*1901–✝1964)
Felesége:GÁLLUJZA(*1889–✝1984)

(5.g.2) Antónia (*1907–✝1997)
Férje: CSATÓ SÁNDOR (*1907 –

✝1981)
(5.g.3) Kálmán (*Gyergyóalfalu,

1904–✝Marosvásárhely,1990)
Felesége:GYÖRGYGIZELLA(*Gyer-

gyóalfalu,1913–✝Marosvásárhely,1993)
Házasságkötés:1933,Gyergyóalfalu
1939-tőlMarosvásárhelyenélt
Gyermekeik:

(5.g.3.1) Zsuzsa Erzsébet (*Gyer-
gyóalfalu,1935)

(5.g.3.2) Anna (*Gyergyóalfalu,
1937–✝Marosvásárhely,2007)

(5.g.3.3) rózsa Zsófia (*Marosvá-
sárhely,1944)

Ávéd Kálmán kereskedelmi isko-
lát végez, utána 1923-1932 között
Lukáts§Lukátsgyergyóbélborifakitermelő
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cég alkalmazásában áll, majd községi ta-
nácsos-pénztárnokAlfaluban. 1941-1947
között Maros-Torda Vármegye számve-
vőszékénkinevezett számvevőszéki főel-
lenőr.Vásárhelyretelepedéseidejéncsalá-
diházatvásárolaJuhászGy.(Berzei)ut-
cában,aháznapjainkbanisazutódoktu-
lajdonábanvan.A II.Világháborúutána
helyi Kisipari Szövetkezetnél (Metalul)
anyagkönyvelő,nyugdíjazásáig.

Adatközlő: Székely Zsuzsa
(5.g.4) József (*1922-)

Felesége:ALBERTETELKA(*1926–
✝2002)

(5.h) István (*1863–✝1927)
(5.i) Márton (*Gyergyóalfalu, 1865

–✝Arad,1933)-járásbíró
Felesége:BUBLAMARGIT
1885–1925közöttVásárhelyenéltek.
Vásárhelyi ítélőtábla története című

írásbanolvasható,hogy1910-benavásár-
helyi Ítélőtábla Járásbírósággal egészült
kiésmegneveziÁvéd Márton járásbírót.
Korán jelentkező betegsége miatt, 1928
–1930közöttaszolgálattevésbőlvissza-
vonul, feleségeArad környéki birtokára
költözik.Halálautánfeleségetovábbrais
ápoltarokonikapcsolatátférjehozzátarto-
zóival,felkeresvenéhaiférjeVásárhelyen
élőrokonait.

Adatközlő: Ávéd János

dr. Ávéd Gergely

Gáspár Ferencné szül. Ávéd Róza

Ávéd Kálmánné, szül. György Gizella és Ávéd Kálmán

Ávéd Andrásné György Emma, Ávéd Mária, Ávéd 
András
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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:
VákárRozália
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) - közsé-
gifőjegyző,tartalékostiszt
Felesége:SZENTPÉTERIEMMA (*Ma-
rosvásárhely,1892-✝1968)
Házasságkötés:1923,Marosvásárhely

Várterész István: Székelyudvarhelyen
középiskolát, majd jegyzői tanfolyamot
végez, 1912-ben a Marosvásárhelyi köz-
igazgatási vizsgáló bizottság tanúsítvá-
nya szerint közigazgatási vizsgát tesz.
Pályáját Magyarpéterlakán kezdi, utá-
naKörtvélyfájándolgozik.AzI.Világhá-
borúidejéna82.Székelygyalogezredben
harcol,1917-benoroszharctérenzászlós-
ként hadifogságba kerül, Szibériába hur-
colják, Razdolnoje-i tiszti hadifogolytá-
borbantölt5évet.Csaknem2hónapig(52
nap)tartóhajóútutánérkezikszülőföldjé-
re.1923-banMedgyesfalvánaljegyzőként
dolgozik,deállásábólhamarosanelbocsát-
ják. Csak 1940-ben, Erdély felszabadulá-
sa után lesz Nyárádtő község kinevezett

körjegyzője, és 1943-44 között főjegyző
Gyergyószentmiklóson.
Gyermekeik:

(1.c.1.1) Mária rebeka (*Ma-
rosvásárhely, 1924 - ✝Marosvásárhely),
könyvelő

(1.c.1.2) Pál Gergely 
(*Meggyesfalva, 1926 - ✝Marosvásár-
hely,1992)–tanár
Felesége: STERNHIBEL LENKE
(*Torda,1925-✝Marosvásárhely,1997),
egészségügyiasszisztens
Gyermekeik:

(1.c.1.2.1) Mária (*1954-✝Maros-
vásárhely,2001),fogorvos

(1.c.1.2.2) Pál  (*1955, Marosvá-
sárhely-),lakatos
Várterész Pál 1952-tőltermészetrajz-bio-
lógiatanár,igazgatóavásárhelyi4.sz.ált.
iskolában;népiegyetemioktatásszervező,
„Növényésállatvilág”címűelőadássoro-
zatindító-vezetője.
1965 után a Bolyai Farkas Elméleti Lí-

ceum tanára,1967-69és1976 -77között
osztályfőnök. „…az én osztályfőnököm 
Várterész Pál volt, nemcsak tudományokhoz 
értő, áldott lény, (de) kis termetével fordí-
tottan arányos jókora emberség (is) feszült 
benne ....János pontja - egy alig volt diák-
lap szerkesztőjének visszaemlékezéseiből.” 
VáradiJózsef: A János pontja emlékére.

(1.c.1.3) István (*Meggyesfalva,
1931–✝Marosvásárhely,1984)–gyógy-
szerész
Vásárhelyi középiskolai tanulmányai

befejeztévelKolozsváronaBolyaiEgye-
tem magyar nyelv és irodalom szakon
tanul, de anyagi okokból tanulmányait
megszakítja.1952–tőlaMarosvásárhelyi
Gyógyszerész karra iratkozik, 1957-ben
gyógyszerész oklevelet szerez.
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Felesége:SZOMBATIROZÁLIA
Házasságkötés:1959.
Szakmai dolgozatait aGyógyszerész ér-
tesítő, Román gyógyszerkönyv, Practica 
farmaceutica szaklapok közlik. Napila-
pokbanközölthelytörténetiírásai:Gecse 
Dániel;Dr. Knöpfler Vilmos; Szotyori Jó-
zsef kórházalapító;Egy orvos, aki közte-
tek élt című írás dr. Schmidt Béla orvos 
emlékére,megjelentaVörösZászló1983
számában;Átalvető2013.márciusiszám.
Gyermekeik:

(1.c.1.3.1) Julianna (*1960–)

(1.c.1.3.2. Emese (*1963-)  
(1.d) Jakab 

Felesége:özv.KABDEBÓJÁNOSNÉ
(1.e) Mária

Férje:id.KABDEBÓGERGELY,mészá-
ros

(1.f) Katalin
Férje:KARÁCSONJÁNOS

Felhasználtirodalom:
Dávid József (szerk.):Székelyföld írásban 
és képekben,Budapest1941,187.

Adatközlő: Várterész Pál

Várterész Rebeka Várterész István és Várterész Istvánné szül. Szentpéteri Emma

Várterész Pál, a „tanár úr” Várterész István
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Hosszútörténelmimúltravisszatekintőné-
pektörténetébennemszokatlanazajelen-
ség, hogy gazdasági, történelmi-politikai,
vagyegyébokok(természetikatasztrófák)
miattlakosaitömegesenvándorolnakel,s
keresnek új hazát maguknak. Szerencsé-
sebbsorsúnépeknélajelenségnemismét-
lődőjellegű,ámÖrményországgeopoliti-
kaihelyzetemiatt,a tömegeselvándorlás
az örmény történelem gyakori jellemző-
je, sajátossága lett. Ennek következtében
azörménydiaszpóraazzalatörténelmijel-
legzetességgeljöttlétre,hogyakilikiaiki-
rályságmegszűnéséig(1375),valamintaz
I. Örmény Köztársaság megalakulásától
(1918) kezdődően volt és jelenleg is van
anyaországa. Az első kolóniák (VI-VII.
sz.)aFöldközi-tengertérségébenkeletkez-
tek,sazújésújabbkirajzásokatkövetően
aXXI.századraazötvilágrészszintemin-
denországábanmegtalálhatók.
A magyarországi örmény kolónia Er-

délyben alakult ki a XVII. század utol-
só harmadában. Egy származásföldrajzi
szempontból meglehetősen különnemű,2 
viszontszociálisszempontbólegyező,fő-
ként kézművesekből és kereskedőkből
álló„csonkatársadalom”lépteátaKárpá-
tokvonulatát.Abeköltözésévénekhagyo-
mányosan1672-t-aszucsavaiörmények
Besztercéretelepülésénekidőpontját-je-
lölimegaszakirodalom.
Agazdaságilagegykornagyonjelentős,

kifelé zárt,magyarul alig, vagy nehezen
beszélő erdélyi örmény kolónia lakossá-
gaaXIX.századutolsóharmadában(alig
kétszázévvelabetelepedésután)máraz

Krajcsír Piroska
A magyarországi örmény kolónia és a néprajz-

kutatás a XIX-XX. század fordulóján –1.rész
etnikai és nyelvi asszimiláció küszöbén
állt.Úgylátszott,hogyezaXVIII.század
elejénmegkezdődött folyamat visszafor-
díthatatlanulavégéhezközeledik.Azör-
mény kolónia lakossága ekkormég nem
érzékelteaveszélyt.Aziparos-kereskedő
örménységcsakakkorkezdettelsajáttör-
ténelmimúltjaésnemzetiértékeifeléfor-
dulni,amikoraXIX.századmásodikfelé-
bensajátértelmiségekondítottamegkét-
ségbeesettenavészharangot.
Keserűszívvelvettéktudomásulazer-

délyi örménység asszimilációját: „aki
csak fél évet töltött e városban, kényte-
lenmegállapítani hogy ez az örmények-
bőlállóvárosteljesenmagyar„3„Kétés
félévszázadalattabeolvasztóésátalakí-
tómunka tehát végbement, smamár ez
afajannyiramagyar,mintalegtelivérebb
bennszülött.S éppen annyiranemél ke-
reskedői szellem benne, mint a magyar-
ban,selőítéleteiben,jóésrossztulajdon-
ságaiban is hozzáidomult mintaképéhez,
melyreformálódott”4 -
„Anéprajznakkellamavédőbástyának

alapjait leraknia, mellyel fajunk a maga
különállásával a népek családjábanmeg-
erősödhetik,ésmegőrizhetieredetiségét.”1

vélekedik a századvég nagyhírű újság-
írója, Zuboly, azaz Bányai Elemér.AMa-
gyarSzemleésaFővárosiLapokcikkei-
ben ishasonlóértékeléseketolvashatunk:
a kétszáz éves együttlét eggyé olvasztotta 
azörménytamagyarral;azörményekigaz
magyarhazafiak;nemtekintikőketkülön
nemzetiségnek;nemképeznekkülönele-
metamagyartársadalomban.5
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Abeolvadástkatalizálótényezőkközött
nem elhanyagolható körülmény, hogy az 
örmények már századokkal korábban el-
hagytákanyaországukat,savándorlásso-
ránbizonyosnemzetivonások-mintlepke
szárnyárólahímpor-mégMagyarország-
ra költözésük előtt letörlődtek. A három
részreszakadt, többezerkilométer távol-
ságban lévőanyaországgal szinte lehetet-
lenvoltgazdaságivagykulturáliskapcso-
latotkiépíteni,hiszenannakterületekele-
tiésnyugatinagyhatalmakvetélkedésének
(török-perzsa, orosz-perzsa, orosz-török 
háborúknak)állandószínterevolt.
A feudalizmuskorábankialakulókoló-

niák közösségi élete az örmény apostoli
egyházköréépült.AMagyarországrabete-
lepülőörményekazautokefál,monofizita
örményapostoliegyházhíveivoltak,mely
anemzetiidentitásőrzésegyikzálogavolt
azállamiságelvesztéseután.Azörménye-
ket a Kárpátokon átvezető Zilifdár Oglu 
Minász,6 valamint Verzár Oxendius püs-
pökök nevéhez fűződik az örmények ka-
tolikusegyházzalkötöttuniója.Ennekso-
ránaliturgiasannaknyelveörményma-
radhatott ugyan, de a szervezeti önálló-
ságuk megszűnt, sőt, Oxendius halála
(1715) után az önálló püspökség is elve-
szett,mivelakolóniavezetőinemtudtak
megegyezniazújpüspökszemélyében.Az
unió,seztkövetőenazörménypüspökség
elvesztésevoltazelsőállomásazasszimi-
láció útján. Az erdélyi örmények tudták
ezt,smégaXIX.századvégénisharcol-
takpüspökségükvisszaállításáért.7
Abeköltözőörmények feudális szerke-

zetű országba érkeztek, s kezdettől fog-
va igyekeztek a magyar társadalom kí-
nálta keretekbe illeszkedni. Foglalkozá-
sukat tekintve főleg kézművesek (tímá-
rok)éskereskedőkvoltak.Kiváltságleve-
leik(1684-Petele,1696-Ebesfalva,1726

-Szamosújvár)aszabadkereskedést,kö-
vetkezésképp a gyorsmeggazdagodást is
lehetővétettékszámukra.Afeudálisszer-
kezetű Magyarországon azonban épp a
leggazdagabb örmény családok nem tud-
ták tovább forgatni akereskedésből szer-
zetttőkéjüket.Idegeneklévén,fölbirtokot
nem vásárolhattak, polgári származásuk
miatthivataltnemtölthettekbe.8 Ezért - el-
fogadvaamagyarértékszemléletet-igye-
kezteknemesiokleveletszerezni,störek-
vésük oly sikeres volt, hogy 1740- 1840
közöttmár 88 örmény család9 kapott ne-
mesi címet. Dél-alföldi birtokvásárlása-
ikrévénezekafamíliákföldrajzilagisel-
szakadtakakorábbiörményvárosoktól,s
egyebekbenisigyekeztekhasonulniama-
gyarnemességhez(családnevekmagyaro-
sítása, vegyes házasságok).A magyaror-
szágiörménykolóniátígyéppavezetésé-
rehivatotttagjaihagytákel,séppenakkor,
amikoramegváltozotttársadalmi-politikai
körülményekmiattaközösségnekalegna-
gyobbszükségelettvolnarájuk.
A XVII-XVIII. században az

örménylakta városok fő törekvése a sza-
badkirályivárosicím,sazezzel járóki-
váltságokelnyerésevolt.Erzsébetvárosés
Szamosújvár egymással versengve igye-
kezettbejutniakiváltságosokközé.Célju-
katszinteegyszerreértékelaXVIII.szá-
zad utolsó éveiben, ám a privilégiumért
nagyáratfizettek:aziskolákbankötelező-
enbekellettvezetniamagyarnyelvűokta-
tást,saközigazgatásnyelveismagyarlett.
A nemzeti identitás egyik legfőbb ismér-
ve és záloga, az anyanyelv egyre inkább
amagánszféra,acsaládiéletkereteiközé
szorultvissza.Az1840-esévekbenmára
templomiprédikációkegyrészeismagya-
rul hangzott el.10Anyelvbőlelőbbakomp-
likáltabb grammatikai formák tűntek el,
majdafogalmak,aztánaz igék,végülaz
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indulatszavak.AXX.századelejéreazör-
ménybeszéltnyelvállapota(mindenhar-
madik-negyedik szó magyar volt) híven
mutattaanyelviasszimilációmértékét.11

Azerdélyiörményekasszimilációsállo-
másainakvizsgálatánálnemhagyhatjukfi-
gyelmen kívül azt a körülményt sem, hogy 
Erdély gazdasági szerepe, jelentősége a
XIX. századmásodik felében, különösen
adunaigőzhajózásmegindulásautánegy-
recsökkent.Azalföldipusztákbenépesül-
tek.Agabonakereskedelemújlehetőségei-
re - talán éppen az említett szemléletváltás 
miatt-nemfigyeltfelazújörménynemze-
dék.Azegykoriügyeskereskedőkutódai
között nemakadt egyetlenTímár Mihály 
sem.A feudális korlátok 1848 utáni fel-
oldásával, a polgárosodás általánosmeg-
indulásávalmegszűnt azörményvárosok
korábbizártsága,homogenitása.Ajobbpi-
aclehetőségreményébenazörménykeres-
kedők nagy része elköltözött az örmény
többségűlakóhelyéről.
Aszázadvégörményértelmiségeazel-

magyarosodásegyikokánakamagyarfe-
udális társadalmi értékszemlélet kritikát-
lan átvételét tartotta.12 Ez utóbbi azt je-
lentette, hogy a kereskedő és az iparos
- hiába produktív eleme a társadalom-
nak - a nemesség szempontjából alacso-
nyabbrendűközösségilénynekszámított.
Atársadalmiranglétránfelemelkednivá-
gyó fiatalabb korosztály ezért nem foly-
tatta ősei foglalkozását, hanem hivatali
és értelmiségi pályák felé tájékozódott,13 
rosszabb esetben a nemességet és főne-
mességet majmoló szokásokkal, vérbe-
limagyardzsentrimódjárahágottnyaká-
raazapáiáltalmegszerzettvagyonnak.14 
Jellemző a korabeli közgondolkodásra a
nemes (!) Issekutz Bogdán jogász esete, 
akit az udvari kancelláriától Kolozsvár-
rahelyeztekvolna, áma terv egygőgös

nemesiközbeszólásonmegbukott:„Csak
nemülökszéketegyolyannal,kinekapja
apudli(pult)mellettállott?”}5
AXIX.századerdélyiörménységeelőtt

valóbannemvoltmáslehetőség,mintbe-
tagozódni abba a társadalomba, amelybe
elődeikmárgyökeretvertek,saközvéle-
kedésáltalörményjellemzőknektartotttu-
lajdonságaikat-becsületesség,szorgalom,
hagyománytisztelet, takarékosság,16 köz-
ügyek iránti elkötelezett áldozatkészség,
családszeretet, polgári erények17 - a gaz-
daságitérenelértsikerekutánatársadalmi
sikeresség szolgálatába állították. Ennek
eredményeaz1800-asévekmásodikfelé-
ben világosanmegmutatkozott.A század
utolsóévtizedeibenakulturáliséstársadal-
miéletszintemindenterületénkiemelkedő
helyet foglaltak el az örmények.18

Amagyarországinemzetiségekkörében
nem egyedülálló jelenség az, ha egy ki-
sebbségagazdaságiés/vagyszociálisfel-
emelkedéssel együtt - esetleg annak árán
-nyelvetésidentitástcserél.19Azőseifog-
lalkozásához,életmódjáhozlátszólaghűt-
len hazai örmény értelmiség egy része
azonban felismerte, hogy nemzeti sajá-
tosságainakvéglegeselvesztésevalósve-
szély,ezértszéleskörűmozgalmatindított
amégmeglévőértékekfelkutatására,meg-
őrzésére,azasszimilációsfolyamatmegál-
lítására, sőt, visszafordítására. Felismer-
ték,hogyanyelvazidentitáslegfőbbzá-
loga,aközösségkohéziósereje.Szorgal-
maztákazörménynyelvújratanulását, il-
letvealkalmazásátamindennapiéletben.20

Szongott Kristóf, szamosújvári gimná-
ziumi tanár Govrik Gergely mechitarista
pappalközösenszerkesztetteazArmeniát.
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 bu-
dapesti,kolozsváriéserzsébetvárosilapok
szerkesztői,illetvemunkatársaiisvoltak.
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1887.1.2.p
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Fájdalommal,deIstenakaratábanbelenyugodvatudatjuk,
hogyaszeretettédesapánk,nagyapánk,dédapánk

id. Zakariás Péter
életének100.,özvegységének27.évében,

2018.március26-án,este11órakortürelemmelviselt
betegségutánmegtértTeremtőjéhez.

Drágahalottunkat2018.március29-én,csütörtökön
14órakorhelyeztüköröknyugalomra
acsíkszépviziörménytemetőbe.

Emlékelegyenáldott,pihenésecsendes!
Agyászolócsalád

Szomorújelentések

Szomorúszívveltudatjuk,hogy
Keve Mária 

2018.január27-én,életének77.évébenelhunyt.
Temetésemárcius7-én11órakoraFarkasrétitemetőHóvirág
utcairavatalozójábólindultvégsőnyughelyére.
Azengesztelőgyászmisétmárcius10-én10órakortartottákaz
ÖrményKat.Templomban(XI.ker.Orlayu.6.).
Gyászolják:testvérei,sógora,unokahúgaiésunokaöccsei,valamintbarátaiéstisztelői.
        Keve Kinga
Gyászoljatovábbáahazaierdélyiörményközösség,hiszenhosszúévekenátazEr-
délyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesületörménynemzetiségiképviselőjevolt,
továbbáaBudapestiÖrményKatolikusLelkészségHitéletiMűködésétTámogató
Alapítványelnöke.Kedveslénye,megbízhatósága,ötleteiésgondoskodásavelünk
marad...        I.S.

Mélyfájdalommaltudatjukmindazokkal,akikismerték
és szerették, hogy

Dr. Magyar István Lénárd
történész,teológus,azEötvösLórándTudományegyetemnyu-
galmazottegyetemidocense,aSzentGyörgyLovagrendtagja,
azErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesületalapítótagja
72éveskorában,2018.március12-énhazatértTeremtőjéhez.
Temetésérecsaládjakörébenkerültsor.
Mindazokat,akikszeretnénektőlebúcsútvenni,

 akésőbbtartandógyászmisérevárjukszeretettel.
MagyarörményközösségünksokatköszönhetNekiazörménytörténelem,kultúrtör-
ténetiemlékekmegismerésében,magyarörményidentitásunkerősítésében.I.S.

Emléküket kegyelettel megőrizzük!
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Csíkszépvíz a hasonnevű patak mellett
fekszik az erdélyi Pogányhavas lábánál.
Nevét úgy tartják: Szent Lászlótól kap-
ta,amikorannak lovabelelépettazáltala
szépnektaláltpatakba.Mindignépesfalu
volt,vásártartásijoggal.Kereskedelmétés
iparát a betelepedett örmény lakosok tet-
téknaggyá,akikközöttérkeztekéskértek
letelepedési engedélyt id. Zakariás Péter 
felmenőiis.2016NyaránNuridsány Mimi 
XV.kerületiésEsztergály Zsófiafővárosi
elnökvendégeskedettPéterbácsinál.Eza
rövidportréakkorkészültPéterbácsival,
akinekvágottazesze,mintaborotvaés90
fölöttisfátaprított,hakellett.
1642 tavaszán Szépvíz lakossága arra

ébredt,hogyamostaniörménytemetőhe-
lyénsátrakállnak.Asátrakkalörmények
érkeztek, akik kezdetben 3 napi pihenő-
rekértekengedélytahelyibírótól,dena-
gyon jól érezhették magukat, mert a határ-
időletelteutánengedélytkértekavégle-
gesletelepedésre.
Talánazegyiksátorban lakhattakkez-

detbenZakariásPéterfelmenőiis.Asát-
rakhelyett idővel szokatlanméretű,pol-
gári ízlésű házak épültek Szépvíz egész
területén az örmények szorgos munkájá-
nakeredményeképpen.Egyilyen,úgyne-
vezettörményházbanélmégmaisPéter
bácsi,alegidősebbörményafaluban.
A nyári hőségben is hűvös szobákban

megannyi emlék, a gondosan megőrzött
múltmindenpillanatbanfellelhető.Látja,
hogyarégmúltmagávalragadbennünket,
mesélnikezd:
„Sok testvérem volt, mind meghal-

tak már. Én vagyok egyedül, nekem
is megvan a helyem a temetőben, itt

„Az örmény ültet is fát, nem csak kivág”
Szépvizen. Itt fogok nyugodni.A csalá-
dunk a Gyimesi-szoroson át vándorolt
ide sok száz évvel ezelőtt.Akkor az ör-
ményközösségetapapvezette.Azénfel-
menőimetConticarnakhívtákarégmúlt-
ban.Azörménytemplom1701-benépült
Szépvizen.Szorgoskereskedő,iparosnép
voltazörmény,megislátszottafaluban
agazdagság.Későbbállattartókislettek,
egyidőbenmarhákatszállítottak,egészen
Bécsigvittékőket.VoltegySzenthárom-
ság Segély Egyesület, ennekminden ör-
mény tagjavolt.Anőkazegyházegylet-
bendolgoztak,afiatalokmindenesmun-
kásokvoltak,mindentőkcsináltak,méga
temetéseketis.Szépvizenmesterekéltek,
cipész volt vagy32,mészáros volt vagy
20,szerettékahústazörmények.Minden
naphúslevestvagyhurutoslevestettünk.
Rézüstbenfőztükahurutot,addigfőztüka
zöldséggelatejet,amígmegnemálltben-
ne a kanál, aztán megszárítottuk. Ezt csak 
miörményektudtuk,mindennekmegvolt
amódja”–mesélimosolyogva.
Egyéves voltam, amikor Édesanyám

– vált komorrá –meghalt, ő nem tudott
megtanítani ezekre a dolgokra.A család
segített.Azörményekszeretikacsaládot,
mindenütt 6-8-10 gyerek volt.AZakari-
ások,Szávákésmégmáscsaládokmind
Szépvízrőlszármaznak.1927-ben,kilenc
évesen kerültem Bécsbe a mechitarista
rendházba, egyedül a testvéreim közül.
Félév alattmegtanultam örményül,min-
dent értettem. Emellettmegtanultam né-
metül és franciául, de aztmár elfelejtet-
tem–nevetveteszihozzá.Ottisegysze-
rűéletet éltünk, szegényvilágvolt, dea
könyvtárbanrengetegkönyvlapult,sokat

Nekrológ helyett – Zakariás Péter bácsiról
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olvastam. Volt ott mindenféle nációból
gyerek,deénvoltamalegkisebb.Ezértaz
étkezésekennekemkellettkinyitniazaj-
tótapüspökúrnak.Kifeléjövetvolt,hogy
nekem adta a narancsát, aminek én na-
gyon örültem.Mégma ismindenre em-
lékszem jóra és rosszra egyaránt.
Később Brassóban tanultam majd ott

voltamsegéd.Férfiszabóvagyok,úrisza-
bó–Péterbácsielőhúzegyháborúelőt-
ti férfi divatmagazint, ahol megmutatta
azangol szabásvonalakat -.Kolozsváron
is voltam, ott nagyon szerettem. Olyan
ruha nem volt, amit ne csináltam vol-
nameg.Afrakktóla felöltőig,asapkáig
mindentkitudokszabni,mégnőikosztü-
mötis.Mindent,amirendesvastaganyag-
bólvan.Nincsdiplomám,mégelemi is-
kolámsincs,deszerettemamunkámatés
jómunkákatkaptam–közbenajóhűvös
szobábólakertfeléindul.
Jónagykertemvan.Nekemmosteza

foglalkozásom.Szedemagyümölcsöt,ha
kell,mégfátisaprítok.Alányomjönse-
gíteni, elviszi amosnivalót, de főzni én
főzökmagamnak. Itt rendnekkell lenni,
énígyszeretem.Asarkonlaknakazuno-
kaöcsémék. Ők az utolsó teljes örmény
család Szépvízen. Mindannyian tanult
emberek lettek, de elfoglaltak. Nem so-
kattalálkozunk.Nemzavarazegyedüllét.

Régenvoltamannyiemberközött,hogy
ezmárnemhiányzik.Amikoralágerben
voltam Szerbiában – vált hirtelen –, ott
2400-anvoltunksokévigegyüttnyomo-
rúságban, szenvedések közepette, de azt
istúléltem.Mostháborúsveteránvagyok,
havi112lejanyugdíjam,dehál‘Istennek
mindigdolgoztam,ígyvanrendesnyug-
díjamis,szóvalmegvagyok.Kétgyerme-
kem,ötunokámésegydédunokámvan,
őkBelgiumbanélnek,nagyonjómunká-
jukvan.Nekiknemgond,hogyazÉsza-
ki tengerhezmenjenek, vagyaFöldközi
tengerhez.
Énmegmárittmaradok.Mamárcsak

háromörmény családvanSzépvizen, de
tartjuk az örménységünket. Krapar, így
mondják, hogy örmény. Büszkék va-
gyunk,hogylátszikafalunakezünknyo-
ma,hiszenazörményültetisfát,nemcsak
kivág,haértikmiregondolok.
Aforróságelőlismétahűvösszobafelé

tart, demostnemkövetjük.Hagyjuk in-
kábbpihenni.
„Azembermindentúgysemmesélhetel

egyszerre,igaz?”-morzsoltaafogaikö-
zött ésbehúztamagautánazárnyat adó
faajtót.
„Az örmény ültet is fát, nem csak ki-

vág”.
Esztergály Zsófia, László Gyöngyi

„Anemzetet csak látszólag alkotják az élőnemzedékek,valóságban azonban tag-
jaiannakazelhaltakis,mertaletűntnemzedékekneknagyabefolyásukazélőkre.
Sokakatlelkesítettmárőseinknekdicsőpéldájakitartómunkára,szorgalomra,nagy
tettekre.”

Dr. Avedik Félix: A magyar örménység múltja és történeti jelentősége”)
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Lelencgyerekből multimilliárdos 
Demján Sándor, az ország egyik legsi-
keresebb és legvagyonosabb üzletembe-
re sok vállalkozásban volt érdekelt, te-
mérdek maradandó épüle-
tet és alkotást hagyott hát-
ra.Őmagamindig is csak
kereskedőként aposztrofál-
ta magát, még ha maga az 
áru sokszor változott is.A
rendszerváltáselőttnagyon
élt,kiismertemagátaz„át-
kos”viszonyaiközött,még-
isazéttermei,aSkálaésaz
MHBBankvezetésévelegy
kicsi nyugatimentalitást is
hozottaszürkeségbe.
A rendszerváltás utáni években már

nagybanjátszott,hatalmaslátványberuhá-
zásokkal,kulturálislétesítményekkel,be-
vásárlóközpontokkal szórta meg a régi-
ót,rengetegpénztkeresett,ésazújvilág-
banismindigmegtaláltaazutatapoliti-
kaésazüzletelsősoraihoz.Őmagatalán
aPrimaPrimissimadíjakmegalapítására
voltalegbüszkébb.

Erdélyi gyökerek
DemjánSándor,akésőbbiüzletemberer-
délyiörményszármazásúvolt.1943-bana
Szatmár megyei Börvelyen született. Pár
évvelkorábbanszékelyfelmenőivagyhar-
mincmásikszékelycsaláddalegyüttelha-
tározták,hogykivándorolnakazEgyesült
Államokba.Ámaz1940.augusztusimáso-
dikbécsidöntésközbeszólt,ésegyfajtale-
hetőségetteremtettaszegénycsaládoknak.
AcsaládisErdélybenmaradt.

Meghalt demján Sándor

Demján az édesapját nem is ismerhet-
temeg,őugyanisamásodikvilágháború-
banelesett.Aháromtestvérrelédesanyja
egyedülmaradt.Aztánfordultahadisze-

rencse, visszatért a román
uralom. 1945-ben Börvely
székely családjait egyet-
len nap alatt elkergették. 
Etyekre kerültek. Demján
édesanyja tanulni szeretett
volna (szülészeti asszisz-
tensnek készült), és bár a
nagymama ezt élesen elle-
nezte,DemjánSándortvé-
gülnevelőszülőkhözadták.
A végtelenül szegény

kiskunlacházai nevelőszülőkre Demján
szeretettel emlékezett, miközben hamar
megtanult éhezni és nélkülözni. Any-
nyira zokonvette, hogya jóisten így el-
bántvele,hogyhétévesentudatosateistá-
vávált, ésmiközbenengedelmesgyerek
volt, aki rengeteget dolgozott, de temp-
lombasohanemvolthajlandójárni.
Azakaratos,öntörvényűfiúakedveltta-

nárainálötöstanulóvolt,akiketnemsze-
retett, azoknál bukdácsolt.A kisDemján
szervezőiésüzletiérzékeazonbanmárek-
kormegnyilvánult.Imádtaanagymagyar
történelmi hősöket, Kossuthot, Petőfit, 
magaishősszeretettvolnalenni.Egyszer
felmerült az iskolában, hogy nincs pénz
egy nagyobbméretű Petőfi-nyomat elké-
szíttetéséhez, ami 10 forintba került vol-
na.AkoldusszegényDemjánjelentkezett,
hogy az nem lehet, bízzák csak rá,majd
őelőteremtiapénzt.Nevelőszüleilefagy-
tak, amikor bejelentette, hogy szeretne

2018. március 26-án, hétfőn, életének 75. évében elhunyt Demján Sándor – tette köz-
zé a Gránit Pólus-csoport. 
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10 forintot kérni a nyomatra. Ám a kis
Demjánvégül szerződéstkötött,minden-
félétvállalt,besegítettpéldáulaháztartás
tojásainak értékesítésébe és a piacon vi-
szonylaghamarkitermelte a tojásonkénti
tízfillérekbőlaPetőfi-nyomatárát.
Amikor az amúgy jó eszű kisfiú már

végre iskolába is járhatott, azonnal „be-
leszeretett”akorolcsóparfümjeibenjáró
ésígykellőenelbűvölőtanítónőbe.Emiatt
aztánigennagylelkesedésseltanult,falta
akönyveket.Kiskunlacházánkevéstanár
jutotta600diákra,sokszorakisDemján
helyettesített.Hanemvolttanár,őmesélt
akönyvről,amitéppenolvasott.
Demjánvégülkifejezettenjótanulólett,

és a Fogyasztói SzövetkezetekOrszágos
Szövetségének (Szövosz) ösztöndíjasa-
kéntközépiskolábajárhatott,majd1965-
bendiplomát is szerzett a budapestiKe-
reskedelmiésVendéglátóipariFőiskolán.

Agyerekkorinehézségek,asokmunka,
azönállóanéssikeresenelvégzettszakisko-
lákhatásáraDemjánSándoregyiklegfonto-
sabb„nünükéjévé”váltakétkezimunka,a
szakmaésa„hajtás”dicsérete.Nagyonsze-
retettarrólszónokolni,hogyamagyarok-
tatásnemmegfelelőembereketképez,nem
elégjókaszakiskolák.„Amihezértesz,és
amibenjóvagy,abbanigyekezza legjobb
lenni,ésboldogemberleszel!”–vallotta,és
életevégéigszívesenköszörülteanyelvéta
hazaioktatásszerintefalsirányain.
Erős támaszt jelentő, tájékozott csalá-

diháttérnélkülDemjánSándoralapvető-
enbefogadtaakorkötelezőpolitikaiüze-
neteit,ugyanakkorsajátelmesélésealap-
ján nemkönnyen ingadozott a széljárás-
nakmegfelelően.

(A nekrológ az index.hu honlapon meg-
jelent Brückner Gergely írása alapján ké-
szült)

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

HuszonegyéveműködőEgyesületünknekígylehetőségenyílikarra,hogyműködé-
seanyaginehézségeitrészbenmegoldja.Meggyőződésünk,hogyazEÖGYKEkezdet-
tőlfogvanyitottkönyvkéntműködik,hiszenmindenlépésünkrőlrendszeresenbeszá-

molunkazErdélyiÖrményGyökerekfüzetekhasábjain.
Kérjük,hogyjövedelemadójabevallásakorgondoljonKulturálisEgyesületünkre–

ezáltalönmagárais.Nemkellmásttennie,mintajövedelemadóbevalláskorazAPEH
általrendszeresítettbevallásinyomtatványonnyilatkozatottegyenszervezetünkre.

A kedvezményezett adószáma: 18085590-1-41
A kedvezményezett neve: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Egyúttalkérjükésjavasoljuk,hogyamásikegyszázalékkaltámogassaa
MagyarKatolikusEgyházat,amelynektechnikaiszáma0011, 

amelynekrészegyházaatörténelmiörménységÖrménySzertartásúRómaiKatolikus
Egyháza.

Templomunknak, amelyet évtizedeken át Kádár dániel apátplébános vezetett, 
nincs önálló technikai száma! Köszönjük,hogygondolránk.

ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület
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Életének 88. évében elhunyt Szervátiusz 
Tibor.A Kossuth-díjas szobrászművészt,
anemzetművészétazEmberiErőforrás-
okMinisztériumasajáthalottjánaktekinti.
SzervátiuszTibor1930-ban,Kolozsvá-

ron született. Első mestere, édesap-
ja művészetéből vette át és fejlesz-
tette tovább a népi fafaragás, a szé-
kelynépművészetszobrászatieleme-
it. 1949 és 1955 között a kolozsvá-
riKépzőművészetiFőiskolán tanult.
1977ótaBudapestenéltésalkotott.
Az 1950-es években elsősorban

népi témák foglalkoztatták: moldvai,
gyimesi csángók, csíki székelyek ihlet-
te modorban fából készítette szobrait.A
nyugatimodernművészettelvalótalálko-
zásindítottaújutakra.Vas-ésbronzszob-
rokatiskészített,dominánsanyagaafaés
akő;egyéniszobrászatiformanyelvétel-
sősorbanezekkörébenalakítottaki.
Sokoldalúművészkénttöbbstílusbanis

alkotottazexpresszionizmustólageomet-
rikusabsztrakciónáta törzsiművészetre
emlékeztető szobrokig. Több szoborcik-
lus,számostörténelmiihletésűszoborés
jelentősköztérialkotásokkerültekkimű-
helyéből. Művészi céljairól így vallott:
„Művészetet magyart, de egyetemesen
emberitkellteremtenem.Úgykellaszob-
rászatban alkalmaznoma századplaszti-
kaitörvényeit,hogyáltalukennekanép-
nekanyelvén,ennekanépnekamúltját,
történelmét, tragédiáit, katartikus élmé-
nyeitfogalmazzammeg.”
Figurális szobrai erősen kötődnek a

természeti-tapasztalati valósághoz, Kö-
zép-Európa történelméhez, az embe-
rihumánumhoz.Harmóniaszobraianépi

Elhunyt Szervátiusz Tibor szobrászművész
2018. április 25. 16:46

művészetből kiinduló figurákat, népszo-
kásokatörökítenekmeg.Portréiösszefog-
lalások,idolok,„lét-portrék”;szellemiki-
válóságaink,történelmielődeinkarcátjel-
képpé formálják. Több szobrot is készí-

tett Petőfi Sándorról, Ady Endréről,Bar-
tók Béláról és Szabó Dezsőről.
Számoskiállításavoltitthonéskülföld-

ön.MűveittöbbekközöttaMagyarNem-
zetiGaléria,aMagyarNemzetiMúzeum,
aPetőfi IrodalmiMúzeum, aKolozsvári
MűvészetiMúzeum őrzi, illetve magán-
gyűjtemények szerte a világon Európán
kívülazUSA-ban,Kanadában,Japánban
ésAusztráliábanis.
Jelentősebb köztéri szobrai: Élet-

fa (1984) Csongrád; Az idő kapujában
(1994)Orosháza;Magyaroltár(1996)Bu-
dapest,Kőbánya,SzentLászlótér;1956-
osemlékmű(2001)Budapest,XXII.kerü-
letiVárosháztér;Tisztaforrásból(2016)
Kecskemét,aKodályIntézetelőtt.
MunkásságáérttöbbekközöttaMagyar

Köztársaság Érdemrend Középkeresztjé-
vel (1992),Kossuth-díjjal (2001)ésMa-
gyarÖrökségdíjjal(2003)tüntettékki.
SzervátiuszTibortazEmberiErőforrás-

okMinisztériumaacsaláddalegyetértés-
bensajáthalottjánaktekinti.

(EMMI Kultúráért 
Felelős Államtitkárság)
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Tisztelt Olvasóink!
2018. januártól minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor leszFővárosiÖrményKlub.A
helyszínmegváltozik,ezentúlaBudapesti Örmény Katolikus Lelkészségközösségitermé-
benleszazösszejövetelaz1114Budapest,Orlayu.6.számalatt.MegközelíthetőaGellért
tértőlaMóriczZsigmondtérirányában,jobboldalona2.utca.Mindenkitszeretettelvárunk.
AzErdélyiÖrményGyökerekfüzetekváltozatlanulkéthavonta,mindigapáratlanhó-

napbanjelenikmeg.Alapzártaváltozatlanulapáratlanhónapelsőhétfője.

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 fe-
szítettek, Krisztus Istenünk, haláloddal legyőzted a halált; aki egy vagy a Szenthá-
romságból, az Atyával és Szentlélekkel együtt dicsérendő, üdvözíts minket.”

Akereszt!Végsősoronegyetlenigaziáldozatvan,Jézuskeresztáldozata.Aliturgia-mise
ennekjelenvalóvátétele.Akeresztáldozathoztaamegváltást.Atörténelemfolyamánazon-
banakeresztszimbolikájamegváltozott,gazdagodott.Azörményegyházbannagyonfon-
tosakereszttisztelete.Erremutatnakajellegzetesfaragott,csipkeszerűdíszítésűkőkeresz-
tek.IlyenmégBudapestenisállaPetőfitéren.AMechitaristarendjelvényéülegyenlőszá-
rú,görögkeresztetválasztott,deaszárakvégeinkarélyosvégződéssel,ezmáramegdicső-
ítettforma,melyagyőzelemjelvénye.Azonbanebbenisottvanakeresztvízszinteságá-
ban–hanézzük–abaloldalikarélyokalattaszeg:Jézuskínszenvedésénekaszimbóluma.
Apapazünnepélyesliturgiákonkézikeresztettartmindvégigakezébensavvaladáldást.

dr. Sasvári László
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Azírásbeliörményirodalmat,akárcsaka
nemzeti nyelvhez nélkülözhetetlen írást,
tudós szerzetesek teremtették meg. Ki-
indulópont volt az 5. században Szent 
SzahagáltallefordítottSzentírás.Aszent
fordítókemlékétazörménynaptárszerint
együtt ünnepeljük, köztük Naregi Szent 
Gegelyt. Céljuk az volt, hogy a kor fon-
tosműveilegyenekörményülhozzáférhe-
tők,ezértállítottakfölnagyonkoránisko-
lákatÖrményországban.Aszentmiseszö-
vegétismegalkották,mivelahíveksema
szír, sem a görög szöveget nem értették.  
Mindeznemjöhetettvolnalétre,hael-

sőkéntVilágosító Szent Gergely meg nem 
szerveziakeresztényállamot.
Örményországnak két óriása volt a

középkori költészetben: Naregi Szent
GegelyésKegyelemteljes Szent Nerszesz. 
SzentGegely,amagányosmisztikusKe-
let-Anatóliábanélt, igazi irodalmipálya-
futásamindössze az első évezred utolsó
évtizedeitől 1002-ig tartott, halála után
évszázadokra teljesen feledésbe merült.
Deműve,A(bűn)bánatkönyve,másné-
venNaregmégismegérkezettaharmadik
évezredbe,mertkorunkatisabenneföltá-
rulóproblémákkínozzák.
Elsőnyomtatottmegjelenéseután1875-

igmár50kiadástértmeg.Ezaharminc-
egyedikfordításaavilágirodalomban.Ez 
aBibliautánavilágmindentájánélőör-
ményeklegfontosabbkönyve.Azemigrá-
cióbamindenhovámagukkalvitték,ima-
könyvként használták. Már Madtheosz 
Csughajeci (Dzsulfai Máté)szerintabib-
liai zsoltárok folytatása: „Mintha ez a

Dr. Szám László
Naregi Szent Gergely: A bánat könyve – 

Beszélgetés a szív mélyéből Istennel 

testbenélőangyalteljesenátszűrtevolna
az egész előzőkorszak irodalmát, a teo-
lógiát,filozófiátésakülönböző tudomá-
nyokat.Mégisbölcsességévelakizáróla-
gosköltészetfölöttáll,mintakeresztény
civilizációegyfajtaösszegezéseésbetető-
zése”.Költőkésteológusokegyarántma-
gukénak vallják.

Másmunkáinálunkszinteismeretlenek:
Első nagy művét, az Énekek énekének
magyarázatát a vaszpurágáni Ancevacik
tartomány fejedelmének tiszteletére írta.
ABibliának ezt a ritkán idézett könyvét
Salamon királynak tulajdonítják, tulaj-
donképpen szerelemes versek gyűjtemé-
nye,nincsegységesfelfogásértelmezését
illetően.Narekaciszerintatesti,tárgyilé-
tezőkláthatómódonfejezikkiazistenit,
mertazanyagivilágteremtésénekrészei,
ígyalkalmasakarra,hogybenneaz iste-
nimegnyilvánuljon. „A testi által lássuk

Dr. Szám László
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alelkit.”Szerinteaférfiésnő,konkrétan
amenyasszonyésavőlegényszerelmea
házassággalmegáldatik,ezértnemszakad
elIstenkegyelmétől.Akétnemszerelmét
aszentcsaládeszméjérealapozza.
Abarank keresztjének története című

énekétAbaranfalukolostor-együttesének
építésealkalmábólirta.
Intelmeken, dicsőítő szónoklatokon és

homiliákonkívülújegyháziműfajtiste-
remtettGanc(Kanc)azazkincs(tár) néven 
-bizonyos ünnepeken való éneklés céljá-
ból. Ezek az ünnepmisztériumát dicsőí-
tik.Soraika„kincs”szóvalkezdődnekés
akezdőbetűkösszessé-
gükben a „Krikor éne-
ke” kifejezést adják.
Minden versszak is-
métléssel végződik, az
utolsó az elhunytak ir-
galmasságra méltatása. 
Ősi homiliákból vett
sorokkalvégződnek.

Imadalai (kb. 2 tu-
cat) tartalmilag hozzá-
juk kötődnek. Hagyo-
mányos fordulatokon
túlegyrészüka10.szá-
zadtársadalmiéletének
változásait tükrözi, de
azemberbelsővilágát,
gondolkodását és éle-
tétmégnemábrázolják
olyanmélységben,mint aBánatkönyvé-
nek természetfölötti erejűmagaslatai.Az
örményimadalokbanaszokásosszépség-
ideáltazIstenanyatestesítettemeg.Legra-
gyogóbbkifejezéseennekaVártávárdala,
Szent Gegely egyik legjobb költeménye.
Krisztus színeváltozását itt rózsák és lili-
omokszínpompásvirágaivalillusztrálja.
Mértéktelenülgazdagtudásaésfeddhe-

tetlenéletmódjajóvoltábólnagyhírnévre

tett szert. Sok hagyomány fűződik hoz-
zá, egy részük szóban vagy írásbanma-
radtránk.
Több költeményét is az Istenanyá-

nak szenteli.A születés dalában ruháza-
ta teljes szépségébenábrázolja.Azaddi-
gi sárágánok a „legdicséretesebb és leg-
dicsőségesebb” jelzőkkel illetik, Szent
Gegelynélbukkanfölilyenformábanelő-
ször.Színpompásművében,Aföltámadás
dalábanönmagátmintazArarátlejtőinle-
szállószekérkocsisátábrázolja.
A Nareg az örmény kultúra gyöngy-

szeme. Csodálatosmódon kimentették a
szeldzsuk invázió kö-
zelgőpoklából.Benne
a vaszburágáni mester
körképetrajzolavilág
főbajáról,hogy Isten-
tőlelszakadtakazem-
berek és megpróbálja
visszavezetni őket. A
megtérővagybűnbánó
templomi látogatását
követiazörményIste-
ni Liturgia útmutatása
szerintatemplomelő-
csarnokába való belé-
péstőlkezdve.„Mivok
herrahajic...” „Sen-
kiseközeledjékaz is-

teni misztériumhoz a
katekumenek(újmegté-

rők),kételkedőkvagybűneikmiattelég-
tételtvégzőkközül.”Őkcsakidáigjuthat-
takazkoraikeresztény időkben.Eztkö-
vetiabelépésaszűkebbértelembenvett
templomba, hitvallás, kegyelem kéré-
seazelnéző ítélethez, felkészülésazOl-
táriszentségre. Ennek során a szent köz-
vetítőkhözfordul:IstenszülőSzűz Mária, 
angyalok, apostolok, szentek. Az utolsó
„felvonás” két speciális könyörgés: egy

Zárug Katalin, az est rendezője
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harang,aszentségekszimbólumahív,de
ezegybenazítéletnapharsonája.Amásik
egészkistudományosdisszertációaszent
olajhoz (mürron, krizma), melyet a ke-
resztséghez, pappá szenteléshez, szente-
lésekhezésahalálelőttikülönlegesszer-
tartáshozhasználnak.ANarekafelkelőés
örök világosság eksztatikus pillanatával
zárul az igazságnapján, az örök élet ki-
rályságában.-Ezakeret.Ezttöltimega
szerzőmás-másbűnökkel,bajokkalküz-
dőembertípusokmagáravállalthelyzete-
ivel,nevükbenteszvallomástésIstenelé
visziőketkönyörgéseivel.
„Teológia és szépirodalom, a keresz-

tény tanítás egyedülálló enciklopédiá-
ja imádságos formában,napihasználat-
ra. Gyógyító italokká cseppfolyósított
Biblia, lírai imafüzér emberi szenvedé-
sekre.” E szavakkal jellemzi az iroda-
lomtörténet e páratlan alkotást.A szer-
ző nagy öntudattal vallja halhatatlansá-
gát,éshogyláttaIstent(akitJézuselőtt
senki se látott) és hogy nemcsak korá-
nak, hanem az eljövendő nemzeteknek
szólnaksorai.

Rejtély, hogy 300 év alatt miért nem
fordítottákmagyarraamechitaristák?Ta-
lánmertazasszimilációtólféltek.Mányó
Gergely mechitarista főapát többször
idézte Boldog Mechitár sorait: Vedd el
egy nemzet nyelvét és meghal az a nem-
zet.Sa80-asévekbenvalóban„Magyarrá
lettkeletinépek”címmeljelentmegegy
különbenkiválókönyv,addigraodáigju-
tottunk,hogyebbenmármegsememlítik
azörményeket,atörökökviszontmintha-
zainemzetiség(!)vannakbenne.
Szent Gergely magyarra fordításában

úttörőmunkátvégeztekWeöres Sándor és 
Zsigmond Benedek Schützprofesszorúr-
ral együtt, szemelvényeik és méltatásuk
utánazonbannagycsöndkövetkezett.
Narekacit mindkét örmény egyházban

szentkénttisztelik.Ráadásulanaregiko-
lostor, ahol életét leélte, állítólag katoli-
kusvolt(internet).
Akatolikusvallásonbelülalatinonkí-

vülma is többszertartás (rítus)van,kü-
lönbözőnyelveken,deazörménykatoli-
kusrítusnyelveazörménymaradt.

Ferenc pápaNaregiSzentGergelytaz
örmények közül el-
sőként nyilvánította
egyetemesegyházdok-
torráarómaikatolikus
egyházban.

E g y h á z t a n í t ó k 
vagy egyházdoktorok
(doctores Ecclesiae)
megtisztelő címet az
Egyház olyan egyhá-
zi íróknak ajándékoz,
akik teológiai vagy
hittani kérdésekben a
kereszténységen belül
jelentősúj tanítást fo-
galmaztak meg, meg-
újítva az Egyházat.
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„Életművükkelatudományvagyaszere-
tetégboltjánújcsillagnakszámítanakaz
egyháztörténetben.”Ez az igazhitű, sze-
mélyes szent életű, tudományos teljesít-
mény hivataloselismerése.A pápa, vagy 
valamelyik egyetemes zsinat nyilvánít-
ja ki.Nem „szuperszentekről”, hanem a
szentekszűkcsoportjától.Abizáncilitur-
gikus könyvekben, de a szír-malabár és
káldkatolikusegyházbanisismert foga-
lom,előbbieknél35szentetfoglalmagá-
ban,közülük17-en a nagy egyházszaka-
dáselőttéltek,őkettehátmindnyugaton,
mind keleten tisztelik. Ezért vált Szent 
Gergelyisegyetemesegyházdoktorrá.De
ismeretesaszír-malabáréskáldkatolikus
egyházbanis.
Azörményegyházbanközismertszen-

teken kívül egyházdoktor a számos ör-
mény szent közül Meszrob Masdoc, 
Jeghise vartabed, Movszesz Chorenaci, 
Filozófus Szent Dávid, Kegyelemtel-
jes Nerszesz (Snoháli), és Lambroni 
Nerszeszis.
Alatinegyházbannincskülönünnepük,

azörménykatolikusoknálpedigeddig is
volt.

Narekaci érdemei 
Fölismerte,hogyabűnképtelennétesziaz
embertazIstennelvalópárbeszédreazIge
megtestesülésérőlvalóelmélkedésnélkül.
ASzentháromságtitkánakmélydogma-

tikusvisszatükrözése.
Védelmeziaszentségeket,mintaziste-

nikegyelemhatásoseszközeit.
SzűzMáriához,mintIstenésemberkö-

zöttikülönlegesközvetítőhözfohászkodik.
Azisteniirgalmasságtanításánakelőfu-

tára,melynek tiszteletét a 20. században
Szent Fausztina fejlesztette magas fokra  
(nagypéntekenkezdődőimakilenced).
Könyve által a gyógyító szentek közé

kellsorolnunk(errevisszatérünk).

Milyenújtanítástfogalmazottmeg?
Ferencpápa2016-osörményországibe-

szédébenmondta:

A „béke tanítója” 
Aszerzősoraitidézve:
Emlékezz,Uramnagyságodra,hameg-

vetendőlényemretekintesz
Ésamikorkérlek,hogytégyjótgyűlö-

lőimmel,
Mutasdmegnagylelkűségedetkimond-

hatatlancsodatetteidáltal
Értük,akikismétatieid.
Neöldmegazokat,akikmegsebesítet-

tekengem,hanemváltoztasdmegőket,
Haszontalan földi erkölcsük gyökere-

itkitépve
És erényeket gyökereztetve meg ben-

nükésbennem,
KülönösenmertTevagyavilágosságés

remény,
Énpedigsötétségésostobaság,
Tevagyazigazijó,Dicsőséges,
Énpedigegészengonoszéstehetetlen.
TevagyaföldésmennyUra,
Énpedigméglélegzetemetvagylelke-

metsemtudomkormányozni.

Zsigmond Benedek armenológus
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Abékeésamegbocsátáshirdetéseake-
reszténységforradalmieszméjevolt,Ba-
bilóniától a perzsa birodalomig, Görög-
országtólRómáigcsakahódításvoltna-
pirenden,azelnyomottnépeknélpediga
megtorlás.Azsidóknál isa„szemetsze-
mért” irányelve uralkodott. De rendsze-
rintígymaradtezkésőbbisapolitikában.
A Szentírás viszont azt mondja

(óörménybibliafordítás):Mitadik,zimi
tadicik!Neítélj,hogyneítéltessél.AMi-
atyánk szerint: bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk  az elle-
nünkvétkezőknek.

A 84. könyörgésből 
Kifürkészhetetlen Magasságbeli, félel-

metes hatalom,
TeremtményekUra,mennyeiKirály,
Angyalokalkotója,akimegformáltada

lelkeket és tüzes lényeket alkottál,
Lelkek jóságos vezére, oltalmazó jobb

kéz,
Megfáradottakbékessége,  avilágosság

látomása,
Tündöklőüdvösség,aboldogságútja,
Azéletoka,értelemforrása,
Gonoszságtól megtisztítómegváltás, a

békességhíréneknyugalma,
Erőbástyája,oltalomvédőgátja,
A nagy áldás lángból font kerítése,

engesztelékenység határa,
Asiralmaknakésvallomásoknakezzel

a könyvével kérem,
Azemberifajbólvalóellenségeinkrőlis

jóságosan emlékezz meg, 
Terjeszd ki rájuk is amegbocsátást és

irgalmat.
Neharagudj rájuk,Uram, irántukvaló

szeretetedmiattésértem,minthaaszen-
teket gyalázták volna,
Hanemmivelagonoszokatvádoltákés

jogosanmegvetették,bocsásdmegvétke-
iket!

Ésamikoregyüttmegjelenünkelőtted,
igazságosBíró,mindenajándékforrása,
A súlyos károk, melyet néhányan ne-

kemokoztak,valójábancsekélyek,svád-
jaikjogosak,
Mígazenyémek,mintafogadalomsze-

géspéldái,számtalanokéssúlyosak.

„Azonosulni akart minden idő és hely 
gyengéivel és bűnöseivel is, 

hogymindenkiértközbenjárjon„azegész
világ imádságfelajánlójává” tette magát.
Ezazőegyetemesszolidaritásaazembe-
riséggel,nagykereszténybékeüzenet,ha-
tározottkiáltás,amelyirgalomértesedezik
mindenkiszámára.Azörmények,akiksok
országban vannak jelen, és akiket szeret-
nék innen testvérilegmegölelni, legyenek
ennek a közösségre szomjazásnak a hírnö-
kei, a „béke követei.”Az egész világnak
szükségevanerreahirdetőtevékenysége-
tekre, szüksége van jelenlétetekre, szüksé-
gevanlegtisztábbtanúságtételetekre.”
Csakegymegjegyzés:
A hazát azonbanmeg kell védeni!Ha

Kapisztrán Szent János nem vitte vol-
naatörökellenicsatábanaszentkeresz-
tet és Hunyady János nincs ott,ma Má-
tyás király országára nem emlékezhet-
nénk. Szent Vártán és vértanútársai sem
tehettekmástazávárájrimezőnakeresz-
ténység és pogányság első nagy csatájá-
ban!BizáncésaBalkánelfoglalásaután
láttuk a folytatást. 
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AMagyar Krónikacíműlapinterjútké-
szített Kásler Miklósprofesszorral,azOr-
szágos Onkológiai Intézet főigazgatójá-
val, az EMMI miniszteri várományosá-
val.A szakember a beszélgetés elején el-
mondta,azértisvágottbeleilyennagyin-
tenzitássalÁrpád-házi III. Béla és felesége, 
Chatillon Anna lelete-
inek archeogenetikai
kutatásába, mivel hi-
ányérzetgyötörteami-
att, hogy a magyarok 
nemzarándokolhatnak
elúgykirályaiksírjai-
hoz,mint az angolok,
a spanyolok, az osztrá-
kok és a lengyelek.
A kutatáshoz szük-

séges megfelelő, ép
sírokat azonban nem
könnyű találniMagyarországon, hiszen a
törökök,majd a császári zsoldos seregek
feldúlták,összedobáltákamagyaruralko-
dók temetkezési helyszíneit, a koporsók-
ban található leleteket pedig összekever-
ték.Káslerugyanakkormegemlítette,nem
politikaicélzatúfosztogatásokrólvanszó,
ezekcsupán„egyszerű”sírrablásokéshul-
lagyalázásokvoltak.Tehátmíg a legtöbb
emlékhelyet tönkretették a történelem fo-
lyamán,addigIII.Bélaésfeleségesértet-
lenmaradt.Miért?Mertazokatnagyvaló-
színűséggelnemtaláltákmegarablók,hi-
szenakoporsókataszékesfehérváribazili-
kapadlószintjealatt„rejtettékel”.

„1848 decemberében találták meg 
egyszerű emberek a sírokat, akik rögtön 

Honnan is származnak a magyarok?
Nagy port kavart az év elején a hír, miszerint az Országos Onkológiai Intézet vezet-
te nemzetközi kutatócsoport kimutatta, hogy az Árpád-ház tagjai egészen biztosan 
nem finnugor eredetűek, hanem eurázsiaiak.

értesítették is a régészeket, ezért már az 
első vizsgálatok is szakszerűek voltak. Az 
előrenyomuló osztrák seregek miatt gyor-
san Pestre szállították a leleteket, hol itt, 
hol ott rejtették a koporsókat, végül a Má-
tyás-templom oldalkápolnájában helyez-
ték örök nyugalomra III. Bélát és a ki-

rálynét. Azóta csak 
mi bolygattuk meg a 
királyi párt, egyetlen 
alkalommal” – me-
sélteakirályipárko-
porsóinak kalandos
történetétazOrszágos
OnkológiaiIntézetfő-
igazgatója.
Arra a kérdésre,

hogymi adott igazán
nagy súlyt az intézet
által végzett mosta-

ni kutatásnak, a professzor azt válaszol-
ta:„Egyértelműen kiderült, hogy az Árpá-
dok az R1a genetikai haplocsoportba tar-
toztak. Azt pedig már tudtuk, hogy a finn-
ugor nyelvű népek az N1bc-be. […] Tény, 
hogy az Árpádok és a magyarok többsé-
ge az R1a haplocsoport népei közül szár-
mazik. A finnugoristák is kénytelenek vol-
tak finomítani, ma már nem közös eredet-
ről, csupán a finnugor népekkel való nyel-
vi rokonságunkról beszélünk”.
A kutatás ugyanakkor egy másik,

„fontos kérdésre” is választ adott: az
archeogenetikai vizsgálat ugyanis kimu-
tatta,hogynemcsakabarátságkötiösz-
sze a magyar és a lengyel népet. „A mai 
magyar lakosságban 30 százalékos az 

Kásler Miklós professzor
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R1a előfordulási aránya, a lengyeleknél 
ez még magasabb. Tehát nem barátok, ha-
nem testvérek vagyunk” – fogalmazott a
professzor.
AvizsgálatrészleteirőlKáslerelmond-

ta:egyházielőírásoknakmegfelelőennyi-
tották fel III. Béla sírját. Jegyzőkönyvet
írtak, és amikor visszazártak mindent,
az egyházi szertartásrendnek megfelelő-
enújrafelszenteltékasírt.Akoporsóból
körülbelül egy négy-
öt milliméter széles,
két-három centimé-
ter hosszúmintát vet-
tek. „Szándékosan úgy 
jártunk el, hogy ha 
szemből nézi az ember 
a csontvázat, akkor 
nem látja a mintavétel 
helyét. Magát a min-
tát négy azonos rész-
re osztottuk, az inté-
zet két genetikai mun-
kacsoportja is részt 
vett a kutatásban, 
de küldtünk mintát a 
Göttingeni Egyetem 
intézetének is, a negye-
dik darabon pedig kormeghatározó vizs-
gálatot végeztünk”–magyaráztaazonko-
lógiai intézet vezetője.Később, kérdésre
válaszolvaelmondta,egyáltalánnemvolt
idegenterepatörténelmiszerepazonko-
lógiával foglalkozógenetikusoknak.Sőt,
állítólagmás próbavizsgálatok folyamán
rátaláltak III. Béla apjának, II. Bélának,
illetvenagyapjának,Vak Bélánakmarad-
ványairais.
Az eredmények publikálása után fel-

merült,hogynemIII.Béla,hanemKöny-
ves Kálmán csontjait vizsgálták. Kásler
Miklós ezt azonban cáfolta. Mint fo-
galmazott: „Korabeli leírások szerint 

Könyves Kálmánnál súlyos középfülgyul-
ladás alakult ki, ennek pedig a koponya-
csontokon elváltozásokat kellett okoznia. 
Ilyeneket azonban nem mutatott ki a CT-
vizsgálat”.
Hogymelyikmederbe terelődik ama-

gyarok eredetének kutatása, az komoly
kérdés. Ám a mostani kutatásban még
többpotenciálvan.„Az, hogy tudjuk, kik 
voltak, honnan származtak az uralkodó-

ink, nemzeti identi-
tásunk része. Ezt az 
identitást erősítette 
meg először is a ku-
tatás. Az Árpád-házi-
ak elképesztő szelle-
mi és fizikai adottsá-
gokkal rendelkeztek, 
képesek voltak létre-
hozni a Német-Római 
Császárság, a Bizán-
ci Birodalom és a Ki-
jevi Rusz között egy, az 
egész Kárpát-meden-
cére kiterjedő biro-
dalmat. Abban a kor-
ban archiregnumnak 
nevezték Európában 

a magyar királyságot, ami azt jelentette, 
hogy nagyon ősi, nemes, a világ működé-
si rendjét értő és ismerő birodalomnak te-
kintették, amely felett egyedülálló módon 
nem közönséges, koronás fejedelmek, ha-
nem apostoli királyok uralkodtak. Erről 
tanúskodnak krónikáink is, amelyek meg-
lepően egységesek egészen az Anjouk ko-
ráig. Szokás lett ezeket a krónikákat me-
sének tekinteni. No de valóban igaz len-
ne, hogy a hazai krónikások csupán me-
séket költöttek volna, a nyugatiak viszont 
a színtiszta valóságot írták meg műveik-
ben?! Hogyan lenne ez lehetséges, kü-
lönösen akkor, amikor minden krónikás 

Dr. Entz Géza művészettörténész, III. Béla 
király feleségének koronáját vizsgálja 
1967. Fotó: MTI Fotóbank
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ugyanannak az egyháznak a papja volt? 
Ráadásul a magyar krónikák leírásait na-
gyon sok vonatkozásban igazolta már a 
régészet. A genetikával nem lehet vitat-
kozni, amit ez a diszciplína nyújtani ké-
pes, az nem érzelmi kérdés. Össze kelle-
ne rakni végre a magyarok eredetével, ős-
történetével kapcsolatos eredményeket, és 
kialakítani egy egységes, hiteles képet” 
–mondtaKáslerMiklós.
A professzor az interjúban elmond-

ta,folytatjákakutatásokat,stovábbiÁr-
pád-háziuralkodókatfognakazonosítani.
„Nem vagyok történész, egyszerűen csak 
sokat olvastam a magyarok históriájáról, 

ennyi az egész. De a korábbinál erőteljes-
ebbé akarjuk tenni a történelmi kutatások 
genetikai vonalát. Mert perdöntő eredmé-
nyek születhetnek ezen a téren, olyanok, 
amelyekre komplex, széles vágányú, in-
terdiszciplináris kutatások épülhetnek to-
vább”–fogalmazottazOrszágosOnkoló-
giaiIntézetigazgatója.

(Az eredeti riportot Sinkovics Ferenc új-
ságíró 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 fe-
lületéről lett másolva)

  

–Régótavonzódommindenhez,amirégi,
hiszen a régi tárgyak mögött érzem az
egykori embereket. Ezért nem hagytam
veszendőbe men-
ni azokat a mind-
szenti, gyógyítás-
sal kapcsolatos 
eszközöket és tár-
gyakat, amelyek-
re munkám során 
bukkantam, sok-
szor a véletlen-
nekköszönhetően.
Volt, hogy kihív-
tak egy beteghez
az egyik tanyára,
akinekmegkellett

Korom András
Ávéd doktor gyűjteménye

Mindszent - Valószínűleg az ország legnagyobb, magánkézben lévő orvostörténe-
ti gyűjteményét őrzi Ávéd János mindszenti háziorvos. A közel ezer darabból álló 
kollekcióban számos érdekesség mellett még 1913-ban készült lázmérő is található.

mérni a lázát, s a család olyan lázmérőt
vettelőa tokból,amelyetmég1913-ban
gyártottak. Ez gyűjteményem egyik leg-

érdekesebb darab-
ja –mesélteÁvéd
János,aki1982óta
háziorvos Mind-
szenten. Kollekci-
óját az 1947-ben
a településre köl-
tözött édesapja,
néhai Ávéd Lász-
ló doktor alapoz-
ta meg. Fia nem-
csak körzetét vette 
át, hanem gyűjte-
ményétis,amelyet
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azóta gyarapított.A kollekció egy része
maahelytörténetimúzeumbanlátható.
–Korabelifogorvosiszéket,régilázmé-

rőket, különféle fogókat és csipeszeket,
gyógyszeres dobozokat és üvegeket, köt-
szeres dobozokat, fecskendőket, varrófel-
szereléseketésszámos,ahelyiorvoslással
ésgyógyítássalkapcsolatosdokumentumot
őrzök.Ezutóbbiköztvan1905-ből szár-
mazó himlőjárvány-jelentés, de 1927-ből
származó,mégkézzelírtreceptis,amitan-
nakidejénnemváltottakki.Eztegyolyan
betegtőlkaptam,akirőlkiderült,hogyna-
gyon régi leleteit is megőrizte – mondta
a gyűjtő..Ávéd János kollekciójának híre
mentazorvosokközött,ennekköszönheti,
hogyakiszomboriMajoros Ferencházior-
voshagyatékátacsaládjanekiajándékoz-
ta, ez ma a helytörténeti gyűjteményben

látható. Időskollégájavisszaemlékezései-
rőlhangfelvételiskészült,ennekmásolatát
szinténnekiajándékozták.
– Megőriztem édesapám bélyegzőjét,

bélyegzőpárnáját is, talán ezek állnak a
legközelebbaszívemhez.Anégyévevég-
zett,aszegedigyermekklinikángyógyító
unokaöcsém,PásztorPálkaptamegédes-
apámorvositáskájábólarégilázmérőt.

Életrajzi lexikon
Ávéd János háziorvos összeállította a
mindszenti házi- és állatorvosokat, vala-
mintgyógyszerészeketszámbavevő,CD-
ROMmellékletettartalmazókönyvet.Eb-
benszázhúszorvosésgyógyszerészneve,
életrajzaésfotójaszerepel,akikatelepü-
léshezkötődnek.

(Délvilág napilap 2011.08.08.)

–35évmunkájaállaz
elismerésmögött – fo-
galmazott Ávéd Já-
nosmindszenti házior-
vos, miután Budapes-
tenátvetteAzévpraxi-
sa a Kárpát-medencé-
bendíjatSzentes Tamás 
helyettes államtitkár-
tól kedden. A házior-
vos90ezerszavazatból
25 ezer 400-at kapott,
a második helyezett,

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 pra-
xisa a Kárpát-medencében díj idei nyertese. Az elismerést kedden vehette át, de ál-
lítja, a betegek visszajelzése nap mint nap könnyebbé teszi a munkáját.

csongrádiGali Ida ke-
vesebb mint ötszáz
szavazattalmaradtel.
– A háziorvoslás

nemcsak egy hivatás,
hanem egy életforma. 
Azorvosanapminden
percében készségesen
áll a betegek rendelke-
zésére.Azemberpróbál
megfelelni amagas el-
várásoknak. Édesapám
tette magasra a mércét. 
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– Nézegettem a rendelő előtt várakozva 
a régi fényképeket a falon, de nem talál-
koztam az édesapja, dr. Ávéd László port-
réjával.

1947-tőlvoltabbanapraxisban,melyetén
1982-benvettemáttőle.Azótapróbáloma
gyógyítómunkámatalegnagyobbalázattal
végezni–mesélteaháziorvos.
–Édesapám35évvelezelőttazzalen-

gedett útra, hogy soha ne felejtsem el,
hogy a család aggódva bízza ránk bete-
gét, és reménykedik a gyógyulásban,mi
vagyunk a betegekért, és nem a betegek
miértünk.Ezekettartomszemelőtthiva-
tásom gyakorlása során asszisztenciám-
malegyütt–fejtettekiaháziorvos.–Egy
háziorvosnaknapmintnapmegvannakaz
apróörömei,ezekbőlerőtmerítvevégzia
munkáját–mondta.
–Ezadíjegybenmegerősítésis,hogyezt

kelltennem,tennünk.Egyháziorvosazév
365napjánésanap24órájábanisorvos,
és akkor is, amikor egykilókenyérért áll

asorban,ésabetegekkelasorbanállásso-
ránazéppenaktuálisproblémáitishajlan-
dómegbeszélni–magyaráztaÁvédJános.
–Azünneplésmárhamarabbelkezdő-

dött.Máraztóriásidolognaktartom,hogy
azelsőtízbebejutottam,ezkorábbande-
rültki–mondtaaháziorvos,akicsaládjá-
valésegykisbusznyimindszentikísérő-
velutazottafővárosba.
Ávéd Jánost ajánlói jó diagnosztának,

nagy tudású, lelkiismeretesorvosnakne-
vezték. Megemlítették azt is, hogy őrzi
székelygyökereit,ápoljaahagyományo-
kat.Agyógyításmellettoktatazegyete-
men,előadásokattartalakosságnak,gon-
dozzaazorvostörténetiemlékeket,össze-
tartjaaMindszentrőlszármazóorvosokat,
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 mu-
tatja veterán autóit Mindszent megbecsült háziorvosa, akinek az édesapja is ebben a 
városban dolgozott mint a családok orvosa. Különleges történet. 

Azoknakaháziorvosoknakafényképe
került ki a falra, akik hosszabb időt töl-
töttekavárosban.Mostfogmegjelennia
harmadik kiadása amindszenti orvosok,

AzévpraxisaaKárpát-medencébenpályázatonhatároninnenéshatárontúl10-10
háziorvoskerültbeazsűrivéleményealapjánabbaadöntőbe,aholbárkihozzásegít-
hetteszavazataivalsajátháziorvosátéspraxisátvagyaszámáraszimpatikusházior-
vostéspraxisátagyőzelemhez.
LelkesenéskitartóanösszefogottMindszentvárosa,ígyakezdeti4.helyezésután

rövididőnbelüldr.ÁvédJánosholamásodik,holpedigazelsőhelyenálltapályá-
zatban,végülazőpraxisakerültadobogólegfelsőfokára.



Erdélyi Örmény Gyökerek2018. július-augusztus

12

gyógyszerészek és állatorvosok életrajza-
iból szerkesztett kötetnek.A korábbi ki-
adások megtalálhatóak az orvostörténeti
gyűjteménybenis,amelyeténgondozok. 
Édesapámfényképeitt találhatóarende-
lőm falán, itt van az asztalommal szem-
ben,hogymindiglássam,ígymostisse-
gítésfigyelihogyandolgozom.

– Sok mindent köszönhet az édesapjá-
nak. Mesélne róla?
1920-ban született Gyergyóalfaluban, a

Gyergyói-medencében, Erdélyben. Egye-
düligyermekvolt,Kolozsváronjártazor-
vosiegyetemre,majd1944-benvégzett,há-
borúskörülményekközött.Mesélte,hogy
a légópincébenavattákorvossá.Azegyik
asztalnálmegkapta a diplomáját, amásik
asztalnál pedig a sasos behívó parancsot.
Amiazt jelentette,hogy teljesenkiképzés
nélkül24óránbelüla frontonkellett len-
ni.Amerikai fogságbaesett, aháborúvé-
geztévelazonbannemtérthazaRomániá-
ba,hanemarokonokhozköltözöttCsong-
rádra, hogy a szentesi kórházba letöltse a
hiányzógyakorlatiidejét.Többmindszen-
tibetegevolt,ésazegyikbácsimeghívtaa
kisvárosba,ígyottlettháziorvos1947-ben.
Én1983-banvettemáttőleapraxisát.

– Itt nőtt fel a háziorvosi praxisban?
Soha nem volt elvárás, hogy az ő hi-

vatását folytassam, saját, tudatos döntés
volt,hogyazorvosipályátválasztottam.
Mondhatni, ebben nőttünk fel két nővé-
remmel együtt.Mária Budapesten él, és
mérnöktanárlett,Katapedigazorvosihi-
vatást választotta, fül-orr-gégész, szin-
ténafővárosban.Édesanyánktanárvolt,
amai napig emlegetik a nevét, követke-
zetességét.
Mindkettenvadásztunk,hatalmasszen-

vedéllyel, apám félelmetes érzékkelmű-
velte azt is. Egy másfajta szféra, ami-
korvárakozikazemberalesen.Azegyik

ilyenalkalomkormondtamelneki,hogy
háziorvosszeretnéklenni.
Az emberekkel való kommunikáció, a

mindennapos kapcsolat miatt választot-
tam ezt a területet, naponta láttam, tapasz-
taltam,hogyandolgozikédesapám.Mihá-
ziorvosok,helyzetielőnyünkmiattissok-
kaltöbbetlátunk,tapasztalunk,mintakór-
házban dolgozó kollégák. Együtt élünk a
betegeinkkelegykis településen.Nagyon
jólismerjükabetegekmakro-ésmikrokör-
nyezetét,hol,milyenkörülményekközött
élnek,milyenaviszonyukacsaládjukkal,
azittdolgozókollégákkal,ismerjükamin-
dennapos problémáikat.Kicsit be is húz-
nakbennünketacsaládjukba.

– Ezért is kifejezőbb a családorvos el-
nevezés?
Felelősség,bizalmikérdés,amiaszép-

ségeésegybenanehézségeisennekahi-
vatásnak,amiéletforma.Nemnapinyolc
órábandolgozunk,hanemazév365nap-
ján, 24 órában,mert a beteg a legfonto-
sabb,ésacélom,hogyalegjobbtudásom
szerint ellássamőt,veleegyüttműködve,
közösendönteniaszükségesterápiáról.
Jelenleg 2270 betegem van. Soha nem

hagyjukabbaarendeléstakiírtidőpontig,
madéligrendeltünkvolna,demégfélegy-
korisvoltkétpáciensem,ésönisvártránk.

– Miként élték meg Az év praxisa a Kár-
pát-medencében pályázat szavazását, 
eredményét?
Mégmostiskirázahideg,habelegon-

dolok, miként értesültem az egészről.
Nem tudtam arról, hogy jelöltek a bete-
gek, egy telefonhívás tudatosította ben-
nem, mibe csöppentünk: bekerültünk a
350 praxis közül az első tízbe.Megnéz-
temazajánlásokat,abetegek történeteit.
Aszépírásokatmeghatódvaolvastam.Jó
voltismétvégigélniazokat.Mindegyikre
emlékeztem,arégebbikreis.
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Az ember nem gondolja azt a gyógyí-
tás közben, hogy ez majd milyen nyo-
mott hagy a másikban.
Amikor megtudtam, hogy több mint

25ezerszavazatnáljárunk,kiszámoltam,
mekkoraerőfeszítéskellettehhez:percen-
kéntkétszavazatotkellettleadniatizen-
két nap alatt, hogy elérjük ezt a számot. 
Meglepődtem, hogy folyamatosan, kitar-
tóan szavaznak rám.
Egyidőutánmárnemfoglalkoztamaz-

zal, hol állunk, az első vagy a második
helyrekerültünk,hiszennemezalényeges,
máskülönbennemszerettemvolnamegél-
niazt,hogyegymásikkollégaellenszól-
jonaszavazás,versenylegyen.Akikazelső
tíz helyen szerepelnek, nem véletlenül van-
nakott,elevekitüntetetthelyzetbekerültek.
Ahogyan édesapám mondta mindig,

egyedül vagyunk itt a lövészárokban,
vannakugyannapivisszajelzések,kedves
szavak,deúgygondolom,azelmúlt35év
megerősítéseezazelismerés,amelyetez-
útonisköszönökkollégáimnak,akétasz-
szisztensemnek, Hevesi Józsefnének és 
Nagyné Tóth Szilviának,valamintbetege-
imnek, segítőimnek, ismerőseimnek, is-
merőseimismerőseinek, így ismeretlenül
is immáron ismerőseimnek.Családtagja-
imnak,drágafeleségemnek,Titinek,aki-
vel 36 éve, hogy itt élünkMindszenten.
Őgyógyszerészkéntsegítiamunkánkat.

– Részt vesz a graduális és posztgradu-
ális képzésben, oktat, gyakorlatot vezet, 
rezidenseket fogad rendelőjében.

Jelenlegkétkollégavannálam,akikha-
marosanháziorvosok lesznek. Dr. Kovács 
László Gábormár letettea licencvizsgát,
és hamarosan a szakorvosi vizsgán is túl
lesz. Dr.. Méhes Zoltánjövőtavasszalmegy
licenc vizsgára, vajdasági fiatalember. Ő
harmadévesvoltazegyetemen,mikormeg-
hallgatvaazegyikelőadásomat,amiaszív-
ügyemről,asürgősségiellátásról,azügye-
letrőlszólt,elhatározta,hogyháziorvoslesz.
Márakkorazelőadásutánihetekbenfelál-
dozvaahétvégéit sokszoreljöttSzegedről
Mindszentre,lelkesenjártki,hogylássa,ta-
pasztalja, milyen egy háziorvosi központi
ügyelet,lássa,hogyanélegyháziorvosegy
ilyenkisvárosban.Nagyonbüszkevagyok
arezidenseimre.Precíz,jólmotiváltházior-
vosnakvalókollégák,emberek.

(Webbeteg)

Adódikakérdés,kiköveti apályán,
melyikgyermekéből lett orvos, eset-
leg háziorvos.Dr. Ávéd János elme-
sélte,hogyLászlófiaszakorvosjelölt,
jelenlegSzegedenélafeleségével,és
9hónaposkislányával,Flórával.Har-
madikévéttöltiabelgyógyászatikli-
nikán, követheti a pályán. János fia
informatikus mérnök, Budapesten él
afeleségével,elvégezveazeneikon-
zervatórium jazz tanszakát, annak
mesterfokátis,zenévelfoglalkozik.

Az egyik fia orvos lett

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

Kedvetlenül,láthatóanrosszhangulatbanmegyhazaesteaférj.Megvacsorázik,iszik
egypohárbort,majdbebújikafeleségéhezazágyba,éselkezdisimogatni.
Drágám–súgjaazasszony,manemlehet…!
Éneztnemértem–motyogtaaférj–hátmamindennőösszeesküdöttellenem??!!

(Az Erdélyi Szemmel 2017/51 számából kölcsönkérve)
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NémelyekaszemérevetikaXIX.század
első felében dolgozott nyelvészeinknek,
hogy elhanyagolták amondattant, holott
amai,korszerűnyelvészetnekazakulcs-
területe.Igazukisvan,különösen,haát-
engedjüknekika„korszerű”fogalmának
meghatározását. Ha nem, akkor is meg-
nézhetjük magunkat.
Fölafejjel,érdemes!
Már csak azért is,mert amagyar szó-

és mondattan két egytestvér, két dalia.
VagymikéntAranyírtavala:„Vadatűzni
feljövének/HősfiaiszépEnéhnek:/Hunor
sMagor,kétdalia,/Kétegytestvér,Ménrót
fia.”Egyvadatűznekéshamarosantest-
vérpárt szeretnek.
Amagyar szavak ésmondatok termé-

szeteszintetükörképeiegymásnak.
Mindkettőszabir,vagymondjukinkább

a szabir szab gyökét használva: szabad.
Szóalkotásunkat nem korlátozzák lelket-
len nyelvtani nemek, s mondatszerkesz-
tésünketsemnyűgözikgépiesszabályok,
melyekszerintazállítmánynakcsakis itt
ahelye,a jelzőnekmegott, azalanynak
amott. A mondatrészek beosztásuk által
nemkapnakrangot,hogyénelőre,atöb-
bimeghátra,hanemagondolat,egyedül
agondolat,abeszélőszándéka,amonda-
nivalódönti el, hogyminekhol ahelye.
Arészeketúgyhelyezzükel,ahogymon-
dandónkkívánja.
Helyesebbenaszólóemberközölniva-

lója. Ez az állapot csak egy nagyon hosz-
szadalmas, nyilván nem túlzás, ha azt
mondjuk, hogy több évezredes nyelvfej-
lődéseredményelehet.Valószínűlegleg-
alábbennyi, hanem több időkellett ah-
hoz, hogy a részek megtalálják helyüket. 

Czakó Gábor
Szavaink aranyágya

Mégpedig szabályok nem rögzítette, ter-
mészetes helyüket!Azt a helyet, amit a
nyelvtársakmindnyilvánvalónaktalálták
márkicsigyermekkoruktólfogva.
Tehátamondaturanemholmiszabály,

hanemagondolat,aszólóemberésaző
mondandója Ez a mondatban magában
nyilvánul meg, éppen ezért a mondat is
eszerint alakul.A hosszadalmas monda-
toknaktöbbalkatrészükvan:alany,tárgy,
határozó,jelző,sperszeállítmányisakad
köztük, ám ezek sorrendje váltogatha-
tó,desosemvalamelyérdektelen,éppen
ezért hideg nyelvtani elem vagy szabály
füttyszavára,hanemalényegszerint.
Mialényeg?
A szóban, tudjuk, ha akarjuk, a gyök.

Az a szótag, ami eredendően a szó ele-
jén áll, s hozzá kapcsolódnak a toldalé-
kok, melyek a gyökben rejlő mondani-
való kifejeződését serkentik és árnyal-
ják. Tehát az egész szó a gyök szolgála-
tábanáll:szerelmes, csodálkozik,rettene-
tes stb. Innen szóejtésünk ereszkedő lej-
tése.Kivétel persze akad,mégpedig egy
sajátos magyar kivétel, latinosan szólva
egyhungaricum,amieurópainyelvtársa-
inkzömébőlhiányzik.Ezpedigazigekö-
tő.Szentkatolnai Bálint Gáborpontosabb,
ezért helyesebb szavával az igeirányító, 
ami szavunkat, immár tudható: igénket,
egy másik, alapjelentésétől különböző,
akárellentétestartománybaviszi.Éppen-
séggelnemköti,nemrögzíti,hanemmeg-
mozdítja,küldi.Példáulalényegeszerint
helybenmaradástisjelentőigéinketelkül-
dihelyéről.Jelesül:átáll, kiül, elül, beül. 
Van,amikorbensőmozgásraserkenti:ne-
kiül.Vagy fölülvalamicsalafintaságnak.
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Ilyenkor átveszi a hangsúlyt is, hiszen a
szó tartalma,amondanivaló,gyökeresen
megváltozott.
A magyar mondat nem követi a sok-

felé gyakori, unalmas szövegben nálunk
sem ritka alany, állítmány, tárgy, határo-
zó, jelzőmintagépiességét.Ottó ütött öt 
legyet a moziban.Mieztazötszóttetsző-
legesen cserélgethetjük, persze nem kö-
vetkezményeknélkül.Apéldábanahang-
súlymostOttóé.Dehaa mozibannévelős

határozóval kezdünk, akkor az kapja a
nyomatékot. Ha az öt legyet akarjuk ki-
emelni,akkorazttesszükelőre.
A magyarban gyakori az egyszavas

mondat, ugyanis a beszélőt nem szoron-
gatják alaki előírások. Egyes-egyedül az
igazság,azonbelülislényegkimondásá-
nak kötelessége. 
Példa:
–Jön?–kérdezteahalál.
–Megyek,–feleltUrunkJézusKrisztus.

  

Festőművész, aki életét a közösségnek
szentelte. Gopcsa Paula évtizedekig raj-
zotésművészettörténetettanítottegygim-
náziumban, s emellett volt ereje és ide-
je,hogyavörösberényiésbalatonboglári
művésztelepnek alapító szorgosa legyen.
Sakkormégnememlítettemahazaiör-
ménységhez–azövéihez–fűződőmeg-
annyi,szellemetnyitogatóésmegőrzőte-
vékenységét. A genetika különös rejté-
lye, hogy kilencven
évesen is friss. Jön-
megy,külföldiutazá-
sokrészvevője,afia-
talok – a jó pedagó-
gus sosem veszti el
a tanításba vetett hi-
tét–szakmaisegítő-
je,istápolója.
Derűs személyi-

sége, csöndbe bur-
kolódzó mosolya, a
művészettől ittasult
életkedve átsugárzik

Szakolczay Lajos
Fény, víz, levegő

Gopcsa Paula kiállítása a Józsefvárosi Galériában 
festményein is. Avval, hogy tárlatának
a Fény, víz, levegő címetadta, egykissé
meghatározta kitekintését: Itália-alapél-
ményét és a nagybányaiakhoz való von-
zalmátis.Snemkülönbenatájvarázslatá-
banátélt,szinteaszakráliskörökignyúj-
tózó magyar örménységének jelenvalósá-
gát(Ararát – olaj,farost).Nekiisszabad-
ságérzet,hanagyotharaphatatisztaleve-
gőből,haa fény lélekgazdagsággal telít-

veáttetszővéteszitáj-
képeit – minő fény-
nyelringatóközegben
pihennek a velencei
gondolák–,éskitudja
fejezni a benne rejte-
ző,szeretetreésmeg-
értésre a világ meg-
annyi sarka felényitó
élményvilágot.
A jól válogatott ka-

marakiállításanyagán
is látszik, hogy grafi-
kában éppoly biztosA 90. születésnapját ünneplő Gopcsa Paula
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kezű,mintafestészetben.Kedveliaport-
rékat (Édesanyám – o., fa-
rost; Lány kakassal – o., vá-
szon; Barátnőm – o. v.; Kati 
– tempera; Vörös hajú lány 
– akvarell), s a társas kap-
csolatokba, mintha részve-
vője volna a találkozások-
nak, éppúgy belelopja érze-
lemvilágát, mint a szépség-
gel nyugtató csendéletekbe
(Nyári délután – o. v.; Szőlő-
kötözés – o.v.;illetveFény-
ben, Ünnepi virágok – mind-
kettő o. farost; Almás csend-
élet – o. v.; Üveges csendélet – vegyes 
technika).Városképeiben isottazottho-
nosságzugaitkutatónyitott szem föl-
fedezőkedve,kalandrahívása(Prá-
ga – v. t.; Veszprém, Festő utca – o. 
v.; Kis híd Vörösberényben – pitt
kréta).
Kidolgozott formák, tompított

és fénnyel átitatott színek jellem-
zik a festményeit, grafikáiban pe-
dig az ugyancsak festőileg kimun-
kált megjelenítés (Festőnő – t.), il-
letveatömörfogalmazás–lásdkis-
méretűlinómetszeteinekkéttablóját
–,safolt-ésvonalhálónisáttetsző
a kontúr-biztonság (Szent György

– monotypia). Szá-
mára a hagyomány-
hoz való ragaszko-
dás nem teher – a
figuralitás lényéből
következő termé-
szetesgesztus–,sőt
ebben az évezredes
„kalodában”érzijól
magát. 
Sok helyről és

megannyi időből
táplálkozó műveltségélménye, a rene-

szánszotbekalandozótekin-
tete, a festés lélekprogram-
kéntvalóvállalása,a legki-
sebb tárgyi emlékekben is
tükröződő, önkifejezői bá-
torságról valló boldogság-
élménye színesíti a palet-
tát,forgatjaazecsetet.Nem
szükséges a tenger, vagy a 
fénykoszorúban megjelení-
tett táj imazsámolyára tér-
depelnie,hogytudtunkraad-
hassa,minőérzelemkatedrá-
lisoképülnekalelkében.

Invenciózusörömmelragasztjaösszea
valós és álompillanatot – hitvallásnak is

Faragó Laura Szakolczay Lajos

Önarckép
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megteszianemrégipápaelőtti főhaj-
tás(II. János Pál Szent Hedvig sírjánál 
– o.farost)–,hogykifejezhesseatör-
ténelmenátsugárzólengyel-magyarba-
rátságörökérvényűségét.Sazolaszor-
szágibarangolásokat,tanulmányutakat
fölidézőfestmények(Velence,Firenze,
Róma)–amostanitárlatoncsakaVe-
lence-megidézésekszerepelnek–szin-
tén vallomás-értékűek, hiszen bennük
visszhangzik a reneszánsz fénytelí-
tettsége,klasszikuskorokonátsugárzó
életteljessége.
A velencei laguna-ábrázolásokon

kívül itt csupán – jóllehet a fekete-fe-
hér szintén sugárzik – egy monotypiát
látunk, ám a keresztre feszített szentsé-
geskorpuszban(Itáliai emlék)bennevan
GopcsaPaulaegészlénye.Pontosabban,

amitagrafikaKrisztusgolgotaihalálával
sugároz:megváltásunk öröme, a világra
kiterjeszthetőember-jóság diadalma.

Megjelent: Magyar Fórum 2018. 06. 21.

Ararát (olaj, farost)

  

Mintegy 100 fő részvételével Világosí-
tó Szent Gergely tiszteletére tartottunk
rendezvényt a ZuglóiNemzetiségekHá-
zában május 12-én szombaton délután.
MegemlékezőbeszédetSzentGergelyről
Zsigmond Benedekarmenológusmondott.
A Juhász Endre vezette Group Duduk
együttesújformációbanlépettfel.Dobo-
suktól és bőgősüktől fantasztikus impro-
vizációt hallhattunk duduk és énekhang
kíséretében.Várady Máriakedvesvidám
anekdotákkaltarkítottaműsorunkat.Majd
Vikol KálmánZenedéjénekDó-Re-Miif-
júsági tagozata kápráztatta el a hallgató-
ságot.ZáróműsorkéntőketaKálmánve-
zényelteXVI. kerületi Corvin kórus kö-
vette.Vastapsvoltajutalmuk.Azesteta
Yerevan Örmény Büfé ételkóstolójával
zártuk. Finom, friss padlizsános örmény

Világosító szent Gergely ünnepség Zuglóban
csirkeragu volt ésGata.Afinom falatok
fogyasztásaközbensokáigbeszélgettünk.

Zárug Katalin

Várady Mária színművésznő
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Vikol Kálmán Zenedéje Dó-
Re-Mi ifjúsági tagozat

Zuglóban

Lent, balra: Group Duduk 
Együttes Juhász Endre ve-
zetésével (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 ha-
rapnivalót. Az örmény csoda végig húzódott történelmükön, s bár a brutális oszmán-tö-
rök 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, megtar-
tó 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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Az első keresztyén bizonyságtevők 
már 1200 éve Kínában 

Kínai és közel-keleti egyházi feljegyzé-
sek, évkönyvek rögzítették a tényt, hogy 
már a Tang császári dinasztia (618-907)
birodalmábanmegjelentekkeresztyénhír-
nökök.Azugyanalegendákvilágábatar-
tozik,hogyJézus tanítványa, Tamás apos-
tolisjártvolnaKínában,mintahogyanIn-
diábanigen,salapítójalettarólaelneve-
zett,máigélőTamáskeresztyénekegyhá-
zának, aMar-Thomaközösségeknek.Az
viszont nem legenda, hanem lejegyzett
döntés,miszerintTimotheus, egész közel-
keletpátriárkájaa800-asévekelejénígy
fogalmazott:„Isten Szent Lelke elviszi tő-
lünk az evangéliumot indiaiaknak, kínai-
aknak, a felkelő Nap országaiba”.Ésúgy
lőn!Bizonymélységesenmélyrenyúlnak
azörmény-kínaikapcsolatokgyökerei.

Az örmény Hovhannes Ghazarijan 
a Biblia első fordítója kínaira

Azörménytörténetírásfeljegyzi,hogyör-
ménykereskedőkmára2.századbanjár-
takKínában.Aközépkoricsászárságide-
jén,a14.századtólörménykereskedőko-
lóniákéltekatávolihatalmasbirodalom-
ban. A legnagyobb ezek között Makaó
városában élt. Ott született Hovhannes 

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 elfoga-
dott új vallásügyi törvényekkel igyekszik toleráns kereteket adni a sino-keresztyénség, a 
sino-kálvinizmus számukra is új jelenségének, meg egyáltalán a nagyon gyorsan feljö-
vő 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 kijelenté-
se. De mikor és hogyan került először kínai kézbe egyáltalán Biblia? 

(Forrás: http://allinnet.info/interesting/the-first-translation-of-the-bible-into-chinese-done-
by-an-armenian/)

Írja: Dr. Békefy Lajos

Ghazarijan 1778-ban, akinek a nyuga-
ti irodalomban Johannes Lassar a neve. 
Szülei gazdagok voltak, házuknépe kö-
zött voltak kínai szolgák, akiktől a fi-
atal „Jánoska” megtanult kínaiul. Ké-
sőbbédesapjaműveltkínai tanítóthoza-
tottházukba,akiirodalminyelvretanítot-
taafogékonyifjút.Hovhanneselsajátítot-
ta a portugál és angol nyelvet is, hiszen
Makaóa16.századótaportugáltámasz-
pontjavoltakereskedelemnek.Pályájais
egyportugálkantonálishivatalbankezdő-
dött, ő fogalmazta a pekingi legfelsőbi-
rodalmibíróságnakküldötthivatali leve-
leket. Később átvette a családi vállalko-
zást, 1802-tőlmár az indiaiKalkuttában
él.Üzletiügyekbennemvolt igazánott-
hon,viszontkiválónyelvtehetségehamar
felkeltetteabrithivatalnokokérdeklődé-
sét.Egyretöbbszörkértéktőle,fordítson
kínaiszövegeketangolra.

Serampur: protestáns Távol-Kelet 
Kutató Központ

Protestáns egyháziak hívták meg
Hovhannest a Kalkutta közelében fekvő
Serampurba, ahol India brit főkormány-
zójaa19.századelejénlétrehoztaaFort 
William College-ot, afféle szellemi, ku-
tatási és oktatási erődítményként. Ennek
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a szellemi fellegvárnakvolt egyalosztá-
lya,aholamunkatársakaBibliakülönbö-
ző délkelet-ázsiai nyelvekre történő for-
dításával foglalkoztak, köztükkínaira is.
Ígyaztánakereskedésbenneméppensi-
keresHovhannesGhazarijantszakértőnek
hívtákmeg a bibliafordításhoz, illetve a
munkatársakésakollégiumdiákjaiközött
a kínai nyelv tanítására. 450 angol biro-
dalmiaranyvoltazévifizetése,aminagy 
megbecsülését jelentette a szellemi mun-
kának!

Tehetség és gondosság – „Ha Isten ad 
neki időt, lefordítja az egész Bibliát”

Ghazarijan fordítási alapul a Biblia ör-
ményésangolnyelvűkiadásátválasztot-
ta,ésJánosevangéliumávalkezdteamun-
kát.A fordításhoz portugál-kínai szótárt
is felhasznált. (Érdekesség,hogyakore-
aifélszigetlakosságánakmegismertetését
akeresztyénséggelahajdanéltprotestáns
tanárok és lelkészek a 19. század végén
szintén János evangéliumával kezdték,
enneknéhánypéldányátjuttattákelkoreai
nyelvenazországba.Szinte„fűalatt”kez-
dettelottisnövekedniatanítványisereg,
amimára21millióDél-Koreában).
HáromévmúlvaelkészültMátéevan-

géliumávalisésnéhánybibliaifejezettel.
Akollégiumigazgatóját,D. Brown tiszte-
letest valósággalelbűvölteafiatalfordító
munkálkodása.Londonbaírtjelentésében
így fogalmazott: „Mr. Lassar megküldte 
nekem a Biblia néhány fejezetéről készí-
tett kínai fordítását. Ezek tükrözik értel-
mességét 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
evangéliumakínaifordításátésenneksa-
ját dekorációival ellátott díszpéldányát

Hovhannes megküldte a canterbury ér-
seknek és a Lambeth könykiállításnak.
1815-1822közöttGhazarijan elkészült a
teljes bibliafordítással és megtörtént az
első, részleges kiadás is. Az általa for-
dított Biblia egy évvel hamarabb jelent
meg, mint Robert Morrison és William 
Main fordítása, a Shentian Shengshu.A
teljesBiblialefordításautánnemsokkal,
párévelteltével,valószínűlegsúlyosbe-
tegségben,viszonylagfiatalonmeghalt.
Jóllehet hazájában ésKínában, ésmá-

sutt sem ismerik nagyon nevét, de két-
ségtelen és hiteles történelmi tény, hogy
akínaiBiblia történeténekazelső lapjai
Hovhannes Ghazarijan lelkének, szelle-
mének, nyelvismeretének és kezének le-
nyomatátőrizik.

Tedd, amit meg kell tenned! - 
Fordítók Napja az 5. századtól

Tedd, amit meg kell tenned, s hogy mi lesz 
belőle, az más kérdés! –Azigazánkína-
ivá vált Hovhannes Ghazarijan, európai
nevénJohannesLassarmegtetteannaka
népnekafiaként,amelyik301ótakeresz-
tyénkéntélavilágon–őshazájukban,Ör-
ményországbanésazötkontinensen.Ér-
dekességazis,hogyafordítóimunkaigen
koránsokörményintellektuelnek,egyhá-
ziemberneklettmindennapifoglalatossá-
ga,a„Tedd,amitmegkelltenned”értel-
mében.Azörménynaptárban,amiazegy-
háziünnepeksokaságátállítjaszéprend-
be,már az 5. századtól szerepel a FOR-
DÍTÓK NAPJA. Levelezésekből ismert,
hogy Robert Morrison,amásikkínaibib-
liafordításkészítőjeésGhazarijanismer-
ték egymást. Néhány fordítói, szakmai
kérdésben, főként a bibliai nevek kínai
átírásában még konzultáltak is egymás-
sal.Ezispéldaértékű:nem ölte meg egyik 
munkakedvét sem a személyi presztízs 
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vagy a konkurenciaharc, a versenyszel-
lem. Mindketten tették a dolgukat, s en-
nekKínanépeláttaleginkábbhasznát.

*
Elgondolkodtató ma is, és nagy tisztele-

tet kelt ez a történet is az istenáldotta, im-
máron közel 1800 év óta keresztyén örmény 
nép iránt. Senki nem csodálkozhat azon, 

hogy foggal-körömmel, életük árán is vé-
delmezik, őrzik azt, amit Isten nekik 301 óta 
hitükben, hithőseikben, szellemi és anya-
gi magas kultúrájukban adott. Ősi himnu-
szukban méltán éneklik: Hazánk,szabadés
független/Mely századok óta fennáll/Fiai
úgy hívják/Szabad, független Örményor-
szág. Tisztelet annak a népnek, aki még Kí-
nát is meggazdagította – a Bibliával!

CsatoltanmegtalálhatóazÖrményHimnuszfeliratosYouTube-elérhetősége:https://
youtu.be/VEme7d82020

  

Székelyhidy Ferenc 1885 április 4-én,
Tövisen született. Régi székely, nemes
családból,melymarosszentbenedekiere-
detű.AtyjátGergelynekhívták,kisgazda
és kereskedő volt s városi közügyekben
ésakatholikushitéletben jelentős férfiú.
Édesanyja családi néven: Missug Ilona. 
Acsaládnemvoltgazdag.A
muzsikávalnemsokat törőd-
tek. Csak nagynéha hangzott 
aházbandilettánsgitár,vagy
klavir. Székelyhidyéknek
négy gyermekük volt, Ferenc 
sorrendbenaharmadik.
AkisFerencnekzeneirán-

ti hajlamát sokáig észre sem
vették.Az elemi iskolák kö-
zülhármatTövisen,egyetBu-
dapestenvégzett,smintany-
nyitársa,őisénekelteatövi-
sitemplombanvirágvasárnap
apassiógyermekszólamát.A
négyalsógimnáziumotBras-
sóban végezte. Első gimna-
zistakorátólhegedülnitanult
sakkorismertemegakótát.A

Székelyhidy Ferenc operaénekes
négyfelsőgimnáziumotGyulafehérvárott
járta. Az iskolai zenekarban primárius
volt,debrácsánésnagybőgőnisjátszott.
Kivételes zenei hajlamát mutatja, hogy
önmagától úgy megtanult orgonázni is,
hogy Mailáth püspökahetedikgimnazis-
tafiúttízaranyévifizetésseltemplomior-

gonistává nevezte ki, ő volt
a „cantus praeses“. Érettsé-
giután1902-benKolozsvár-
ramentjogásznaksegyetemi
tanulmányaival párhuzamo-
san járt a konzervatóriumba
is.ZongoráraDonogán Valé-
riatanárnőoktattasénekelni
a nagyhírű énekpedagógus-
tól, Farkas Ödöntől tanult,
akinek akkor Sándor Erzsi, 
Kacsóh Pongrác, Csiky Já-
nosistanítványaiközétarto-
zott. Székelyhidynek egyet-
len mestere Farkas Ödön
volt Hét évig tanult énekel-
ni a nagyszerű mesternél,
akiőtis-mintmindentehet-
séges növendékét - ingyen
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tanította. 1908-ban elvégezte a konzer-
vatóriumot, de azután is minden nyáron
felkereste tanulás céljából szeretett taná-
rát.Amintállamtudományidoktorráavat-
ták,Kolozsvárszabadkirályivárosszol-
gálatába lépett s első tanácsi fogalmazó,
elnökititkár,majdhuszonnégyéveskorá-
ban tiszteletbeli főjegyző lett. Ő volt az
ország legfiatalabb főjegyzője. Emellett
egymásikállásaisvolt,amiremaisna-
gyon büszke:Kolozsvár város zászlótar-
tójává választották meg. Rákóczi hamva-

inakhazaszállításaalkalmávalővitte ló-
hátonaszabadkirályivárosdíszzászlaját.
Hétérvigvolthivatalnokés-amintlátjuk
-széppozíciókban.Emellettaművésze-
tetegypercigsemhanyagoltael.Elkép-
zelhető,hogyamindenprotekciónélküli
szegényfiúnakmennyitkellettdolgoznia
ésküzdenie,mígezeketelérte!
Hivatalnokoskodása alatt történt, hogy

Szendy Árpád és Kemény Rezső zene-
akadémiai tanára zeneiskolákellenőrzé-
sevégettKolozsvárott járt.FarkasÖdön
átküldött Székelyhidyért a hivatalba,

hogyjöjjönésénekeljenabizottságelőtt.
HangjaSzendynek,anagymuzsikusnak,
annyira megtetszett, hogy mikor útjáról
visszatért,meghívattaőtazOperáhozpró-
baéneklésre!Székelyhidymindenkülönö-
sebbcélnélkül,asajátgyönyörűségéreta-
nulténekelni.Nemnagyonhatottamega
felszólítás,deúgyérezte,kötelességeje-
lentkezni próbaéneklésre mesterére való
tekintettel,akiannyiévenátolyanszere-
tettelésönzetlenültanítottaőt.1909-ben
felisjöttBudapestresjelentkezettMészá-

rosnál,azOperaház
igazgatójánál. Ki-
kötötte, hogy csak a 
színpadon és teljes
zenekarkísérettel 
énekel. Belemen-
tek. Benkő Hen-
rik karmester vezé-
nyelt s az „Aida“
románcával kezd-
ték. Nagyszerűen
ment, a magas bé-t 
olyanerővel,fénye-
sen és melegen tar-
tottaki,hogyakö-
rülötte állók válluk-
ra emelve ünnepel-
ték. Elénekelte még 

a„MesterdaInokok“-bóIa„Traunlied“-et,
amelyutánrögtönszerződéstajánlottneki
az Operaház igazgatósága. Megköszön-
te, denem fogadta el.Nemkészült éne-
kesnek,nemvágyottművészpályára,ha-
zamentKolozsvárra.AzOperaház azon-
banebbenemnyugodottbele.Írásosaján-
latotküldtekutána,melyháromévesszer-
ződést tartalmazott,deúgy,hogyegyév
utánSzékelyhidyvisszaléphet.Miutánhi-
vatalábanegyéviszabadságotkapottsígy
mit sem kockáztatott és mert ismerősei,
barátaiunszoltákazajánlatelfogadására,
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azOperaházkötelékébe lépett. 1909no-
vember 16-án lépett fel először a „Hu-
nyadi László” címszerepében.A színlap
ígyhirdette:„Dr.SzékelyhidyFerencelső
színpadi felléptével”.Vállalkozásátnagy
sikerkoronázta.Másodikszerepea„Pil-
langókisasszony”Pinkertonjavolt,ahar-
madik„RómeóésJuliá“-banRómeó,ne-
gyedika„Csavargóéskirályleány“-bana
herceg,azötödik„Hoffmannmeséi“-ben
Hoffmannésmégötvenszerep.Ezekkö-
zül kimagaslóbbak: Florestián (Fidelio),
Don Octavio (Don Juan), Tamino (Va-
rázsfuvola),Faust,Ássad(Sábakirálynő-
je),StolzingiWalter(Anürnbergimester
dalnokok).
Bayreuthon kívülAugsburgban, Mün-

chenbenésBécsbentöbbszörénekelt.Kü-
lönösen oratóriumokban. Bach, Hendel, 
Haydn, Mendelssohn, Schumann, Berlioz, 
Liszt oratóriumaitmindénekelte.Ragyo-
gózeneiintelligenciája,rendkívülimuzi-
kálisvénája,kivételestudásasfőkéntab-
szolút stílusérzéke a legnagyobboratóri-
uménekesekközéemeliőt.Nemcsakná-
lunk, hanem külföldön is. Oratóriumi
éneklése:felejthetetlenélmény.
Bőkétoktávoshangskálájaamagasc-ig

terjed. Behízelgő, kellemes, meleg, ne-
mespatinájú lírai tenor.Hajlékony,mint
egy grafikus vonal, simogatja, körülönti
szívünket,mint Loreleyt a tenger, áhíta-
totloplelkünkbe,mintaszálló,gomoly-
gó tömjénfüst.
Székelyhidyazöntudatosművészekrit-

kulófajtájáhoztartozik.Mindigtudjabí-
rálni önmagát. Jó színész, szinte látja a
mozdulatait.Kormányozzaminden lépé-
sétcsakúgy,minthangszálainakrezzené-
sét. A szövegmondása kitűnő. Németül
ésolaszultökéletesenénekel,defranciá-
ul -amintmondta -csakaHortobágyon
merészkednék. Általános intelligenciája

nagy támasza művészetének. Szeretetre-
méltó ember. Pompásmegjelenésű, szép
férfi.Magas, szélesvállú, izmos, erős.A
feje,arcvonásairendkívüliek.Szobrászis
elgyönyörködhetikrajtuk.
Családosember;feleségeOperaházunk

kiváló művésznője: Marschalkó Rózsi, 
háromszépkisgyermekükvan:Rózsika,
DénesésMária.
1923 május 1-től a m. kir. Operaház

örökös tagja. A vitézségi szalagon az
aranyérdemkereszttulajdonosa,aVörös-
keresztmásodikésharmadikosztályúki-
tüntetésénekbirtokosasanémetbecsület-
rendlovagja.
1933-től az Operaház énekmestereként

és a Liszt FerencZeneművészeti Főisko-
la tanáraként is tevékenykedett 1944-ig.
Legjelesebb tanítványaiKónya Sándor és 
Delly Rózsi.Hőstenor szerepeket énekelt,
de fellépett oratóriumokban is. Felesége
a szintén operaénekes Marschalkó Rózsi
(1887–1967,operaénekes,mezzoszoprán).
Komolyérdemeivannakamagyardal-

ésnépdalnépszerűsítésében.Kodály Zol-
tán neki ajánlotta tenorhangra írt dala-
it. 1923. november 19-én, a Psalmus 
Hungaricusbemutatójánőénekelteamű
tenorszólóját.
1930-banCorvin-koszorúvaltüntettékki.
(A Corvin-koszorú kitüntetést 1930-

ban Horthy Miklós, Magyarország kor-
mányzója.alapította.Azokkaphattákmeg,
akikamagyartudomány,irodalomésmű-
vészet terén,valamintamagyarművelő-
dés fellendítésében szereztek kimagasló
érdemeket.)
1954-benhaltmegBudapesten.Sírja–

amelyaNemzetiSírkert része–abuda-
pestiFarkasrétitemetőbentalálható(21/A
parcella,N/Aszakasz,1.sor,6/7sír).

(Szerkesztette I. S.  – Wikipédia)
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A két irányból is szorongatott, üldözött
örmények az idők folyamán többször is
vettek vándorbotot a kezükbe, ésmég a
véres leszámolás (1915) előtt, a 17. szá-
zad végén eljutottak Erdélybe is, ahol a
befogadófejedelem(Apafi Mihály)bizto-
sítottabékéslétüket.Elkerülhetetlenvolt
–márcsakkiterjedtkereskedőikapcsola-
tuk,deamagyaranyanyelvűekkelkötött
házasságukmiattis–amagyarnyelvel-
sajátítása,majdsajátnyelvüklassúkopá-
sa,elmaradása.
Azerdélyiörményekbeolvadtakama-

gyarságba,éstevékenyrésztvettekazor-
szág gazdagabbá, virágzóbbá tételében
pénzükkel,tehetségükkel.Deaz1848/49-
es magyar forradalomban és a nemzeti
felszabadulásértvívottháborúbansemkí-
méltékvagyonukat,életüketimmárhazá-
juknakvallottMagyarországon.Ígyelőbb
örménymagyarokvoltak,napjainkbanim-
már teljesen magyarrá válva, magyarör-
ményekként vesznek résztMagyarorszá-
gonazönkormányzativálasztásokon.
Azörménynyelvetmárrégnembeszé-

lik,éscsakahomálybaveszőtávol(oly-
kor jellegzetes örmény külsejük) idé-
zi még fel valamikori őseiket. Ámmég

Magyarörmény, Székelymagyar (részlet)
őrzikétkezési,vallásihagyományaikat,és
egyre öntudatosabban keresik származá-
suk forrását.Ami évekótabosszúságuk:
afrissenbevándoroltörmények,a„való-
dik” „megélhetési”örményeknek csúfol-
jákanemzetiségetváltottvalamikori ro-
konaikat.
Nos, itt tartunk jelenleg Magyar-

országon. A magyarörmények és az
örményörményekbéka-egérharcaameny-
nyire kicsinyes, annyira nevetséges. A
magyarörmények panaszkodnak a költ-
ségvetésben biztosított elégtelen ösz-
szegmiatt, azörményörményekmégezt
is sokallják,hiszenmagyarokők,mond-
ják, csak felvették örmény minőségüket
azecímenbiztosítottállami,pénzbenki-
fejezett elismerésért. Romániában ennél
sokkalegyszerűbbenoldottákmegakér-
dést.Pambuccianúra többinemzetiség-
gelegyüttegymagaképviselia romániai
örményeketaképviselőházban.Ő„atöb-
binemzetiség”szóvivője.Azerdélyima-
gyarörményeka„valódi”,romániaiörmé-
nyekkel nem tartják a kapcsolatot, csak a 
magyarországiakkal…

Puskás Attila
(Megjelent: Háromszék/közéletünk 2017.aug.4.)

Humor… Humor… Humor…
Bemegy a szőke nő a börtönigazgató-
hoz.–Aztszeretnémkérni,hogymivel
a férjem súlyosan asztmás beteg, adja-
nak neki valami könnyebbmunkát, ha
márdolgoztatjákittabörtönben!
– Még ennél is könnyebbet? Talán a
bélyegrgasztásnemelégkönnyű?
–Bélyegetragaszt?Érdekes,nekemazt
mondta,hogyalagutatás.

–Apuci,miértkukorékolnakakakasok
márkorahajnalban?–Tudodfiam–vá-
laszolazapa-,sietniükkell,havalami
mondanivalójuk van, mert aztán feléb-
rednekatyúkokis!

–Müller,én tudom,hogyafizetésenem
elégahhoz,hogymegnősüljön.Dehiggye
el,egynapmajdháláslesznekemezért!
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A Csíkszépvizi Örmény Katolikus
PlébániaésaSzentháromságAlapít-
vány idén ismegrendezte a búcsús
ünnepségével egybekapcsolthagyo-
mányos családi találkozóját. Május
25-énmegbolydultCsíkszépvíz, ér-
keztek a rendezvényre látogatók.
DélutánaPolgármesteriHivatalpin-
cetermébenFancsali JánosAzisme-
retlen Kacsóh Pongrác c. vetítettké-
peselőadásáthallhattuk,zeneibeté-
tekkel. Dr. Székely András Bertalan 
bemutattaújkönyvét:Istennel,aHa-
záért–Keresztyénésnemzetimeg-

szólalásokcímmel.Előadásanagyonnagy
sikertaratott,akönyvekdedikáltatókhosz-
szú sora is a rendkívüli érdeklődést bizo-
nyította.Mondanivalója nyitott füleket és
szíveket talált. Nem kevés csúszással ke-
rült sor Zakariás BotondNapiskolaépítése
avilágtetejénc.vetítettképeselőadásának.
Szombaton az ünnepi szentmisét Sza-

kács Endre vikárius celebrálta, melyen

Csíkszépvizi kulturális rendezvény, 
búcsú és családi találkozó – május 25-26.

részt vettek a gyergyói
Vörösköpönyegesek is.
A kis ékszer templom
megteltazarándokokkal,
majdkoszorúzásrakerült
sor Bodurján Magardicsi 
örmény katolikus plébá-
nosemléktáblájánál.Kö-
zösvacsorával,beszélge-
tésekkelzárultazerdélyi
örmény kultúra napja a
Tornacsarnokban.
Másnap a családi ta-

lálkozó ebédmeghívására
közel háromszázan vettünk részt a hatal-
mascsarnokban.Zsongotta„méhkas”,a
sokbarátkeresteegymástegykisbeszá-
molóraazelmúltegyévről.
Afinomebédésfinomitalok, sütemé-

nyekfogyasztásaközbenajóbeszélgeté-
sek - régen látott ismerősökkel, barátok-
kal-emlékeismétazeggyüvétartozásér-
zéséterősítette.

Búcsús mise. Szakács Endre 
és Gáll Hunor plébánosok

Felvonulnak a Vörösköpönyegesek (Fotó: Nagy Gyöngyvér)
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Köszönet az élményért a rende-
zőknek,valamintaZuglóiÖrmény
Önkormányzat,HargitaMegyeTa-
nácsa,aCsíkszépviziPolgármeste-
ri Hivatal, a Csíkszépvizi Közbir-
tokosság és a „Csengő” Sajtgyár
(Csíkszépviz)támogatóknak.M

Fejér István

Esztergály Zsófia fő-
városi örmény elnök, 
dr. Issekutz Sarolta 
EÖGYKE elnök és Sza-
kács Ferenc Sándor 
koszorúz Bodurján plé-
bános emléktáblájánál 
(Fotó: Nagy Gyöngy-
vér

A családi találkozó utolsó 
szónoka dr. Issekutz Sarolta

Zakariás Botond vetített ké-
pes előadást tartott
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TiszteltBálintnéKovácsJúlia,
egy éve keresem apai ágon az őseimet
részbenamagyarormeny.hu  honlapja ál-
talnyújtottsegítsége/ösztönzéserévén.
Szépapám Ohánovics Mihály Erzsé-

betbányánhaltmeg1892-ben,80évesen.
Érdekesbejegyzésként szerepel azanya-
könyvikivonatban,hogyazerdészetihi-
vatalbandolgozottésnemesvolt.

Mihályszületési/házasságihelyétmég
nem sikerült azonosítanom (legalább-
is Erzsébetbányán, Horgospatakán és
Alsókapnikonnemlelhető),arragondol-
tamhogyestlegMagyar-illetveOláhlá-
posonisérdemeslennekeresgélni(állí-
tólagAdeodatusottélt1796-ban,aleg-
régebbi okmányom a mai Románia te-
rületén Ferdinánd Józsefnek a születé-
si anyakönyvikivonata1779-bőlRóna-
székről).
Elolvastam a füzetekben az Ön ál-

tal írtMagyarlápos vonatkozású soroza-
tát(2007-2008).Szeretnémmegkérdezni,
hogytudna-esegítenibármilyeninformá-
cióvalMihálytilletően.Egymásiknyom,
amiMagyar/Oláhláposravezet,azMihály
fiának Lajosnak a felesége, aki született
Lebedi. Szolnok-doboka vármegye mo-
nográfiájában szerepel egyLebedi János
(nemesföldbirtokos1866-banésnemegy

Bálintné Kovács Júlia
Kapcsolattartás, Ohánovics család – 1. rész

gyakran előforduló név). Nagyon meg-
örültemGudenusúrkönyvének,sajnosaz
én családomat nem találtammeg. Rövi-
denmagamrólannyit,hogyjelenlegMün-
chenbenélekdeTemesvárottszülettem.

Köszönöm szépen, tisztelettel 
Ohanovici (Ohánovics) Zoltán

2017.11.16.

Búcsúkoncert 55 év szereplés után 

Temesvár –Azegyházizenelegszebbal-
kotásaiból szervezett Ohánovics Miklós 
hangversenytazerzsébetvárosi(sz.m.:te-
mesvárivárosrész)rómaikatolikusplébá-
niatemplomban vasárnap délután.A ren-
dezvény megnyitójában elmondta a vá-
ros zenei életében fontos szerepet betöl-
tőOhánovicsMiklós,hogyszervezőként
“nyugdíjba vonul,” a továbbiakban csak
hegedűsként és énekesként lép fel az er-
zsébetvárositemplomban,ahol55éveaz
ünnepi alkalmakmiséin rendszeres köz-
reműködő volt. Némi nosztalgiával fej-
tetteki,hogyegyreritkábbanhangzanak
elnagyzeneszerzőkmiséi,alkalmakraírt
szerzeményei a templomokban. Más íz-
lés,másfajta zene csendül fel újabban a
miséken.Afiatalokgitárosszerepléseinek
engediátateret.
A vasárnap délutáni hangversenyen

Bach, Gounod, Schubert, Raph, Bellini, 
Massenet, Albinoni, Beethoven, Bárdos 
Lajoshangszeresésvokálisműveihang-
zottak el, köztük három Ave Mária is,
egyikükzeneszerzőjeOhánovicsMiklós.
AszólistákEckstein Éva(orgona),Tesler 
Ágnes (hegedű), Gáspár Mária (ének),
valamintakoncertetszervezőOhánovics

Anyakönyvi kivonat
Név:
Foglalkozás:MichaelOhánovics,
vicariusofficiasylvae,nobil
Vallás:Rom.Cath.
Meghalt:17.07.1892,80évesen.
Származásihely,Oriundusex:Nagy-
bánya–Horgospataka?…
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Miklós (hegedű, ének) ihletett előadása
népes közönséget vonzott.
ArendezvénymásodikrészétaBartók 

Béla Énekkar szereplése töltötte ki.Ma-
gyar,németésrománnyelvencsendültek
fel Bárdos Lajos Szent karácsony éjjel,
GruberStilleNacht(Csendeséj),Händel
Örvendj világ, Liszt Ferenc Ave Mária,
valamintCharpentierTeDeumkórusraírt
vagyátdolgozottműveiGáspár Mária ve-
zényletével.

Ohánovics Miklós, aki neves karna-
gyokkal dolgozott együtt, köztükWasek 
Ferenccel és Wittman Pállal, megköszönte 
ajelenlegiplébánosnak,NicolausPaternak
az együttműködés lehetőségét és a hang-
verseny támogatását. A zene szolgálatá-
baneltöltött éveire emlékező, és az aktív
zeneiélettőlbúcsúzóOhánovicsMiklósta
BartókBélaÉnekkartagjaiésajelenlevők
hosszan tartó tapssal ünnepelték.

Szekernyés (Forrás: Nyugati Jelen)

Köszönöm,Julikanéni!
Nagyzenebarátvoltazapám,mostmárnemzenél(denemgond,afiaifolytatják,igaz
hogyéninkábbajazzfelé,bátyámpedigarockzeneterén).
AzértkeresemolyanlázasanMihályszüleitmertvalószínülegbeletorkolnaacsa-

ládfánkalengyelörménygaliciaicsaládba.
lásd:http://www.ormianie.pl/files/drzewa_gen/ohanowicz/aqwg01.htm#56
Már két éve gyűjtöm az anyagot, hogy egy poszter formájában grafikusan 

megjelenítsemalengyeléserdélyiágat(107+34reprezentáns),
Kellemesestétkívánok,

Zoltán

„Nemsokaság,hanemléleksszabadnép
tesz csoda dolgokat” – ezen Urmánczy-
idézet jellemzi leginkább azt, ami a hét-
végén Maroshévízen történt. Nagy ese-
ménynekszámítanakmindenesztendőben
aMaroshévíziMagyar Napok, amelynek
része az Urmánczy Nándor Emléknap is.
Idén,anévadószületésének150.évfordu-
lójánalegrangosabbvendégekkörébenke-
rültsorajövőneküzenőemléktáblalelep-
lezésére,díjátadásraéskönyvbemutatóra.
A színes programkavalkádból a szom-

batemléknapkéntemelkedettki.Főhajtás

Balázs Katalin
Maroshévíz a jövőnek üzen: nem hagyja 

veszni a múltat (részlet)

  

volteza150éveszületettdr. Urmánczy 
Nándor előtt, akinek munkája és tar-
tása tette feledhetetlenné, példamuta-
tóvá őt a maroshévízi magyarság szá-
mára. Több vendég is nagyra értékelte,
hogy e nap programja ökumenikus ige-
hirdetéssel kezdődött, az ünnepségre a
gyergyószentmiklósiGál Hunor örmény 
katolikusplébánostelkísértékavöröskö-
pönyegesek is. Urmánczy sírjának meg-
koszorúzását követően a templomkerti
közösségiházfalánlepleztékleazemlék-
táblát,rajtaafelirattal:
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Leleplezte Tóth László főkonzul és
Gortvay István, Urmánczy Nándor
unokája. 
A nagy ellenállással szemben is meg-

születni akaró, immár tíz esztendeje lé-
tezőUrmánczyNándorEgyesületelmúlt

évtizedérőlBodor Attila alelnök számolt 
be.Czirják Károly (az egyesület elnöke)
erre az alkalomra, Csepel város önkor-
mányzatánaktámogatásávalkiadtaköny-
vét Dr. Urmánczy Nándor élete és mun-
kássága címmel. Hosszas kutatómunka
állatöbbmintháromszázoldalas,hiány-
pótlóalkotásmögött,aszerzőUrmánczy
unokájánakköszöntemeg, hogy sokdo-
kumentumot bocsátott rendelkezésére.

Gortvay István határozottan kijelentette:
őtartozikköszönettelmindazoknak,akik
nagyapjaemlékétéletbentartják,ígysegí-
tőtársaiabban,amireőtettígéretet.
„Köszönömsok-sokembernekaztase-

gítséget, hogy egy elsüllyedt, neve sem-
mivéváltpolitikust,akiéletébenmindent
megtettamagyarságésMagyarországér-
dekében, gyakorlatilag kiásták. Anyám
kilencvenévesen,halálaelőttaztmondta:
„neked az a kötelezettséged, hogy nagy-
apádat megpróbáld visszatenni arra a 
helyre, amit megérdemel, annak arányá-
ban és tükrében, amit tett.”

 Én ezt próbálom,
és meg kell monda-
nom, mindenki se-
gítségével óriási si-
kerrel. Ezért tarto-
zom én köszönet-
tel” – fogalmazott az
Urmánczy-unoka, to-
vábbitervekrőlisbe-
számolva.Jótudnite-
hát, hogy ősszel Bu-
dapest,amagyarpar-
lament ad otthont
azon rendezvények-
nek, melyek célja az 
ígéret végrehajtása, 
Urmánczy nevének 
feledhetetlenné téte-
le, amelyben elévül-

hetetlenérdemeket szereztekszülőváros-
ának,Maroshévízneklakói.
(Megjelent:
h t t p s : / / s z e k e l y h o n . ro / a k t u a l i s /

marosheviz- 2018. május 13.)

Emléktábla hirdeti Urmánczy Nándor halhatatlanságát 
(Fotó: Balázs Katalin)

„Dr.UrmánczyNándor(1868–1940)
író,országgyűlésiképviselő,azerek-
lyésországzászlóésaSzékelyNemzeti

TanácsAlapítójaszületésének
150.évfordulójaemlékéreállíttattaa
Dr.UrmánczyNándorEgyesület.”
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Fővárosi Örmény Klub
2018. július 19-én, csütörtök 17 órakor

Helyszín: BudapestiÖrményKatolikusLelkészség,1114Budapest,Orlayu.6.
Aműsorszervezésalatt.

Rendezi:AXII.kerületiÖrményNemzetiségiÖnkormányzat

Fővárosi Örmény Klub
2018. augusztus 16-án, csütörtök 17 órakor

Helyszín: BudapestiÖrményKatolikusLelkészség,1114Budapest,Orlayu.6.
Aműsorszervezésalatt.

Rendezi: BudaváriÖrményNemzetiségiÖnkormányzat
ésaXV.kerületiÖrményNemzetiségiÖnkormányzat

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

Programajánló
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Az 1887. januári számban a szerkesztők
így fogalmaztákmeg a céljaikat: „az ör-
ménykultúravívmányaitlehetőlegminden
ágában bemutatni célul tűzi, közleni fo-
gunk...közérdekűcikkeketazörményföld
és népének, valamint a hazai örmények-
nek régi és újabb kori állapotáról.”21Azt
istervezték,hogymindenszámotörmény
melléklettel jelentetnek meg, melyek-
benismertkülföldikutatókpublikálhatná-
nak. Fontosnak tartották, hogy a lap tartal-
mátmegismertessékazörményvilággal,s
ezért az egyes számok örmény változatát 
a bécsimechitaristák lapjában, a Handes
Amsoryábantettékközzéévekig.Afordí-
tást Govrik Gergely végezte. (Magyaror-
szágonnemvolttúlnagyigényazörmény
nyelvűArmeniára:mindössze15előfizető
jelentkezett.)AzArmeniaszerkesztőiszo-
ros kapcsolatot tartottak fenn a közép-eu-
rópai - elsősorbanbécsi és velencei - ör-
ménykolóniákkalésmásörményújságok-
kal is, ígyaMurcs(Kalapács)ésaMsak
(Földműves)Tbiliszibenkiadottlapokkal;
az isztambuliArevelkkel (Kelet), a bécsi
HandesAmsoryával, aLondon-Párizsban
kiadottArménieve1ésacalcuttaiArafo-
lyóirattal.EbbőlkövetkezőenazArménia
feladatának tekintette, hogy figyelemmel
kísérje az anyaországban ésmás örmény
kolóniákbantörténtpolitikai,kulturálisés
gazdasági eseményeket, melyekről a Mi
újság az örmény világban? című rovatá-
banadotthírt.Ezazerdélyiörménykoló-
nia identitása és az örménydiaszpórához
tartozása érzésének erősítése szempontjá-
bólegyarántnagyonfontosvolt.

Krajcsír Piroska
A magyarországi örmény kolónia és a néprajz-
kutatás a XIX-XX. század fordulóján – 2. rész

A folyóiratban a történelmi, irodalmi,
közéleti és nyelvészeti tartalmú cikkek,
tanulmányok mellett nagy teret kapott a 
hazaiésanyaországiörményeknéprajza,
elsősorbanazerdélyiörményekfolklórja:
mesék,panaszdalok,dalok,szokások,éte-
lek, közmondások, találós kérdések stb.
közlése.Anéprajzi tárgyúcikkeketelső-
sorbanPátrubány Lukács, Gopcsa László, 
Merza Gyula, Molnár Antal, Cselingárján 
Jakab, Bányai Elemér írták.AzArmenia
két évtized alatt felkarolt minden hala-
dóörményeszmét,éshozzájárultahhoz,
hogy az erdélyi örmény - ezzel együtt a
magyar - néprajzkutatás hatékonyan meg-
induljon, s eredményei intézményesen is
helyetkapjanakazerdélyiörményektör-
ténetében.22

Herrmann Antal agyakorlaticélokatés
astratégiátismegfogalmazta:legfőbbfel-
adat a népélet tárgyainak összegyűjtése,
egy ethnográfiai múzeum, valamint eti-
mológiai folyóirat alapítása. Herrmann
példamutató áldozatkészséggel alapította
megMagyarország első néprajzi könyv-
árát is, aTársaságnak ajándékozva1400
kötetes könyvgyűjteményét, melynek
nagy része szakkönyv, folyóirat és nép-
költési gyűjtemények voltak. Érdemes
megemlíteniaztis,hogyakönyvtár1893-
igmindössze100kötettelgyarapodott.23

A Néprajzi Társaság ügye - az
Ethnographiábanközölt tagjegyzéktanú-
ságaszerint- jóvaltúlmutatottegytudó-
sokból álló csoport parciális aktivitásán.
Azországnéprajzkutatásánakügyemellé
felsorakozottazegészmagyarértelmiség.
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A tagok sorában voltak többek között a
kor legkiválóbb elméi, tudósai, írói: Jó-
kai Mór, Gyulai Pál, Mikszáth Kálmán, 
Gárdonyi Géza, Tömörkény István és más 
neves személyiségek.A Néprajzi Társa-
ságtagjainakaszámafokozatosnöveke-
déstmutat:1898-ban565,1899-ben677,
1900-ban 703,1903-ban 773 fő.A tagok
névjegyzéke mellett közölték a foglalko-
zást és a lakhelyet is.ANéprajziTársa-
ság tagjai, illetveazEthnographiáraelő-
fizetők között örmény neveket is talá-
lunk: Szongott Kristóf (Szamosújvár),
MolnárAntal (Budapest),PátrubányLu-
kács (Budapest), Esztegár László (Bu-
dapest), Cselingárián Jakab (Budapest),
Kabdebó Gergely alispán (Temesvár),
Capdebo György főszolgabíró (Lippa),
Melich János(Budapest),Todorán Endre 
(Szamosújvár).AzI.világháborúigelőfi-
zetettafolyóiratraazerzsébetvárosiálla-
mielemiiskolaésaszamosújvárigimná-
ziumkönyvtárais.
AMagyarNéprajziTársaság első ren-

desközgyűlésén(1889.október27.)meg-
választották a főbb tisztségviselőket (el-
nök:Hunfalvy Pál, titkár:HerrmannAn-
tal, jegyző: Katona Lajos), a decembe-
ri ülésen pedigmár a szakosztályokat is
megalakították. A „népfajok” szerinti 8
szakosztályon belül 22 újabb szakosz-
tály létesült, mely a korabeliMagyaror-
szág egy-egy nemzetiségét képviselte.
Megalakultazörményszakosztályis:el-
nöke MolnárAntal24 országgyűlési kép-
viselő(Budapest);előadói:dr.Pátrubány
Lukács25 budapesti és Szongott Kristóf26 
szamosújváritanárvoltak.
Az örmény szakosztály ezzel az ese-

ménnyel hirtelen a néprajzkutatás fő-
sodrában találta magát, s az örmény
téma is a figyelem fókuszába került.Az
Ethnographia 1890. áprilisi számában

Réthy László átfogó tanulmányt jelente-
tettmeg amagyarországi örmények tör-
ténetéről,27 melyben nagy ívben vázolta
fel az örmény jelenlétet a kora középkor-
tólaXIX.századvégéig,selsőkéntállí-
tottaösszeazörményszármazásúneveze-
tesszemélyiségeknévsorát.
Azörmény szakosztályazáprilisiülé-

senelőterjesztette,hogyavelenceiSzt. Lá-
zár-szigeten (San Lazzaro) élőGhevond 
Alisánörményíróésmechitaristaszerze-
tes50évesíróijubileumidíszünnepségé-
reküldjeneküdvözlőtáviratotmagyarés
örmény nyelven. Pátrubány szerint Ali-
sánmunkásságaazértisbecsesamagyar-
országiörményekszámára,mertnéprajzi
jellegű tanulmányában (Sirak) éppen azt
a területetérinti,„holmégaXI.század-
banisahazaiörménységbölcsőjeringott,
ahazaiethnographiaszempontjábóliski-
válófigyelmetérdemel”.28ATársaságúgy
határozott,hogyeztatáviratotPátrubány
fogjaátadniazünnepeltnek,mivelaszak-
osztály előadója személyes jó kapcso-
latot ápolt a velencei mechitaristákkal.
(ASzentLázár-szigeten két hónapig ka-
pottmagasabbképzéstörménynyelvből,
Alisantismerte,sőtlevelezettvele.)
A Társaság júniusi ülésén Pátrubány

az eseményről szóló részletes beszámo-
lóját az Ethnographia az évi júliusi szá-
mában teljes terjedelemben közzé is tet-
te,29 és megemlékezett róla az Armenia
is.30Azelőadóbeszámolójában ismertet-
teavelenceiSzentLázár-szigetnekazör-
ményművelődésbenbetöltöttkultúrtörté-
netimisszióját, valamintGhevond (Leó)
Alisáníróijelentőségét.Alisánkimagasló
kultúrtörténeti személyiség: mechitarista
szerzetes, tanár, író, nyelvész, etnográ-
fus,régészésegyháziíróvoltegyszerre.
Pátrubánybeszámoltazeseménylefolyá-
sáról,melyenmagaazünnepeltcelebrálta
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a szentmisét. Utána díszülésen olvasták
fel a négy világrészből érkezett 200 üd-
vözlő táviratot.AMagyar Néprajzi Tár-
saság,valamintHunfalvyPál,Herrmann
Antal,ésMolnárAntalnevébenPátrubány
LukácsköszöntötteAlisant,melyreaköl-
tőörményversselválaszolt.Azünnepsé-
genjelenvoltakanyugatiéskeletiegyhá-
zaklegmagasabbméltóságai,illetvekép-
viselőik, valamint közéleti személyisé-
gek, tudósok, írók, művészek, papok és
szerzetesek.
Amagyarnéprajz legrangosabb folyó-

irata szinte azonnal reflektált minden fi-
gyelemre méltó örmény néprajzi meg-
nyilvánulásra. Wlislocki Henrik kiemel-
te,hogySzongottKristófSzamosújvár,a
magyarörménymetropolis írásbanéské-
pekbencíműmunkájában(1893)aváros-
történetiértékekmellett-ahúsvét,kará-
csonyijátékok,népmesékésközmondás-
ok közzétételével - megjelennek a nép-
rajzielemekis.311899-benazE.L.szig-
nóvalellátott írásSzongottAmagyarho-
ni örmény családok genealógiája (1898)
címűmonográfiáját elemzi.32A szerző a
kiadványtazérttartottakorszakosjelentő-
ségűnek,mert„hazainéprajziirodalmunk
egyik igen érezhető hiányosságánakmár
nemhalaszthatópótlásáranyújtalaposre-
ményeket...ahazaiörménységmárrégóta
dicséretes szorgalommal dolgozik azon,
hogymúltját,ősihazáját,Magyarország-
ra való beköltözését irodalmilag a ma-
gyar közönséggelmegismertesse. ...Ért-
jük a magyarországi örménység népraj-
zi leírását, a hagyományok összegyűjté-
sét, melynek sürgősségére pár évvel ez-
előtt HerrmannAntal épp Szamosújvárt
mutatott rá nagy hatást keltett előadásá-
ban.”33Acikkíróértékeliazt,hogyaku-
tatásokrévénsokolyannévbukkantelő,
amely a további néprajzi kutatást meg

fogjakönnyíteni,hiszenamonográfiave-
zérfonalulszolgálhatabetelepültörmény-
ség foglalkozására nézve, és történelmi
folyamatokattárhatfelacsaládnevekala-
kulásatükrében.Ugyanakkorsürgetteegy
néprajzijellegűmonográfiamegírását,és
javasolja,hogyazArmeniábanindítsanak
állandónéprajzirovatot,melyelőmunká-
lat lehetneegy ilyenkiadványlétrehozá-
sához.Ezértmeglepő,hogyazönállónép-
rajzikötetkiadásaután(SzongottKristóf:
Szamosújvárszabadkirályivárosmonog-
ráfiája. Negyedik kötet.A magyarorszá-
gi örmények ethnographiája, 1903.) sem
azEthnographia1903.,semaz1904.évi
számaibannemtalálunkezzelfoglalkozó
recenziót. (Az is igaz, hogy 1904-1905-
ben azÖrményMúzeum létrehozásának
ügye foglalkoztatta a néprajzi közvéle-
ményt,sebbenatémábanközöltcikkeket
azEthnographia.)
A tudományos igényesség az évek so-

ránakutatásokéspublikációkegyrealap-
vetőbb követelménye lett.Gopcsa Lász-
ló: Örmény regék című 76 oldalas ki-
adványa (1911) Berze Nagy Jánostól 
meglehetősen szigorú kritikát kapott.34 
GopcsaAbgar Loanniszjan:Armenische
Bibliotek,MarchenundSagen című lip-
csei kiadványából ültetett át hat mesét
magyarra.BerzeNagy recenziójában hi-
ányolta, hogy a fordító a gyűjtés helyét,
a feljegyző nevét nem tüntette fel, sőt a
könyvcímétsemközli,amelybőlamesé-
ket vette.Amesékmaguk ismerős típu-
sok,denemleheteldönteni,hogyazör-
ményéthosznakis jellemzői,vagykeleti
mesékbőlátvettmotívumok.BerzeNagy
Jánossummázataarrautal,hogyalelkes
amatőrködés hagyománya véglegesen a
múlté: „Ebből a szempontból is sajnál-
nunkkell,hogyezakisgyűjteményatu-
dományosanyagközléskövetelményeitől
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olyan messze áll”3Az erdélyi örmények-
nekmostelőszörkellettönmagukatatöb-
bi nemzetiséghez viszonyítva megvizs-
gálni.„Miazörménymost?”-kérdezhet-
tékjoggalaszázadutolsóévtizedébenaz
örménység szellemi vezetői.Az 1890-es
népszámlálásiadatokbanugyanisnemje-
lentmegszámszerűenazörménynemze-
tiség, mivel az erdélyi örmények anya-
nyelve ekkor már a magyar volt, vallá-
sukpedigrómaikatolikus.36Akolóniala-
kóinak általános közömbösségemiatt az
1885-remeghirdetett országoskiállításra
sem tudtakanyagotküldeni,következés-
képp az örménység nem jelent meg a nagy 
nyilvánosságelőttmagyarországinemzet-
alkotókisebbségként.37

A millennium előtti felfokozott érzel-
műközhangulatbanazerdélyiörmények
kétgyakorlaticélttűztekmagukelé:em-
lékszoborállításátésazezredfordulósün-
nepségek területén egy örmény néprajzi
kiállításmegszervezését.
MerzaGyulatanulmányábanmegfogal-

mazta, hogy „eljött az örmény közszel-
lemfelébredésénekideje”.38Tervetdolgo-
zottki arra,hogyamárasszimilálthon-
fitársai miként találjanak vissza örmény
identitásukhoz. Programjában több, nap-
jainkban is időszerűpont található,mely
azörménykolóniákbanazidentitásmeg-
őrzésénekfeltétele.Merzaszerintanem-
zeti(etnográfiai)önazonosságmegőrzésé-
neknégy színtere van: a család, az egy-
ház,akultúraésaközélet.Acsaládbanör-
ményülkellbeszélni,tisztelniésmegtar-
taniahagyományokat,acsaládiereklyé-
ket.A gyermekeknek örmény nevet kell
kapniuk. Vissza kell állítani az örmény
püspökséget.Ragaszkodnikellazörmény
egyházi énekekhez, hagyományokhoz,
örményül kell olvasni a templomban az
evangéliumot,skapcsolatotkelltartania

bécsiésvelenceimechitaristarendházak-
kal.Azörményethnográfiaiegységmeg-
teremtéseérdekébenmagyar-örményiro-
dalmi egyesületet kell létrehozni, amely
magyarnyelvenművelnéazörményiro-
dalmat,történelmet,nyelvészetet,népraj-
zot és a többi tudományágat.Azegyete-
men örmény tanszéket kell alapítani, ta-
nári állással.A közéletben pedig növel-
niszükségesazösszetartást,kerülniavi-
szálytésapártoskodást.Akolóniábólel-
származottakkaltartanikellakapcsolatot,
serősíteniakötődéseketakeletiörmény-
séggel.Acivilszerveződéseket,önképző-
köröket, énekkarokat segíteni és alapíta-
niegyarántkívánatos.Elsőlépéskéntpe-
dig - hangsúlyoztaMerza - fontos lenne
azezeréveskiállításonörményrégiségek-
kel, tárgyakkal igazolni a magyarorszá-
giörményeknéprajzijelenlétét.Nagysza-
básútervében,melyazörménységéletre
keltésétcélozta,Budapestakereskedelmi,
Kolozsvárazarmenisztikai,Szamosújvár
pedigakulturálisközpontszerepétjátsz-
hatná-fejtetteki.
Szamosújvár (Armenopolis) főterére

egyköztéri,Verzár Oxendius alakját for-
mázóbronzszobrotkívántakállítani,mely
azörményekmagyarországibeköltözésé-
nek,illetveSzamosújváralapításánakem-
lékéthirdetné.Aszoborállításötleteelő-
ször 1893-ban kapott nyilvánosságot az
Armeniában.39 „Ha minden város vagy
megye saját területének történetével ösz-
szeforrt kimagasló valamely jelesét em-
lékművekben... megörökíti nemcsak ön-
magát tiszteli meg, hanem az összhaza
irántitiszteletetislerója.”40Eztkövetően
többmintegyévtizedenáttöbbszörgyőz-
ködtékahazaiörményeketaszoborállítás
érdekében,melyetközadakozásbólkíván-
tákfinanszírozni,desemakezdeti24-25
ezer, semakésőbbmegjelölt12-14ezer
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forintotnemsikerültösszegyűjteni.Aszo-
borállítás41 így végül nem valósult meg.

Megjelent Barátság 2015. nov. 15.
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KedvesBarátaink!
Egy új örmény kulturális identitásőrző
eseménytanúilehetünk.MaaHíres ma-
gyarörmények tablója felavatására kerül 
sor, amelyet a XII. kerületi Ör-
mény Nemzetiségi Önkormány-
zatmegrendelésérePál János fes-
tőművész, grafikus készített el, s
amely ma a Budapesti Örmény
KatolikusLelkészségtulajdonába
kerül,ajándékozásjogcímén.
Azidentitásigensokrétű,aha-

zaierdélyiörményeknélezaztje-
lenti,hogyaszülőföldünkErdély,
nemzetiségünk magyar (magyar-
örmény), kulturális identitásunk
erdélyi örmény, hitéleti identitá-
sunkörménykatolikus,melyeket
együtt egyénenként és közösség-
ként élünk meg.
A közösségünk akaratából lét-

rejöttek 1994-ben az örményön-
kormányzatok és civil szerveze-
tek, elsőkéntazErdélyiÖrményGyöke-
rekKulturálisEgyesület.

Magyarörmény hírességeink
Emléktábla avatás az Örmény Katolikus Templomban 2018. 05. 20-án

Képviselőifeladatunkéstörvényiköte-
lezettségünk ezenidentitásokmegőrzése,
kutatása,fenntartásánakbiztosítása,tehát
aközösségösszefogása,bővítése,aszuny-

nyadóerdélyiörménységszámáraakul-
túránkmegismertetése,megmentése, kö-
zösségünknagyjainakmegismertetése.
Hogyan tettük eddig?  AzErdélyiÖr-

ményGyökerekfüzetek1997-bentörtént
beindításával és terjesztésével (hazánk-
banésőshazánkban–Erdélyben,magán-
személyek és szervezetek, közgyűjtemé-
nyekszámára),aFővárosiÖrményKlub
rendezvényeivel1996óta,azErdélyiÖr-
mény Múzeum könyvsorozat beindítá-
sával (25 kiadvány), számtalan kiállítás
megrendezésével, közösségi találkozók,
konferenciák, kulturális hetek megszer-
vezésével, barangolásokkal Erdélyben,
szobrok,emléktáblákállításával,egyházidr. Issekutz Sarolta, Dávid Krisztián

Fülöp Ákos atya, mögötte balról Pap János, Hegedüs An-
namária, Béres L. Attila
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és világi gyűjtemények restaurálásával,
templomokéstemetőkfelújításával,gyűj-
temények(egyháziésvilági)kialakításá-
val,genealógiákkutatásávalésmegjelen-
tetésével, a MagyarörményTudástár in-
gyenes online felületmostani elindításá-
val,mindenkiszámára.
Maegyújidentitásőrzőformaszemta-

núi lehetünk: az erdélyiörmény szárma-
zásúhírességeinkjórészétarcképeikáltal
ismerhetjük meg Pál János festőművész
ecsete nyomán,melyhez egy kis kataló-
gus tartozik az életrajzokkal. A tabló az
örménykatolikustemplom(Bp.XI.Orlay
u.6.)előterének falán tekinthetőmeg.A
rövid életrajzokat tartalmazó katalógust 
Hegedüs Annamária elnök állította össze.
Azttudjukmár,hogyahazaierdélyiör-

ményekésazőshazában-Erdélybenma-
radtmagyarörményekisegynagycsalád
tagjaivagyunk, tehát ez egycsaládi tab-
ló,amelysokakszámára(márismerten)a
családtagokképétisábrázolja.Vagytud-
ja,vagynemtudja,debiztosan-acsalád-
fákbanbogarászva–mindenkimegtalál-
hatja hozzátartozóját.
AzIssekutzcsaládfában132családnév

található Gudenus János József genealó-
giája alapján. Ezek közül megemlítendő

a tablón láthatóKiss Ernő aradivértanú,
báró Dániel Ernő miniszter, a Jakabffy 
család, Hervay Gizella költő, Lászlóffy 
Aladár költőésíró,Lászlóffy Csaba köl-
tőésíró,id. Dr. Issekutz Béla gyógyszer-
tanprofesszor,kutató,akadémikus.
KöszönetaXII.kerületiÖrményNem-

zetiségi Önkormányzatnak ezért a szép
kezdeményezésért.Kérjük,hogykutassa-
naktovább,mintmindenki,hogybüszkén
mutathassukmegmagunkat, hírességein-
ket,amagyarkultúraéstörténelemnagy-
jait.Úgylegyen!

dr. Issekutz Sarolta, az EÖGYKE elnöke

Híres magyarörmények tablója

Hősök, politikusok
BoldogBogdánffySzilárdDr.,titkospüs-
pök
CzetzJánostábornok
KissErnőaltábornagy,aradivértanú
LázárVilmosezredes,aradivértanú
PongráczGergely’56-oshazafi,Corvinköz
PongráczÖdön’56-oshazafi,Corvinköz
báróDánielErnőkereskedelmiminiszter
Gajzágó SalamonÁllami Számvevőszék
elsőelnöke
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GoroveIstvánkülügyiállamtitkár,földm.
ésker.miniszter
IvádyBélaföldművelésügyiminiszter
JakabffyElemérorszgy.képv.,Orsz.Ma-
gyarPártelnöke
JakabffyKárolyállamtitkár,vezérigazgató
KristóffyJózsefbelügyminiszter
LukácsBélakereskedelemügyiminiszter
LukácsGyörgyvallás-ésközoktatásügyi
miniszter
LukácsLászlópénzügy-ésbelügyminisz-
ter,miniszterelnök
Szilágyi Dezső igazságügy-miniszter,
képviselőházelnöke
UrmánczyNándororszgy.képviselő

Művészek
AgárdyGáborszínművész,ikonfestő
BarcsayJenőfestőművész
BánffyGyörgyszínművész,orszgy.kép-
viselő
Brassai (Halász)Gyula fotó- és filmmű-
vész,festő
FlóriánAntalszínművész
GrossArnoldgrafikusművész
HollósyKornéliaoperaénekesnő
HollósySimonfestőművész
KacsóhPongráczeneszerző
LászlóMagdaoperaénekes

LukácsMiklóskarnagy,operaigazgató
MoldovánStefániaoperaénekes
NákóBertafestőművész
SzervátiuszTiborszobrászművész
TutsekPiroskaoperaénekes
ViskiJánoszeneszerző

Írók, költők
AdyEndreköltő
BányaiElemér–Zuboly,író
Czárán Gyula földbirtokos, a turizmus
apostola
CsikyGergelyszínműíró
DávidCsabaíró,műfordító
HervayGizellaköltő,író,műfordító
LászlóffyAladáríró,költő
LászlóffyCsabaköltő,író
TarjánTamásirodalomtörténész,színikritikus

Tudósok, kutatók
FelvincziTakácsZoltánorientalista,mű-
vészettörténész
id.Dr.IssekutzBélaorvos,gyógyszerész,
akadémikus
Katona Tamás történész, műfordító,
orszgy.képviselő
Pattantyús-ÁbrahámGézagépészmérnök
professzor
RoskaMártonrégész,egyetemitanár
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Ajobbnálisjobb,Mindenekfölötti-díjatho-
zottelagyergyószentmiklósifőzőcsapata
hét végén tartott, 11.Ceglédi Laskafeszti-
válról–örményétellel,hurutoslaskaleves-
selnyűgözteleanevesgasztronómiaiszak-
emberekbőlállózsűritZsigmond András séf 
és legénysége. A gyergyói hagyományos
ételtafesztiválozókismegkóstolták,
de35literbőlnyilvánnemjutottmin-
denkinek–őketitthoniételkóstolásra
invitáltamegagyergyóiküldöttség.

Amint a fesztivál nevéből is kö-
vetkeztethető, a tésztás ételek kap-
tak főszerepet a hétvégi, ceglédi fő-
zőversenyen. 

Testvérvárosként Gyergyószent-
miklós is benevezett a megméret-
tetésre; a hivatali alkalmazottakból 
álló csapat élére Zsigmond András 
éttermi szakácsot kérték fel. Huru-
tos laskalevessel szálltak versenybe, 
és mint mesélik, nem egyedüliként 
készültek ezzel a fogással.

A Kárpát-medence számos települé-
séről részt vevő, közel 100 csapat között 
még egy készítette el az örmény eredetű 
ételt. Hogy a konkurens csapatnak hogyan 
sikerült a főztje, erről nem számoltak be a 
gyergyóiak, azt viszont örömmel újságol-
ták, hogy az általuk főzött leves lenyűgöz-
te az ítészeket.

Zsigmond András elmondása szerint az 
eredményhirdetésnél a zsűri mindenek fö-
löttinek kiáltotta ki készítményüket, és 
különdíjjal jutalmazták a csapatot. „Ez 
hatalmas siker” – mondta lapunknak Zsig-
mond András, hozzátéve, hogy az elisme-
rés annál is inkább értékes, mert neves 
gasztronómiai szakemberektől érkezett. 

A gyergyói hurutos laskalevest kiáltották ki 
a legjobbnak a Ceglédi Laskafesztiválon

A főzőversenyen Kocsis Zoltán konyha-
főnök, mesterszakács; Nótár László gaszt-
ronómiai szaktanácsadó, séf; Nagy Róbert 
kreatív séf és Andriska István sztárséf 
döntött az ételek rangsoráról – részletez-
te a gyergyói szakács, aki külön megtisz-
teltetésnek is örvend: a séfek közötti ver-

senyen ugyanis őt is kóstolásra kérték fel 
a zsűritagok. 

A szakmai elismerés mellett a fesz-
tiválozók jutalmát is bezsebelték a 
gyergyóiak, mint mondják, aki csak ré-
szesült a 35 literes adagból, mindenki di-
csérte az általuk készített, egyébként ki-
zárólag házi alapanyagokból főzött huru-
tos laskalevest. Akinek ezúttal nem jutott 
az étekből, az egyelőre szívélyes meghí-
vást kapott Gyergyószentmiklósra, ahol a 
győztes leves mostantól vendéglői étlap-
ról is megrendelhető.

A rendezvényről 
ALaskafesztiválCeglédnyárindítófesz-
tiválja. A rendezvényt évekkel ezelőtt

A gyergyószentmiklósi főzőcsapat. A zsűri különdíját 
nyerték el főztjükkel (Fotó: Fórika Krisztina/Facebook)
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Cegléd étkezési hagyományának életben
tartásárahoztáklétre.Céljaazis,hogyaz
érdeklődők megismerkedjenek a ceglédi
laska elkészítésénekmódjaival,megkós-
toljáka főzőverseny legjobbhelyezettje-
inek egyedi receptje alapján készült éte-
leket – olvasható a fesztivál honlapján.
A gasztronómiai rendezvényt idén júni-
us 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-gyergyoi-

hurutos-laskalevest-kialtottak-ki-a-
legjobbnak-a-cegledilaskafesztivalon)

A határvédelem évszázadai Székely-
földön című tanulmánykötet bemutató-
ját tartották vasárnap délután a szépvízi
Dajbukát-házban.
Szépvíz polgármestere köszöntőbeszé-

débenkiemelte,atanulmánykötetegyhi-
ánypótlótudományosmunka,amelymeg-
jelenéséheznyolcszemélybőlállótudós-
csapatra volt szükség. Korokon átíve-
lő,ezeresztendőtáttekintőtanulmánykö-
tetszületett.Valóstörténelmitényekretá-
maszkodvaazÁrpád-kortólamásodikvi-
lágháborúigmutatjabeSzékelyföldhad-
történetét–mondta.“Ezakönyv(azért
jelentmeg,hogy)szellemialapjátképez-
ze a majdani szépvízi Székely Határőr
Emlékközpontnak, amelyet a Dajbukát-
házbanszándékszanak létrehoznia jövő-
ben.
„Hiánypótló munkával gazdagodott a

magyartörténelemtudomány”–szóltaje-
lenlévőkhözPotápi Árpád János, a Mi-
niszterelnökség nemzetpolitikáért fele-
lős államtitkára.Kiemelte, az elmúlt év-
századok nehézségei és minden balsors

Molnár Rajmond
Nyolc kutató foglalta össze Székelyföld egykori 

hadtörténetét – Szépvízen mutatták be a kiadványt 
(részlet)

ellenéreezanépkitartott,sbáratörténel-
mi Magyarország területe kétharmadára
csökkent, a népesség egyharmada hatá-
ronkívülrerekedt,anemzetmaisél.Ma
isegyolyanMagyarországbanbízhatnak,
amelykormányamindentmegteszannak
érdekében,hogyahatáronkívülélőkmeg
tudják tartanimagyarságukat,gyermeke-
ikmagyariskolábajárhassanak,azéletü-
ket teljes értékűen,magyarként élhessék
meg–fogalmazott.

(Ezt a cikket 2018. június 03., a Szé-
kelyhonról másolták: https://szekelyhon.
ro/aktualis/nyolc-kutato-foglalta-ossze-
szekelyfold-egykori-hadtortenetet-n-
szepvizen-mutattak-be-a-kiadvanyt)

Kéthullasétálatemetőben,azegyiksír-
követcipelahátán.Megkérdeziamásik:
–Minekcipeledaztasírkövet?
–Manapság az ember nem sétálhat az
iratainélkül…

Humor… Humor… Humor…
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Immárlassan150éviselteltazóta,hogy
a Kárpát medencében 340 éve letelepe-
dett örményeknek már nem őseik nyel-
ve, hanem a magyar lett az anyanyelvük 
(1870-esévekre).„Az erdélyi örmények a 
18. és 19. századok során messzemenően 
integrálódtak a magyar társadalomba – 
anyanyelvük és öltözködésük a magyar-
ral lett azonos” (Kránitz Péter Pál: De-
mográfiaiváltozásokazerdélyiörmények
körében…REGIO24.évf.20161.szám
284.old.).Európábanolyannépnélislát-
juk, hogy saját anyanyelvük elveszett és 
másnyelvetbeszélnekmár,akikmégnem
túlmesszevannakazőshazátólpl.azírek
egyrésze.AXVII.századbanKárpát-me-
dencébeérkezettörményeketpedigmajd-
nemezerévéstöbbezerkmtávolságvá-
lasztjaelazőshazától,miértvárjákelné-
melyek tőlük a nyelv ismeretét, ami rá-
adásulanyugatörménydi-
alektus egyik mára kihalt
változatavolt?
AmikorazörményekEr-

dély földjére Moldvából
az 1600-as évek végén a
katolikus Egyházzal még
„nem egyesültként” érkez-
tek, saját püspökkel, Minas 
Zilifdareannal, és családos
papokkal jöttek. Az egye-
sülés után „örmény szertar-
tású római katolikusok”-
ként lettek nyilvántart-
va.Mivelazelsőésegyet-
len örmény katolikus püs-
pök, Oxendius Verzirescu 
(1655-1715) halála után

Haraga Attila Kálmán
Az elfelejtett/eltűnt magyarörmény 

katolikusok nyomában
nem sikerült új püspököt szenteltetni az
örményeknek,mindmáiglatinszertartású
püspökkormányozzaőket.Mária Terézia 
ótapediggyakorlat lettaKárpátmeden-
cében-azörményhagyományokatháttér-
beszorítva-acölibátus.„1743-tól kezd-
ve csak papok fiai vagy leányai gyerme-
keiről van szó: miből következik, hogy 
a nőtlenség a hazai örmény papok közé 
Mária Terézia uralkodásának első éve-
iben hozatott be” (Szongott KristófMo-
nográfiája I. kötet 356. old), így számos
papi hivatást választó örmény szárma-
zású inkább latin szertartásban szente-
lődött,mivel több lehetőségevoltplébá-
noskéntszolgálni,a4örményszertartású
plébánia helyett, egy részük pedig szer-
zetes lett.Azörményekakezdeti5 tele-
püléshezképestszétszóródtakazország-
ban,ahitéletüketpedigazadotttelepülés

Várakozás. A jobb alsó sarokban Haraga Attila Kálmán 
(Szamosújvár 2018. június 16.)
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egyházközségébenéltékmeg,ígytöbben
részbenvegyesházasságrévénis,részben
pedigmásokokbólprotestánsokkáváltak,
közülük többen lelkészek lettek,a többi-
ekpediglatinrítusú(római)katolikusok-
káváltak.Örménykatolikuspaphiányá-
ban a szórványpasztoráció elmaradt, új
plébániáknemjötteklétre,esélysemma-
radt továbbvinnia tradíciót.Azelsővi-
lágháborúutánakiszakítottterületekena
következőahelyzet:„A két világháború 
között ugyanis nem kevesebb, mint 131 
erdélyi és partiumi településen éltek ki-
sebb-nagyobb örmény közösségek, míg 
örmény lelkész ezeknek csupán töredé-
kén végzett szolgálatot” (Kránitz Péter). 
A II. világháború után amegkisebbedett
Magyarországonisakadályokbaütközött
azörménykatolikuspasztoráció,csakBu-
dapestensikerültegyönállóörménykato-
likus lelkészséget fenntartani, amely ma
azOrlayutcábantalálható.
Mavajonmiértnemfontossokaknakaz

örménykatolikusszármazásésamegma-
radás?A válasz többek közt: 1.Ha nem

ismernek valamit, hogyan érdeklődjenek
utána?2.Származásuksokaknakmárho-
málybavész,avérzivatarosidők-amia
XX.századotjellemezte-igencsakmeg-
tépáztákacsaládokat,ésez„eltűnéshez”
vezetett. 3. Magyarország területe jóval
kisebbé vált, Budapesten főleg az erdé-
lyi származású örménykatolikusok egy
újegyházközségetalapítottakaz1920-as
években,desajnosmégebbenazegyház-
községben is az 1990-től napjainkban is
zajló kisebb-nagyobb viszályok még in-
kábbmegtépáztákalétszámot.
Becslések szerint Magyarországon kb.

tizenötezerre tehető a magyar anyanyel-
vű örmény származásúak száma, egy jó
részük római katolikus templomban lett
megkeresztelve, Erdélyben pedig a hiva-
talos 700 körüli örménykatolikuson kívül
megközelítőlegmég4000-5000magyarör-
ménykatolikuslehet.Mivelmagyarulbe-
szélő örménykatolikus papnincs, a hívek
pasztorációját latin rítusú (római) katoli-
kusbirítusúpapoklátjákel(kettőErdély-
benegyBudapesten),ígylassaneltűnikaz

örménykatolikus identitás-
tudat, ha nem történik vál-
tozás. 
Magyarországi vonatko-

zásbanidőnkéntlehetnetar-
tani örmény katolikus mi-
sét több vidéki helyszínen
is. Nagyobb számban Sió-
fok, Debrecen, Kecskemét,
Szeged,Miskolc,Kaposvár,
Székesfehérvár, Veszprém,
Győr,Pécs, főleg latin rítu-
sú; Újfehértó, Nyíregyhá-
za,Hajdúdorogbizáncirítu-
súmagyarörmény katoliku-
sokélnek.Demindenekelőtt
az egyházi életet amennyi-
re lehetséges, mentesíteniSzamosújvár 2018. június 16. Búcsús szentmisén
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kellene a politikától, azaz hitéleti alapon
megszervezni, mivel jelenleg az örmény
nemzetiség önkormányzati pénzszerzési
ésmegélhetésilehetőségemegmérgeziaz
egészörménykérdést,ésamagyarörmény
katolikus hitélet kibontakozását is hátrál-
tatja.Örmény ajkúak nemzetiségi alapon
tartanánakigénytabudapestikatolikusin-
gatlanra,miközbenegyrészüknemiska-
tolikus vallású, még
az óörmény nyelvű
katolikusmiséniske-
vesen vesznek részt 
közülük, idén a ge-
nocídium évforduló-
ján az isztambuli ör-
ménykatolikus plé-
bánosörménynyelvű
miséjénisaligvoltak.
Az örménykatoli-

kus tradíció szír, bi-
zánci és latin rítus-
ból átvett elemekkel
isgazdagodottésvált
ez által még egye-
dibbértékké,ezért is

érdemes lenne aztmagyar területenma-
gyarulmegpróbálniújbólfelvirágoztatni,
magyarázatokkal is közérthetőbbé, még
vonzóbbátenniésannakegyházinaptárát
ismagyarul isközkincsé tenni.Szépdo-
log,hogynémelyeknekakultúramegőr-
zése,agasztronómiaihagyományokfon-
tosak,deaz igazimegmaradásés identi-
tásösszefüggahittelésannakmegőrzésé-
vel,továbbadásával.Magyarörményként
istovábbkelleneélniazősihitet,méltán
emlékezve arra, hogy az örmények voltak 
az első, hivatalosan királyostól keresz-
ténységre tért nép. 
Erdélyben a két nagyobb létszámú

egyházközségen kívül (Szamosújvár
és Gyergyószentmiklós) még más ki-
sebb létszámú magyarörmény csopor-
tok is vannak: Csíkszereda és környé-
ke kb. 100-150 a csíkszépvizí egyház-
községbőlkerültekát,Kolozsvár,Torda,
Dés, Székelyudvarhely, Marosvásár-
hely és környéke. További szórvány
Bánffyhunyad,Nagyvárad, Élesd, Zilah,
Brassó,Torda,Arad,Gyergyóditró,Sep-
siszentgyörgy,valamintNagybánya,ahol

Gyergyószentmiklós 2018. június 17. – Az ör-
mény kultúrházban (jobbról) Puskás Attila Barna 
kiállításának megnyitóján, Esztergály Jánossal

Szamosújvár 2018. június 16. – A Világosító Szent Gergely búcsús mise 
után a kultúrházban Szongoth Gábor Szongott Gergelyről szóló előadásán
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kisebblétszámban,deméglétezikazör-
ményszármazástudata.
Az önazonosságot örmény származá-

súként nem könnyű megtalálni.Magyar-
országon 2004-ben Budapesten kánonjo-
got(egyházjog)tanulóegyetemistakéntis-
merkedve,mintörményszármazásúazör-
ményekkel, Örményországból 1990 után
idetelepedettőlelhangzottvéleményalap-
ján „nemvagyörmény,mert nembeszé-
ledanyelvet”.Eztavéleménytamosta-
ni Országos Örmény Önkormányzat el-
nöke Serkissián Szeván 2014 november
7.-én is ismertette. Ez alapján mi, akik
többmint300évesmúlttal rendelkezünk
aKárpátmedencében,nevünk,származá-
sunkáltaligazolvanemformálhatnánkjo-
gotazörménykatolikusságrasem,báraz
óörménynyelvűmisétakeletiörménytbe-
szélőksemértik.AzonbanaKeletiKato-
likusEgyháziTörvénykönyvCCEOalap-
ján GYAKOROLHATJUK örménykato-
likus hagyományainkat, és a II. Vatikáni
Zsinat megengedi az anyanyelv haszná-
latát (amiesetünkbenamagyart),ahogy
az imák Budapesten, Szamosújváron és
Gyergyószentmiklóson is így hangzanak
el, mint pl. most a szamosújvári búcsún

is.Amiazünnepeket illeti,vannakegyes
eltérések,deakatolikusegyházban,ígya
görögkatolikusokésörménykatolikusokis
Karácsonyt decemberben és aVízkereszt
ünnepét január6-ánünneplik,ellentétben
azapostoliörményekkel,akikKarácsonyt
januárbanünneplik.Magyarországonésa
határontúlisnémelykatolikustazörmény
Karácsonymegtéveszt,deakikatolikusaz
nemünnepel kétféle szokás szerint,mert
önazonosságizavarbakerül.
Nem elhanyagolható tény, hogy van-

nakolyanörményszármazásúak,akikre-
formátus felekezethez tartoznak, köztük 
még lelkészek is, időnként megjelennek
búcsúnvagymásrendezvényeken,létszá-
muk100-300-ratehető.Vajdasággal,Fel-
vidékkelésKárpátaljávalegyüttakár10-
15ezermagyarörménykatolikusról lehet-
nebeszélniaKárpátmedencébenajelen-
legitöredékszámhelyett.
A magyarörmény vértanú latin rítusú

katolikuspüspök,Boldog Bogdánffy Szi-
lárdéleteisbátorítókelllegyenahitmeg-
éléséhez,akiinkábbvállaltaaszenvedést,
mintsemhogyJézusárulójalegyen.

(A szerző katolikus teológiát végzett ma-
gyarörmény újságíró)

Alighogy államvallássá lett a kereszténység a III. és IV. század fordulójánÖrmény-
országban, a keresztények között dúltak a nagy hitviták.Arianizmus: Krisztus csak
embervolt, teremtmény.Nesztorianizmus:Krisztusistenségeésemberségeszétválik.
Monofizitizmus:Krisztus csak Isten.Valószínűleg az emberek,mivel sokanmindent
megakarnakmagyarázni,különféleképpenokoskodtak.Evvelakifejezéssel–„Krisztus
Istenünk”–tánamonofizitáknakakarnakkedvezni?–Nemhinném,hiszazénekszö-
vegeazelőzőekbenutalazemberréválásrais.Azörményapostoliegyházatugyanhi-
vatalosanmonofizitánaktartják,devalószínűlegazért,mertaperzsákelleniháborúmi-
attnemtudtak451-benrésztvenniakalcedonizsinaton,melyelítélteamonofizitizmust.
Gyakorlatbanateológiájamindigközeljártakatolicizmushoz!

dr. Sasvári László

Minden vasárnap elhangzik az örmény templomban
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Feltehetőena19.századmásodikfelében
épült.Az egykori kocsibehajtó oszlopai-
nakhátoldalánaTJmonogram (minden
bizonnyalTemesváry János nevének kez-
dőbetűi)ésaz1924-esévszámolvasható.
Az épület fő- és kerti hom-

lokzata egymástól teljesen el-
térőstílustképvisel.Akapuzat
díszéül szolgált női és a férfi
mellszoborakéthomlokzatki-
alakítását is jelképezi.Azegy-
szerűségre, szimmetriára tö-
rekvő,historizálófőhomlokzat,
melyaférfiprincípiumjelképe,
neoreneszánsz és klasszicizáló
elemekkel épült, és egy roman-
tikus udvarház képét mutat-
ja.Középtengelyében pillérek-
re támaszkodó timpanonosportikusztala-
kítottakki,melynekorommezejébenacsa-
ládcímerehelyettahitszimbólumai,alán-
golóKrisztus-szív,ahorgonyésakereszt
látható,valószínűlegazért,mert1911-ben
aTemesvárycsaládnemességetszerzett,de
a királyi könyvek tanúsága szerint címer-
használatijogotnemkapott.
ArendszerváltásutánaTemesvárycsa-

ládleszármazottaivisszaigényeltékakas-
télytésahozzátartozóbirtokot,így2000-
ben, a Kolozsváron élőNagyosy Zoltán 
tulajdonábakerült.
AzépületbenjelenlegaTemesváryJá-

nos(1880-1947)nevétviselőóvodamű-
ködik.Akúriaegykorikertjeazóvodások
számára játszótérként szolgál.

A Temesváry család tagjai az uzoni
temetőben álló családi kriptában van-
nak eltemetve. Az épületet Gerlóczy 
Mariette1976-bantörténtMagyarország-
ra való áttelepülésekor a falu közösségé-

nek adományozta, hogy ravatalozóként
használják. A rendszerváltást követően
otthelyezteelazeredetilegKolozsváron,
aHázsongárditemetőbenöröknyugalom-
ra helyezett Temesváry (IV.) János földi
maradványait.
Napjainkban az elmúlt évtizedek be-

avatkozásainaknyomaifogadjákazegy-
kori nemesi porta látogatóit: a közel
épült tömbházak, betonelemekből ösz-
szeállított kerítés és a kocsibehajtó ka-
pulábait díszítő férfi és női mellszobor
csonkjai. Az udvarba lépve azonban a
nemrég szépen felújított kastélyocska
látható,amelyellensúlyozzaazelsőbe-
nyomást.

Forrás: Wikipedia

Az uzoni Temesváry-kastély

„Haegyüttindultok,úgymenjetekvégig.
Nehagydeltársaid,akármitörténik!”

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:BOGDÁNMARISKA
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)
Másodikfelesége:ANTOKMÁRIA
Nevelt gyermekük:Zakariás Magdol-
na
(5) Róza (*1877–✝1936)
(6) Katalin (*Gyimesbükk, 1879 –
✝Marosvásárhely,1958)
Férje: SCHÜLE VIKTOR (*1868 –
✝Marosvásárhely, 1944) – mozdony-
vezető
Gyermekeik:
(6.a) András (*Gyimesbükk, 1905 –
✝Marosvásárhely,1987),kisiparos
Felesége:CSÁSZÁRPIROSKA

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
Magyarországonélnek

(6.c) Katalin (*Gyimesbükk, 1912 –
✝Marosvásárhely,2006)-zongoratanár
Férje: FERENCZLAJOS (*Gyergyó-
szentmiklós,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
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Dajbukát István és felesége 
Zakariás Margit

Ferencz Lajosné szül. 
Schüle Katalin és férje 
Ferencz Lajos

DÁJBUKÁT ISTVÁN (*Csíkszépviz,
1860–✝1935)-kereskedő
Felesége:ZAKARIÁSMARGIT (*1871
–✝Marosvásárhely,1952)
Gyermekeik:

(1) Erzsébet
(2) Margit
(3) Jakab (*Gyimesbükk,1897–✝Ma-
rosvásárhely, 1979) - örmény keres-
kedő, Csíkvármegyei főszámvevő,
EMKEpénztáros (lsd. EMKE 1912 évi 
Kolozsvár-i közgyűlés Jelentését, össze-
állította Sándor József udv. tanácsos)
Felesége:ŐRYJOLÁN(*1900-✝1983)

Schüle Viktor és felesége szül. 
Zakariás Katalin

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

Kádár Csongor, Kádár Zoltán, Kádár 
Borbála, Kádár Balázs, Kádár Botond, 
Kádár OrsolyaAdatközlő:Kádár(Ferencz)Borbála)

DÁJBuKÁT (DÁlyAy) cSAlÁD
Házasságkötés:1922 

A világháborúban szerzett érdemeiért
DájbukátJakabot1943-ban„Vitéz Dályai 
Jakab” névenvitézzéavatják,Eztköve-
tően leszármazottai felveszik a Dályai 
családnevet.AGyimesbükkön élő csalá-
dot1949márc.2-ánkitelepítik,kényszer-
lakhelyre költöztetik. Marosvásárhelyen
aMunkácsyMihály(maFenyő)utca26.,
majda23sz.alattiházegyetlenhelységé-
benélnek.Akényszerlakhelyenvaló tar-
tózkodást14évután,az1963éviamnesz-
tiaoldjafel.Vagyonátólmegfosztottcsa-
lád megélhetését, gyermekei taníttatási
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költségeitazapa rakodómunkásbéréből,
alkalmimunkavállalással biztosítja, amit
Iklandontartottméhészeténekszerényjö-
vedelmébőligyekszikkiegészíteni. 

Gyermekeik:
(3.a) István (*Gyimesbükk 1923 –
✝2007, Marosvásárhely) - mezőgaz-
dasági technikus, Mezőcsáváson,
Nyárádszeredában és Marosvásárhe-
lyen éltek.
Felesége: SZABÓ GABRIELLA
(*1928-✝2014)-tanítónő
Házasságkötés:1951
Gyermekeik:
(3.a.1) István(*1952-)
(3.a.2) Éva (*1957), Marosvásárhe-
lyen élnek.

(3.b) Gábor (*Gyimesbükk, 1925 –
✝Marosvásárhely,2001)–jogász
Felesége: VARGA ÉVA (*1928 –
✝2008)
Házasságkötés:1956
Gyerekeik:

(3.b.1) Beatrix (*Marosvásárhely,
1957-)
(3.b.2) Péter Pál (*Marosvásárhely,
1963–✝Marosvásárhely,1979)

(3.c) Jolán (*Gyimesbükk, 1927 –
✝Brassó,2002)
Férje:GLANTZSÁNDOR
Gyermekük:
(3.c.1.) Marietta (*Brassó, 1950–
✝Brassó,2000)

(3.d) MARGIT (*Gyimesbükk,1936)
- építész
Férje: KOLLÁR ISTVÁN (*Dicső-
szentmárton,1930–✝Marosvásárhely,
2014)-építész
(3.e) Pál Péter (*Sopron,1945) -bu-
karestiegyetem,matematikus
Felesége: BERECZKI TERÉZIA
ANNA(*1945)-tanár

Felhasználtirodalom:
Magyarország tiszti cím és névtára, Feke-
te Árpád: Örménymagyarok a Sóvidéken.
Adatközlő: Kollár (szül. Dályay) Margit

Vitéz Dályai JakabDájbukát Jakab 

Dájbukát Jakab és felesége: 
Dájbukát Jakabné szül. Őry Jolán

–Apa,azottegyhalászhajó?–Nemkisfiam,azegyyacht.–Éshogykellírni,j-vel,
vagyy-nal?–Ésh-val,vagych-val?–Hátjobbanmegnézvemégiscsakhalászhajó…

Pistike hazamegy az évzáróról.Megkérdezi az anyja: –Milyen lett a bizonyítvá-
nyod?–Katonás!–Azmegmilyen?–Egy-kettő!Egy-kettő!Egy-kettő!

Humor… Humor… Humor…
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CsíkszépvíziIZSÁK (SZÁVA) ISTVÁN 
(*Szépvíz,1770–✝Szépvíz,1852) -ke-
reskedő,járásitanácsos
Felesége:KOPACZ (OSZKERICS)KA-
TALIN (*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:DAJBUKÁTKATALIN
Házasságkötés:1858
Érettségi után jogot végez Szebenben.
1865–Szépvízenmegyegyűlésiképvi-
selő.Csíkmadarasonelőbbföldterületet
bérel,majdmegvásárolja, nagybirtokos
ésborvízfürdőtulajdonoslesz,
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 tör-
vényszékibíróCsíkszeredában
Felesége: FEJÉR ILONA (*Erzsébet-
város,1886–✝1989)

SZÁVA cSAlÁD
Gyermekeik:
(12.g.1) Antal (*1909-✝1982)-ügy-
véd
(12.g.2) János - Zoltán (*Szépvíz,
1916–✝Szépvíz,2001)-orvos,egye-
temitanár
Kolozsvári Ferencz József Tudo-
mányegyetemen szerez orvosi okle-
velet,1942-bensebész-műtőibizo-
nyítványt nyer. 1944-es mozgósítás-
kor a 27. Székely Könnyű Hadosz-
tályegészségügyiosztályáhozosztják
be,sebésziminőségben.Hadifogság-
ba esik, a Focsan-i hadifogolytábor-
ból1946-banengedikhaza.
Dr. Száva János Zoltán egyete-
mi docens 1949-től a Marosvásár-
helyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem Ortopédia-Traumatológia-
Gyermeksebészet tanszék vezető-
je, egyetemi tanár nyugdíjazásáig
(1982), az Ortopéd Klinika konzul-
táns professzora 1995-ig. Tudomá-
nyos doktori fokozatot nyer 1961-
ben. Érdemes professzor címet nyer
1971-ben.
Főbbmunkái:
Mozgásszervek sebészete – tanul-
mány1950,Ortopédia és Traumato-
lógia, 1977,Marosvásárhely,A gyer-
mekkor sebészete és traumatológiá-
ja, 1978, Marosvásárhely, Dagana-
tok,1953,Marosvásárhely, Hasnyál-
mirigy sebészete, Marosvásárhely, 
Gyermeksebészet és urológia, 1977,
Marosvásárhely.
Európában másodikként végez csí-
pőprotézis műtétet (1950-ben). Út-
törőmunkátvégeza részlegesés tel-
jes csigolyakiirtás és a gerinc sta-
tikájának helyreállításában eredeti
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technikával(létra–oltványmódszer),
illetvedaganatoscsigolyákeltávolítá-
sa (vertebrectomia) és pótlása proté-
zisseléslétra-oltvánnyal.Zentralblatt 
für chirurgie 1959 műtét közben - er-
ről a technikáról készült filmet több
külföldi kongresszuson is bemutat-
ták(CDváltozatamaislétezik).Több
mint120szakközleményehangzottel
külföldi - belföldi kongresszusokon,
szaklapokban többmint l00 tanulmá-
nya jelent meg.
-NemzetköziOrtopédTársaságtagja
-MagyarTraumatológusokTársasá-
gatiszteletbelitagja
-ErdélyiMúzeumEgyesülettisztelet-
belitagja,1999évkitüntetettje,
- gyógyító - oktató - kutató munkájá-
ért„Marosvásárhelynevesszemélyi-
sége 2001” címet, oklevelet nyert.

Felesége: ORBÓK ÉVA MÁRIA 
(*Szatmár, 1921–✝Marosvásárhely,
2007),doktoricímetabudapestiPáz-
mány Péter Tudományegyetem böl-
csész karán szerez
Házasságkötés: 1948, 1949-tól Vá-
sárhelyentartózkodnak
Gyermekeik:
(12.g.2.1) Katalin Mária (*Maros-
vásárhely,1948)-orvos
(12.g.2.2) György Dániel (*Maros-
vásárhely,1955)-sebészorvos

(12.h) Ida (*1873–✝1873)
(12.i) Matild (*1877–✝1883)

Felhasználtirodalom:
dr.SzávaTiborSándor:Szépvízi magyar-

örmények nyomában, 
Palatia,2003,211,219.

Adatközlő: dr. Száva György Dániel

Zentralblatt für Chirurgie (első csigolyaműtét) - Száva profesz-
szor műtét közben, Dr. doc. Tibor Maros, dr. Cornel Ciugudean

Dr. Száva János – Zoltán, Száva András János, Száva Dá-
niel Tamás, dr. Száva György Dániel, és az unoka Száva 
Mátyás János

Dr. Száva János Zoltán katonatársaival – 1944-45Családi kép Száva Antal, neje szül. Fejér 
Ilona, gyermeke Antal és János Zoltán
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FEJÉR ISTVÁN (*Csíkszépvíz,1811–
✝Csíkszépvíz,1874)-jómódúkereskedő
Apaneve:PÉTERFEJÉRJÁNOS,anya
neve:SZEKULAMARGIT
Felesége: ANTALFFI KATALIN (*Er-
zsébetváros,1823–✝Csíkszépvíz,1891)
Házasságkötés:1843
Gyermekek:

(1) Margit (*1846–✝1929)
(2) János (*1847–✝1850) 
(3) Manó (*1849–✝1910)
(4) István (*1851–✝1914)
(5) János (*1852–✝1933)
(6) Dr. Antal (*1854–✝1915)
(7) Sándor (*1858–✝1931)
(8) Jakab (*Csíkszépvíz,1856–✝ Csík-
szépvíz,1937)-kereskedő
Felesége:JÁNOSSYELVIRA (*1866–
✝Székelyudvarhely,1951)
Házasságkötés:1887
Gyermekeik:

(8.a) Jenő (*Csíkszépvíz, 1887 - 
✝Csíkszépvíz, 1910) - papnövendék
Gyulafehérváron
(8.b) Gerő (*Csíkszépvíz, 1893 –
✝Bécs, 1915 – Szépvízen temették) –
orvosnövendék.AzI.világháborúide-
jén aCs. ésKir. 51.gyalogezred had-
apródjelöltje,Orosz-Lengyelországban
Radomnálmegsebesül, bécsi hadikór-
házbanhalmeg,Szépvízentemették.
(8.c) Júlianna (*Csíkszépvíz,1893–✝ 
Csíkszépvíz,1993)
(8.d) István: (*Csíkszépvíz, 1909 –
✝Marosvásárhely,2002-Csíkszépvízen
temették)
Tanulmányai befejezése és a II. vi-
lágháború után, 1945-től Ausztriá-
ban él, Klagenfurtban törvényszéki
bíró.2000-benhazatér,Marosvásárhe-
lyen, unokahúga (Dajbukát Veronika)

FEJÉR cSAlÁD
gondozásábanélhaláláig.

(9) Anna(*1861–✝1863)
(10) Irma (*1862–✝1932)
(11) Katalin (*1863–✝1935)
(12) Gerő(*Csíkszépvíz,1869–✝Csík-
szépvíz, 1958), latin szert. prelátus ka-
nonok. Gyulafehérváron teológiát vé-
gez, 1891-ben szentelik pappá, szé-
kesegyházi kanonok Gyulafehérváron,
nyugdíjazásautánhazatérSzépvizre,ör-
ménytárgyúversfordításaitSzongottK.
közliazArmenia-ban.
(13) Izsák (*1872–✝1872)
(14) Mihály (*1872–✝1963)

Felhasználtirodalom:
Dr.SzávaTiborSándor:Gyergyói és 

Szépvízi Magyarörmények nyomában,

dr. Fejér IstvánFejér Jenő

Fejér Jakab

dr. Fejér Gerő prelátus 
kanonok
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DÁJBUKÁT cSAlÁD
DÁJBuKÁT DÁVID (*Csíkszépvíz,
1886 – ✝Székelyudvarhely, 1954 –
Székelyudvarhelyen temették) - kereske-
dő,erdőbirtokos
Apa neve: DÁJBUKÁT DÁVID, anya
neve:DÁVIDKATA
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),
Szépvizentemették.
Házasságkötés:1933
Gyermek:

(8) Veronika (*Segesvár,1934–✝Ma-
rosvásárhely, 2011, Szépvizen temet-
ték). Tanulmányait Kolozsváron a
„Marianum” katolikus gimnáziumban
kezdte,majdSzékelyudvarhelyenérett-
ségizett 1956-ban. 1959-től a Galócási
Faiparivállalatfőkönyvelőjevolt,nyug-
díjazásáig,1990-ig.
Férje: KOZMA ISTVÁN (*Gelence,
1922)
Házasságkötés:1959
Acsalád1990utánVásárhelyreköltözik
(Salisteiu.,15szám)családiházba,özv.
KozmaIstvánmaisebbenaházbanél.
Az1949-esállamosításacsaládotmeg-
fosztja javaitól, Székelyudvarhelyre,
kényszerlakhelyre költöztetik őket.
DajbukátDávidotthalmeg.

Gyermekük:
(8.a) Mária Imola (*Galócás,1962)–
orvos

Adatközlő:Dr.BudanMáriaImola

Dájbukát Dávid és második felesége Fejér Juli-
anna

Kozma Istvánné szül. Dájbukát 
Veronika, lánya Mária Imola, 

unokája Renata

Kozma István és felesége Dájbukát Veronika
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VassLeventekifejtette,a
hónap elején tájékoztat-
ták a közvéleményt, hogy 
bár január 15-én járt le
a határidő, január 9-ig a
Bethlen Gábor-szobor-
pályázatra csupán egyet-
lenegy makettel neveztek 
be. Végül a határidő le-
jártáig négy pályázat ér-
kezettbe,kettőezekkö-
zül már előzőleg részt
vett egy Marosvásárhe-
lyen szervezett elbírálá-
son, továbbá két szebeni
művészisbenyújtottaapályázatát.Aszö-
vetség városi elnöke elmondta, egy ma-
rosvásárhelyi művészekből, alapítványok
vezetőiből,valamintönkormányzati taná-
csosokból álló szakmai bizottságot hoz-
taklétrekonzultációscéllal,ésezajanuár

Harmath István alkotását választották
Lezárult a Bethlen Gábor szobor-pályázat

Négy alkotással neveztek be a Marosvásárhelyen meghirdetett Bethlen Gábor-
szobor-pályázatra, a szakmai bizottság pedig a január 25-i szavazáson Harmath Ist-
ván székelyudvarhelyi szobrászművész alkotása mellett döntött, ezt fogják majd fel-
állítani a megyeszékhelyen – jelentette be a pénteki sajtótájékoztatón dr. Vass Leven-
te, a marosvásárhelyi RMDSZ elnöke és Kali István ügyvezető alelnök.

25-iszavazásonHarmath 
István szobrászművész
munkája mellett tette le a 
voksát, a 13 tagú bizott-
sághéttagjaHarmathIst-
ván alkotására, hat pe-
dig Deák Árpádéra sza-
vazott.
– Nagyon fontosnak

tartomamarosvásárhelyi
magyar közösség szem-
pontjából, hogy 2018-
ban felállítsuk a Beth-
len Gábor-szobrot a vá-
ros közterén, és hogy az 

RMDSZ kezdeményezésére a felállítás-
hoz szükséges összegeket a város idei
költségvetésébeniselőírányozzák–hang-
súlyoztaVass Levente. 

Menyhárt Borbála  Fotó: Nagy Tibor
2018. január 28.

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

f ü z e t e k

Tisztelt Olvasóink!
2018. januártól minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor leszFővárosiÖrményKlub.A
helyszínmegváltozik,ezentúlaBudapesti Örmény Katolikus Lelkészségközösségitermé-
benleszazösszejövetelaz1114Budapest,Orlayu.6.számalatt.MegközelíthetőaGellért
tértőlaMóriczZsigmondtérirányában,jobboldalona2.utca.Mindenkitszeretettelvárunk.
AzErdélyiÖrményGyökerekfüzetekváltozatlanulkéthavonta,mindigapáratlanhó-

napbanjelenikmeg.Alapzártaváltozatlanulapáratlanhónapelsőhétfője.

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

Ugyaneztmondjael,amárkorábbanidézetthúsvétiszövegis.Nagypéntekutánminden
reménytelenneklátszott,dehúsvétvasárnaphajnalameghoztaaválaszt.Krisztusnakis
megkellett,mintembernekhalnia,(hiszmindenélősorsaez!),hogyfeltámadhasson.
Valaholláttamegyszeregyolyankeresztet,melyreafeltámadóKrisztusvoltfelfestve.
Deakeresztfelmagasztalásis,melyazörményegyházbankiemeltünnep,hiszmégaz
őszivasárnapokegyrészétisehhezviszonyítják(keresztfelmagasztaláselőttivagyutá-
ni),tehátezazünnepisadicsőségesSzentKeresztrőlszól.Stánmégkiemeltebbígy,
hanagykezdőbetűvelírjuk!Afelmagasztalásszóhangalakilagmegjelentésilegiskap-
csolódikafeltámadásszóhoz,hiszfelemelkedéstjelent.

dr. Sasvári László
* Szent Liturgia örmény katolikus szertartás szerint. Budapest 2006, 10. oldal
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Beszámoló a Fővárosi Örmény Klub 
2018. július – augusztusi klubdélutánjairól

Ady Endresokakszemébenmaisa„leg-
vallásosabb”magyarköltő,amiért–úgy-
mond – istenes költemé-
nyeiben a „bűnbánat” ér-
zéseuralkodik.Avalóság
ellenbenaz,hogyzömük-
ben három, a keresztény
Isten-fogalommal gyöke-
resen ellentétes szemlélet 
válik egyeduralkodóvá: a
panteizmus,adeizmusés
azagnoszticizmus.
„Az Isten: az Én és a

kín,/Aterv,acsók,min-
denazIsten”–fogalmaz,
míg máskor kijelenti: Is-
ten van „valamiképpen
minden gondolatok al-
ján”.AzonosítjaaTerem-
tőtateremtménnyel,azaz
panteista.
Tengernyi költeménye

igazolja továbbá, hogy
a panteizmussal nála is

Tapsvihart kiváltó előadás az EÖGYKE-klubon

jegyben jár a deizmus. E felfogás sze-
rint Istenmegteremtetteugyanavilágot,

de„magárahagyta”,nem
visel gondot rá, habár ő,
a teremtmény, vágyik te-
remtői beavatkozására –
amint „Hiszek hitetlenül
Istenben” című verse er-
ről különösen is hűen ta-
núskodik.
A„felvilágosodás”har-

madik eszméje, a kanti
agnoszticizmus is domi-
nánsAdynál:Isten,Krisz-
tus, vallás, Egyház meg-
ismerhetetlenek. Krisztus
megtestesülése, istenem-
berimivolta,megváltósze-
mélye csupán mítosz. Az
embernek nincsen szük-
sége hitigazságokra (dog-
mákra), vallástanítói te-
kintélyre(Egyházra),elég
– pelagánius szemlélettel

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 születé-
sének szintén kerek, 140. évfordulójára. Az önkormányzat szeretett volna kirándu-
lással emlékezni az örmény gyökerű költőre, ám az igen hosszú út, s az emiatt ma-
gas költségek kicsit visszatartották az érdeklődést. Az önkormányzat idén július-
ban előadással kívánt adózni a költő emlékének. 

A rendezvényről az előadó, ifj. Tompó László készített összefoglalót.

Ady Endre „istenes” költészete

Ady-emlékmű Kalotaszentkirályon
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–apusztaemberiértelem
isIstenkövetéséhez.Időn-
ként fel-fellángol ugyan 
nála gyermekkora szá-
mos ezzel ellentétes emlé-
ke (főlega„HavasKrisz-
tus-keresztazerdőn”című
versében), de e megnyil-
vánulásai ritkák. S e há-
rom irány kiegészítése-
ként az indifferentizmus
is része vallásról alkotott
fogalmainak: csak szere-
tetlegyen,olymindegy,kimilyenvallás-
banhisz.

Ady nem keresztény,
hanem szubjektív képet
rajzolt költészetében Is-
tenről.Eképmagánviseli
az Isten fogalmának egyé-
nifelfogását,azáltala„Is-
ten”-nektekintettszemély
elfogadását, elutasítását,
keresését és a vele való tu-
sakodást.Mindezekmiatt
tévedéstehátőt„legvallá-
sosabb”költőnknektekin-
teni,sőtesetébenegyálta-

lán„istenes”költészetrőlbeszélni.
Ifj. Tompó László

A Budavári Örmény Nemzetiségi Ön-
kormányzat karöltve aXV. kerületi Ör-
mény Nemzetiségi Önkor-
mányzattal újra bebizonyí-
totta, hogy az örmények 
minden szempontból külö-
nösen értékes teremtményei
a Jóistennek.Gopcsa Paula 
Isten kegyelméből vidáman
éli 90. életévének minden-
napjait. Családja szeretettel
övezi. Szellemessége ma is
lebilincseli a hallgatóságát,
akár évtizedeken keresztül
a Szinyei-Merse Pál Gim-
náziumdiákjait.Mi,aKlub
közönsége titkok elárulását
vártuk, ehelyett élethelyze-
tekrőlmeséltnekünkazidén
kilencven éves pedagógus-
művész.

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.

Igenjócsaládbaszületett,csakapolitika
változottmegaII.világháborúután.Mégis,

Középen Gopcsa Paula, jobbról Hegedüs Annamária, Várady 
Mária, Kabdebó János, Nuridsány Zoltánné és Vörösváry Márton
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tanárai a kor kiválóságai („éltem-haltam
Cs. Szabó Lászlóért”)segítették,hogyko-
molyműveltségű,igazEMBERlehessen.

Nuridsány Zoltánné Mimi elnök öröm-
mel fogadta aBudaváriÖrményÖnkor-
mányzat, nevezetesen Várady Mária el-
nök és Szűcs Enikő képviselő javaslatát,
melyet Sasvári-Merza Krisztina elnökhe-
lyettesislelkesentámogatott.

Hegedűs Anita elnök-asszony a számító-
gép varázslója, értékes anyagot állított ösz-
szeGopcsaPaula festményeiről,Kabdebó 
Jánosfotóművészanyagátisfölhasználva.

Vörösváry Márton hegedű-
művészHollandiautánújraitt-
hon, nálunk brillírozott, hege-
dűjátékával tisztelegve az ün-
nepelt festőművész-pedagógus
előtt.
A 90, azaz kilencven da-

rab gyertyás születésnapi tor-
ta, melynek gyertyáit egy-
szerrehármangyújtottukmeg
(Sebestény Krisztina segített),
PaganiniCaprice témájára je-
lentmegPaulaésaközönség
előtt.ANASAsemidőzíthette
volnajobban.
Paula könnyedén fújta el a

90 gyertyát. Fotósok, klub-
tagokgyűrűjébenszeltemegahatalmas
tortát.Mindenkinek jutottbelőle, a szí-
nekszerelmeséhez illő színes tányérká-
kontálalva.Méga legfiatalabbrésztve-
vő,apiciOlíviaisélvezettelbirkózotta
tortával.
GopcsaPaulárabüszkékvagyunk.Oly

szép, szorgalmas és teljes élet példáját
adja nekünk, hogy mindnyájan, Őt sze-
retve,egykicsitjobbörménynekérezzük
magunkat.

Várady Mária, aBÖNÖelnöke

Paula családja körében

Barangolás Erdélyben Reneszánsz Bethlen-kastély Keresden
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Egyre közelebb kerülünk ahhoz, amit az erdélyi 
örmények már régen tudnak hagyományaik révén

Erre vonatkozólag Lukácsy Kris-
tóf szamosújvári plébános „História
Armenorum Transsilvaniae, Viennae
1859“megjelentmunkájának III. fejeze-
tétfordításombanazalábbiakbanközlöm:
„Az örmények, kik ma Erdélyben és

Magyarországban találtatnak, sem nem
azelsők,semnemazegyedüliekazokkö-
zül,kikahazaterületéreléptek.AMagya-
rok Évkönyvei1 bizonyítják, hogy az ör-
mények Geiza, Szent István és más ma-
gyarkirályokalattisjöttekbeezország-
ba. Azonban Geiza vezér, Szent István
idejébenjöttekMagyarhonbacsehek,len-
gyelek, görögök, spanyolok, izraeliták,
bessenyők,örményekstb.is,kikhuzamo-
sabbidőtazazországbantöltvén,ámbár
eredetüknemtudatik,különféleházassági
szerződésekkelamagyarokközévegyül-
ve, azokhoz hasonló nemességet és leszár-
mazást nyertek.” Így olvassuk ezt Kézai 
SimonChronicájának8.fejezetében.

Fejér György1243-bólemlítiaztaki-
váltságos oklevelet, mely az esztergo-
mipolgároknakadatottés IV.Bélaáltal
megújíttatott a következő tartalommal:
„Esztergom város ügyésze elömutatott 
némely iratokat néhai Urunk, IV. Béla
magyarkirályáltalszabadalmazvaazÚr
testesülése után 1243 (MCCXLIII) áp-
rilis havában, uralkodásának VIII. évé-
ben,azőnagyobbhiteleskettőspecsétje
alatt,-atöbbekközöttkimutatván,hogy

1L.ThurocziiChoric.Part,II.c.22.

Dr. Gopcsa László
Az örmények és a Honfoglalás

minekután az örmények ő maga a ki-
rályéselődeinekidejébenEsztergomban
lakni gyülekezvén, az ő szabadalmukra
nyert engedményt a tatárokberohanása-
korésavárostalpiglerontásakorelvesz-
tették,őmagaBélakirály,amintillet,az
őszabadalmaikatszemelőtttartván,tud-
valévén,hogyőkilyszabadsággaléltek
vala,ugyanazonszabadságukatjónaklát-
tamegújítani.”2

Ugyanezenkönyvben,1281-ben,eztol-
vassuk:„UgyanazonKun László aSzent
Ágoston-rendieknek az esztergomi ör-
ményföldettheologiaitanulmányukgya-
rapítása végett. IV. László király Szent
Ágoston-rendieknek ajándékozza Szent
Annamonostorépítésérevagyinkábbki-
terjesztésére az örmények földét,mi az-
előttKunchilmio grófnak ígérve volt az 
esztergomikáptalanföldekigésbizonyos
vizekig, hogy azzal a theologiai tanul-
mányottfenntartassék,1281-ben.”3
A most említett örmények földének

Kun László által Szent Ágoston-rendjé-
nek történt adományozásából valaki azt
következtethetné,hogyazörmények,kik
IV. BélaéselődeialattEsztergombanlak-
tak, 1281 körül, mikor az adományozás
történt, Esztergomból kiköltöztek és föl-
deiketparlagonhagyták,hamegnemvol-
naazoklevél,mibőlkiviláglik,hogymég

2L.Fejér.CodicisDiplom.Tom. IV.Vol. 1. p.
307.

3CodicisDiplom.T.V.vol.III.p.77.
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a későbbi századokban is Esztergomban
örmények laktak. Benkő Milkoviájában,
1447-ben,említiThomaet, nemzetére ör-
ményt, az esztergomi zöld mezőről ne-
vezett Szent György vitéz, társas egy-
házának prépostját, kit Dénes esztergo-
mi érsek, a hajdani milkovai püspök-
ség, a szebeni és brassói dékánátushoz
visitátornakkinevezett.4
Azértazemlítettadománynakmásoka

volt,mintazörményeknekEsztergomból
való távozása,mitazonbanmegmondani
nemtudunk.
Már ami Erdélyt illeti, régi időkben,

sokkalkorábbanamostaniörményekbe-
jövetele előtt, számos örmény gyarmat
virágzott e hon határain belül, amint ezt
sok helységnévnek ma is fennálló elne-
vezése bizonyítja. Jó lesz némelyeket itt
megnevezni.ÍgyAlsófehér-vármegyében:
Örmény-Székes, oláhul: Armény;
Küküllő-vármegyében: Szászörményes;
Középszolnok-vármegyében: Örmé-
nyes; Kolozs-vármegyében: Örményes;
Belsőszolnok-vármegyében:Ormány(né-
metül: Armenen); Zaránd-vármegyében:
Örmingye;Aranyosszékben:Örményes.
Az itt előszámlált helyek az örmény

nemzet nevét épen abban az értelem-
bentüntetikelő,melyenazteföldetlakó
magyarok,németekésoláhoknevezik;az
említetthelyekneveiket tehát csakugyan
azittlakóerdélyiörménylakosoktólvet-
ték, hacsak nem akarjuk ezeket a véletlen-
nektulajdonítani.
HogyhaKozárvárrólakazárokra,Be-

senyőről a besenyőkre. Oroszhegyről,
Oroszfaluróla ruthénekrekövetkeztethe-
tünk, nemde Örményesről, Árményről,
Armenenrőlazörményekrekellutalnunk,
mintazemlítetthelyeklakóira.

4BenkőMilkovia.L.I.c.IV.

De történelmi adatok semhiányzanak,
melyekamondottakhitelességétcsaknö-
velik.Illyés Andrásemlíti,hogyhajdana
Vöröstoronynál örmény és görög keres-
kedőklaktak5;Benkő József nélolvassuk:
1600.évioktóber25-énLéczfalvántartott
ülésenagörögésörménykereskedőkaz
országbólkiparancsoltattak.6
Az említett helyekenma semmi nyo-

manincsarégiörményeknek.Ezeknyelv,
szokásésmásintézményeikkelkülönböz-
ve, rég átmentek azon nemzethez, mellyel 
együttlaktak,anélkül,hogyvalakiazese-
ményeket feljegyeztevolna,kikről el le-
hetmondaniaköltővelegyütt:
VixerefortesanteAgamemnona
Multi,sedomnesilacrymabiles
Urgentur,ignotiqueionga
Nocte,carentquiavasesacro.
Nehezen lehetkútfőkhiányábanmeg-

határozni, mily okból és mely örmény
tartományokbóljöttekideezekazörmé-
nyek. Annyi a történelmi emlékiratok-
bólbizonyos,hogyhajdanazörmények
akülönbözőnépektőlkiváltságokatnyer-
tek.Örményrégészetiiratban7 olvassuk, 
hogy Tódor, Oroszország vezére, 1862-
ben a naxivanei örményeket hadakozni
segedelmül hívta és az ellenségen nyert
győzedelemértországábanlakástéssza-
badságotengedélyezett.
Ezeknél sokkal régebbiek s ránk néz-

ve fontosabbakazok,miketLeontius, ör-
mény történetíró, előad: A VIII. század
elején a kaukázusi kazárok seregeiben
mindenkor nagyszámú örmények voltak,
kiknekharcivitézségükismeretesvoltsa

5OrtusésprogressusvariaruminDaciaGentium.
6HistóriáéTransilvaniae.L.IV.
7Jndsidsian:flntiquitatumflrmeniacarumT.1.p.
343.
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hadakozásbanőketilletiazelsőség8Más-
honnan tudjuk,hogyakazárok törzse az
újhontkeresőmagyarokhozcsatlakozott
s így semmi sem ellenzi, hogy az örmé-
nyek a kazárokhoz és ezekkel a magya-
rokhozcsatlakoztakésazokkalPannóniá-
baésDáciábajötteksazoknakhonfogla-
lásábanrésztvettek.Eztnyilvánhirdetika

8Jndsidsian:flntiquitatumflrmeniacarumT.1.p.
343.

MagyarokÉvkönyvei,ugyaneztigazolják
az esztergomi örményeknek IV. Béla ki-
rályelődeiáltaladott,deáltalamegerősí-
tettszabadalomlevelei;eztbizonyítjákaz
erdélyiszámoshelységnevek,melyekrégi
lakóiknaknemzetinevétmaiglanismeg-
tartották.
(Megjelent: A Magyarországi Örmé-

nyek Egyesületének kiadványa II. dr.
Gopcsa László:Az örmény népélet, Bu-
dapest,1922,27-29.oldal)

Előrebocsátom,semnyelvész,semtörté-
nésznemvagyok.Csupánkönyvbarát.
Mindig is kedveltem (különösen a régi)
könyveket.Miótapedignyugalombavo-
nultam – több mint húsz éve –, eredeti
mesterségemtől (gyógyszerész vagyok)
eléggéeltávolodvasokidőtfordítottama
patináskiadványok (főképpahistóriával
foglalkozók) föllelésére,megóvására s –
természetesen–tanulmányozásárais.Így
bukkantamráegy–immár112éves–ér-
dekeskötetre.
SzerzőjeLukácsy Kristóf,acímepedig:

Magyarok őselei, hajdankori nevei és lak-
helyei. Kolozsváronjelentmeg1870-ben.
A könyvnek sajátos előtörténete van. A
múlt századderekánaz európai tudomá-
nyos világ fokozott érdeklődést kezdett
mutatni azÖrményországbans általában
aKisázsiábanvégzettrégészetiásatások,
levéltári dokumentumok, kövekre, falak-
ravésettföliratokiránt.Snemvéletlenül;
többezerévesromok,kódexek,tekercsek
bukkantakfölazismeretlenségből.
Hazai tudományos életünk — érthető

módon—ugyancsakfölfigyeltaleletek-
re, Horvát Istvántörténészpedigfelhívás-
salisfordultazörményértelmiségiekhez.

Egy örmény könyv kapcsán
„Ki lészen—kérdi—azújhazájáról

gondoskodó, közöttünk lakó örmények
közül,kiakönnyebbhasználhatásvégett
lefordítjaszámunkraazörményírókbóla
magyar népeket tárgyaló (esetleges) he-
lyeket?” E felhívásra válaszolt Lukácsy
Kristóferdélyitudóspap,akiamagyar,la-
tin,német,görögnyelvmellettörményül
is beszélt, lévén ez utóbbi az anyanyel-
ve.Lukácsyzsengeifjúkoraótatanulmá-
nyoztaazörményírottemlékeket,sbeje-
lentette,hogyvanköztüksokolyankút-
fő,amely2000éves,ésrészletesentudó-
sít ongor őseinkről,Skytia-Baktriábanélt
eleinkről, s ő hajlandómindezt lefordít-
va azAkadémia rendelkezésére bocsáta-
ni.JelentkezésenyománazAkadémiaföl-
kérteatudóst,hogymutassabeaszóban
forgó dokumentumokat. Ekkor Lukácsy
–akimárjáratosvoltakülönbözőlevél-
tárakban–ismétáttanulmányoztaabécsi
ésvelenceiun.machitáriusörménykolos-
torifőiskolákkódexeit,valamintmásdo-
kumentumokat és 131 db 2000 éves ör-
mény szöveget, s azok magyar átültetését 
–áldozatosmunkájatermését–helyezte 
1851-ben letétbe az Akadémia történeti 
osztályán.HorvátIstvánésFejér György 
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akadémikusok nagy örömmel fogadták
az új forrásmunkákat, és Toldy Ferenc, 
azAkadémia titkára ünnepélyes jegyző-
könyvikivonatbanmondottköszönetetaz
értékes anyagért, rámutatva, hogy „ez egy 
régenérzetthiánypótlásátteszilehetővé”.
Milettaletétbehelyezettiratoksorsa?
Nemtudnipontosan.Lehet,hogymeg-

vannakmég,deazisföltételezhető,hogy
elkallódtak.Meglepőugyanis,hogyazok
atörténészek,akikvalamitisírtakőstör-
ténetünkről, nem említik ezeket a kútfő-
ket; úgy lehet, nincs is tudomásuk léte-
zésükről. Szerény lehetőségeimhez mér-
ten igyekeztem valamit is megtudni az
iratok hollétéről. Teljesen eredménytele-
nül.Általábanelmondható,hogyazőstör-
ténetünkkel foglalkozómunkáknemigen
ismerikazörményforrásokat.
Sovány,demégisvigasz,hogyLukácsy

könyvébenfüggelékként, igenszép,ékes
örmény betűkkel nyomtatva megtalálha-
tók ezek az iratok. Sajnos, csak örmény
nyelven. Minthogy itthon örmény betűk
nincsenek, Lukácsy a bécsi machitárius
kolostori főiskola nyomdájában állíttat-
taelőezt a függeléket, sutólagkötötték
a könyvéhez.
Akönyvbenazörményektörténetétmu-

tatjabetörténetírásunksok-sokdokumen-
tumaalapján.Közbenazonbansűrűníra
türk ongorokról is, akikkel az örmények
holkereskedtek,startósanbékésviszony-
banéltek,holpedigháborúztak.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-ör-
ménycivilizációvívmányaiból.Akönyv
érdekes következtetésre jut: i.sz. 440 tá-
ján — tehát abban az időben, amelyről
Priszkosz rétorésavilágtörténelemtöbb
dokumentuma szól— az ongorokat egy

nálukvadabb, erősebbkeleti nomádnép
elűzteszálláshelyükről,sőkaVolgameg
azUrál déli része közti térségbe húzód-
takföl,egészenBaskíriáig,aholtalálkoz-
tak,majd egybeolvadtak a dél felé tartó
ugorokkal.Lukácsy—akutatásokakko-
riálláspontjánakmegfelelően—ilymó-
donmagyarázzameg,hogyugorokéstür-
kök is vagyunk.Ebben a szellemben to-
vábbhaladvaLukácsy200olyan szavun-
katsoroljaföl,amelyek–fejtegetésesze-
rint–örmény,perzsa,szanszkriteredetű-
ek,ésjobbáraörményközvetítésselkerül-
teknyelvünkbemégannakidején.
Lukácsysokkérdésheznyúltmég.Föl-

vetipéldáulazt,hogykikisvoltakazegy-
kori keleti dokumentumokban sokat em-
legetett kusok vagy kusánok, s Chorenei 
Mózes hajdani örmény hadvezér és tu-
dós történészre (aki éveket élt a kusok-
kusánokközött)hivatkozvaállítja,hogya
kusok,kusánok,hunok–azonosak.
Mai szemmel nézve ez annál érdeke-

sebb,minthogyazismertangoltörténész
és író Robert Graves,valamintanagylen-
dületteléskiterjedtapparátussaldolgozó
szovjetrégészetissokvonatkozásbanha-
sonló következtetésre jut e „titokzatos”
néppelkapcsolatban.
Milettakönyvsorsa?Nagyjábólaz,ami

a letétbehelyezettdokumentumoké:fele-
désbemerült.Mégjó,hogynemveszettel.
Említik a jelentősebb lexikonok, megta-
lálhatóaMagyarTudományosAkadémia
könyvtárában,Kolozsváron is van belőle
néhánypéldánymagánszemélyektulajdo-
nában,valamintkönyvtárakban.Tudomá-
nyoséletünkbe,kutatásainkba,akönyvé-
szetigyakorlatbaazonbanakötetnemke-
rültbe,nemidézik,nemhivatkoznakrá.
Pedig hát annak idején akadt egy-két

számottevő méltatója. Még a megjele-
nésévében (1870) a jeles tudós,Fraknói 
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Vilmos húszoldalas tanulmányt irt róla a
Századokban,stöbbekköztilyenmegál-
lapításokattesz:„Lukácsyművétalegfi-
gyelemreméltóbbakközékellsorolnunk”,
„Komoly tanulmányok eredménye áll
előttünk”,„Ajánlomatörténészekfigyel-
mébe!”
Atörténészekazonbannemfigyeltekfel

rá. Hogymiért? Föltettem a kérdést né-
hánytudósnak.Azegyikegyszerűenhírét
sem hallotta a könyvnek,mások viszont
épp csak tudtak róla, de nem ismerték.
Olyannal is találkoztam,akiés—amel-
lett—túlhaladottálláspontotképviselt.
Nemazénfeladatomakönyvtényleges

értékét megállapítani, sem a történészek

álláspontjának helyességét vitatni. Csu-
pánamagamvéleményétmondhatomel:
énérdekesnektartomakönyvet,súgyvé-
lem,hamegállapításaimamártúlhaladot-
tak is, a benne foglalt sokdokumentum,
adat, a gazdag könyvészeti anyag miatt
kétségtelenülmegérdemliafigyelmesta-
nulmányozást. Nem ritka dolog a törté-
netírásban,hogyolyanmű,amelyrekora
nemfigyelföl,akésőbbinemzedékekér-
deklődését kiváltja, és ilymódon forrás-
munkakénthozzájárulbizonyoskérdések
tisztázásához.

Laczka József
Megjelent Korunk folyóirat 41. évfolyam 

5. szám (1982. május)

A nagytótlaki kerekegyház
Varga Géza 
írástörténész

Az alsómaráci sík-
ság északi része szelí-
den emelkedik a tagolt,
dombos Őrség felé, az
erdős tájatazonbanket-
tévágja a trianoni rab-
lóbékesoránmeghúzott
szlovén-magyar ország-
határ.A termékeny sík-
ság Szlovéniához tarto-
zik,adombosabbŐrség-
nekpedigazegyikrésze
Szlovéniához került, a
másik része Magyaror-
szágon maradt. Az Őr-
ségbe látogató magyar turisták többnyi-
retudomástsemszereznekahatárhozkö-
zeli,deazontúlfekvőnevezetességekről,
amelyekegyikeanagytótlakiSzentMik-
lós körtemplom. Ezen kívánunk segíteni
azalábbiképekésleírásközreadásával.

Ez a Szlovéniában
szokatlan, kör alapraj-
zú,románstílusúépület
a Kebele-patak völgyé-
ben, érintetlen termé-
szetikörnyezetbentalál-
ható.AtemplomaXIII.
század közepén épült.
Elsőként 1365-ben em-
lítik, az építtetőre vo-
natkozó adat nem ma-
radtránk.Szerencsére,a
templom története nem 
túl mozgalmas s ennek
köszönhetően az épület
szinte érintetlenül őrzi
az eredeti állapotot.Az
1778-as vizitáció jó ál-

lapotbantalálja.Aszentélyhelyéreugyan
1845-bentornyotépítettek,deezmamár
nincs meg.Aműemlék jelenlegi állapo-
ta két műemléki restauráció eredménye.
1956-ban feltárták az eredeti szentély
alapjait,1978/79-benpedigaz1845/46-as
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átépítés során eltorzí-
tottépületnek(aszen-
télyhelyreállításával)
visszaadták a közép-
korialakját.
Akőalapzatontég-

lából épült falak áll-
nak, amelyeket kúp
alakú zsindelyte-
tő fed.Akeleti olda-
lon a körtemplom-
hozegyalacsonyabb,
félkör alakú oltárhe-
lyiség csatlakozik. A
templom külsejét sű-
rűn elhelyezett füg-
gőlegessávok,un.lizénáktagolják,ame-
lyeka tető alatti, farkasfogdíszítésűko-
szorúthordják.Adélioldalon lévőbejá-
rat mellett három félköríves ablakocs-
kavanafalbavágva.Atemplombelsejé-
ben,a falat tízkülönbözőnagyságú, fél-
köríves fülke tagolja, amelyek egykor 
ülőhelykéntisszolgálhattak.Ahajókerek
kupolával, az oltár apszisa pedig fél-ku-
polával boltozott.A templomnak koráb-
ban agyagpadlója volt.Akerek alaprajz,
akülső lizénák,akoszorúpárkány,a fél-
köralakúapszis,akupolaésaföldszinti

falfülkék, románkori épületről tanúskod-
nakésaXIII.századközepéreutalnak.
A nagytótlaki körtemplom Szlovéni-

ában a jelentősebb román stílusú épí-
tészeti emlékek egyike, a maga nemé-
ben egyedülálló. Társai az országha-
tár magyar oldalán találhatók (Kallósd,
Vitnyédszentpál,stb.)aNyugat-Dunántú-
lon,amelyetatatárjárás1241/42-bennem
pusztítottannyira,mintaMagyarKirály-
ságegyébterületeit.
A nagytótlaki körtemplom az állan-

dó háborúk miatt jórészt emlékké vált
középkori magyar kultúra hagyaté-
ka. Nagytótlak sohasem volt jelen-
tős település, a templom nélkül ma
sem lenne különösebb okunk az em-
lítésére. A Magyar Királyság egy-
kori, jelentéktelen határmenti tele-
pülésének temploma azonban se-
gít képet alkotni arról, milyen lehe-
tett az ország elpusztult központi vá-
rosainak képe az Árpádok korában. 
Azoncentrális alaprajzúépületek jel-
legzetesképviselője,amelyeketahon-
foglalás előtt vallási célra használt
sztyeppi jurták mintájára építhettek
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eleink, s amelynek gyö-
kerei a történelem előtti
időkbe nyúlnak. Hason-
lójellegűcentrálistemp-
lomok a Kaukázus vi-
dékéről ismertek, ahol a
részben keresztény val-
lású hun, avar és szabír
eleinkhuzamosabb ideig
tartózkodtak.Etemplom-
típust a források gyakran 
„Rotunda ecclesia”-nak,
azaz kerek templomnak 
nevezik, amelyről több
település (Kerekegy-
ház) a nevét is kapta.A
nagytótlakifreskókakö-
zépkorimagyarszépségideálnakmegfele-
lőkeletitípusúarcokat,korabeliöltözete-
ket, középkorimagyar embereketmutat-
nakbe.
A nagytótlaki körtemplomhoz hasonló

templomokat az egykoriMagyarKirály-
ság területén találjuk,mígNyugat-Euró-
pábanahasonlókiskerektemplomokszá-
maelenyésző.
A most kápolnának minősített temp-

lomot 1365/66-ban említik első ízben

(»in valle Lak Sancti Nicolai«), majd
a XVII. és XVIII. századi püspö-
ki vizitációkban jelentkezik ismét. 
Aműemlékarománkoriépítészetieleme-
ken túl a templombelső falképeimiatt is
jelentősértéketképvisel.Úgytűnik,hogy
atemplomafelépítéseutánnéhányévti-
zedigmeszeltenmaradt.CsakaXIV.szá-
zadközepénfestettékkiéspedigafreskó
technikaérvényesüléseelőtt,közvetlenül
a nedvesmeszelésre, késő gótikus ábrá-

zolásistílusban.Erreahatáro-
zottkontúrokkalésfestettbel-
sőmezőkkelrendelkezőrajza
jellemző. A személyeket sík-
szerűfoltokkal,mindentérbeli
elhelyezésnélkülábrázolják.A
szerény maradványok alapján
azészakioldalonaHáromkirá-
lyokeljöveteleéshódolatavolt
ábrázolva.Bizonyára az oltár-
apszis is ki volt festve, ame-
lyetazonbanaXIX.században
lebontottak és csak 1978/79-
ben építették újra (a freskó-
kat ekkor már nem lehetett 
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helyreállítani).A kupola a templom első
kifestésekormeszeltmaradt.
Aképekrosszállapota,esetlegameg-

változott esztétikai felfogás miatt a
rotundátaXV.századelejénújbólkifes-
tették.AXIV. századvége feléMagyar-
országon is elterjedta frissenvakolt fal-
ra való festés szokása, a freskótechnika,
amely sokkal maradandóbb az előzőnél,
ezértazújképekmárezzelamódszerrel
készültek.Ezektöbbmint550évutánis
olyanfrissek,minthaafestőtegnaptette
levolnaazecsetjétésbontottavolnaleaz
állványzatot.Az alsó réteg képeihez ha-
sonlítva a technikán kívül megváltozott
aművészistílus is,hiszenezekazújabb
freskókmáragótikusplasztikusstílushoz
tartoznak.Ezekneka festőjét sem ismer-
jüknévszerint,deazonfestőkkörébetar-
tozik,akikamunkájukatújmegoldások-
kaléskezdeményezésekkelgazdagították. 
Nagytótlakon legjobban a kupola fest-
ményei maradtak fenn.A kupola csúcs-
pontjában hatalmas mandorlát találunk,
amelybenKrisztus egy szivárványonáll.
Rajta kívül a hold és a nap, valamint a

négyevangélistajelképelátható.Akupo-
laívénekmezőinKrisztusszenvedésevan
lefestve,kezdveaJeruzsálembevalóbe-
vonulástól, a Passió-ciklus pedig a hen-
geralakúfalonfolytatódik.IttaHáromki-
rályokhódolatábólmárcsaknéhánysze-
rény maradvány látszik, amelyet a góti-
kusfestőművész(arégebbirétegreráfest-
ve)azészakioldalonhelyezettel.Afal-
fülkékbenszenteksoralátható.
A nagytótlaki körtemplom az egyko-

riMagyarKirályság,aMuravidékésafi-
atal Szlovénia jelentős középkori művé-
szeti emléke.Építészeti architektúrája és
freskói egyedülálló értéket képviselnek
még ezen a középkori téglatemplomok-
ban gazdag, csodálatos pannon tájon is.
Szemmel láthatóan tanúskodik arról, ho-
gyan éltékmeg az itteni emberek a szé-
petsok-sokévszázaddalezelőtt.Afeled-
hetetlenszépséget,amelyazivatarosév-
századokellenéremegmaradtésmaisél;
s amelyet nem csak a szemünkkel és az 
értelmünkkel, hanem a szívünkkel is ér-
zékelhetünk.

(Internetről)

A kallósdi kerektemplom
Kallósdfőnevezetességearománstí-
lusúSzt.Annakörtemplom(rotunda),
amely a 13. században épült. Mi-
vel a település Magyarország ha-
gyományos nyugati határvidékén, a
gyepűkhozközelterültel,avidéketa
háborúkelkerülték,ígyatemplomjól
mutatjaeredetiállapotát.Akőalapza-
ton téglából épült falakállnak, ame-
lyeketkúposankialakítottharangala-
kú lemeztető fed.A keleti oldalon a
körtemplomhoz egy alacsonyabb,
félkör alakú apszis csatlakozik. A
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templom külsejét sűrűn elhelyezett füg-
gőleges sávok, lizénák tagolják. A dél-
nyugati oldalon lévõ bejárat mellett fél-
köríves ablakok vannak a falba vágva.
Azősikerekalaprajz, akülső lizénák, a

koszorúpárkány, a félkör alakú apszis, a
kupola mind a román építészeti korban
készült épületről tanúskodnak és a XIII.
századközepéreutalnak.

(Internetről)

Ebben különbözött kortársai zömétől,
akikaszakemberségetválasztottákasiker
végett.Aszakemberaszakmához,mester-
ségeszerintiszabványokhozmérimagát. 
Nos,ezértmulatságospéldáulazatöbb-
ségi szaktudományos vélekedés Lász-
ló Gyula alapvető fölismeréséről, amit
sokaktól idézhetnénk, de most éppen
Györffy György(1917–2000)történésztől
tesszük:…akettősvagytöbbszöröshon-
foglaláselméletéttörténetiésnyelvészeti
forrásanyagugyanúgynemtámasztjaalá,
mintahogynemegyeztethetőanéppévá-
lás folyamatának legújabban megismert
törvényszerűségeivel.”
Nos,ha a lényegetnézzük, akkor eme

iskolapélda hangoztatói minden célsze-
mélyüknél jobban tudják, hogy a ma-
gyarságtudománybanHunfalvy Pál ural-
kodása óta egyetlen alaptétel létezik: a
magyar népnek, vagy ha ez nem megy, 
akkor a magyar nyelvnek, a finnugor

Czakó Gábor
Attila és Árpád nyelve

„A Pamír környéki hunok és az Altaj térségében élő avarok aligha járogattak a finn-
ugorok 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 Főisko-
lán, majd művészettörténet, néprajz, magyar, földrajz, régészet következett, sőt böl-
csészdoktori 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.

származásába vetett hit. Ebben rejlik a
„törvényszerűség”.Minden, ami erre ár-
nyékotvet,netánbajuszátcibálja, az tu-
dománytalaneretnekség.Sőt!

Engel Pál történészakadémikus(!) le-
szögezte aNépszabadságban (2001.má-
jus12.):„Atudományottvégződik,ahol
amagyar nyelv finnugor eredetét elkez-
dikkétségbevonni.Amiezenapontontúl
van,azaszellemiéspolitikaialvilág.”
Természetesen Györffy Györgytől

EngelPálonátGlatz Ferencig,smégraj-
tukistúl,mindenkitudja,hogyafinnugor
rokonságról„történetiésnyelvészetifor-
rásanyag”nemszól,mertilyen,sajnos,lé-
nyegébennincsen.Ismétlem:sajnos.
Ami közösnek látszó mondamaradék

fönnmaradtazugoroknál,azjobbárama-
gyar eredetű, ámdeeredeti alakjából, vi-
láglátásábólkiforgatotttöredék.Lásdpél-
dául: csodaszarvas-legenda. El kell ol-
vasniamagyarésamanysiváltozatot,s
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meg kell nézni Jankovics Marcell finn-
ugorszellembenkészítettfilmjét.Hiteles.
Afinnugorok vették át a történet foszlá-
nyait,samagukképéreformálták.
László Gyula válasza: „Az Akadémia

által elfogadott finnugor származtatás
száműzte a kutatók érdeklődési köréből
mindazt, ami ellentmondott volna a tan-
nak,ésezazegyoldalúságmindamaina-
piguralkodikamagyarőstörténetkutatá-
sában: a régészek szinte csak illusztráci-
ókkéntszolgálnakanyelvtudománytéte-
leihez.”
Igenfinomfogalmazás!

*
Az igazság igazságos. Fölragyogtatja,

amimár előbb is közkincs volt króniká-
inkból.PéldáulAnonymus(1200körül)a
GestaHungarorumban (50–51.) a széke-
lyekrőlmintAttila királynépérőlírt.
Ennyi elég is lehetne, hiszen a szé-

kelyek Csaba – a Tarih-i Üngürüszben:
Kaba– népének elvonulása után, a hon-
foglaláskor,aNévtelenidejébenisugyan-
úgy beszéltek, mint mindmáig: magya-
rul. Ahogy korábban is, amikor ők jöt-
tek be a Kárpát-medencébe. A hunok-
kal vagy az avarokkal! Létük az Árpád 
előtti honfoglalás eleven bizonyítéka. 
Kézai Simon írja: „Az Úr megtestesü-
lésétől számított 677-ben, száznégy év-
velAttilamagyarkirályhalálaután […]
miként a rómaiakkrónikájábanmegvan
írva, a magyarok másodszor jöttek ki
Scythiából.”Tehátahonfoglalásmostel-
fogadottidejénéltöbbmintkétévszázad-
dalkorábban!Ámekkormár„másodszor
jöttekkiScythiából”.Amagyarok!Akiket
ahatályostudományavarnaknevez.

*
A hunfalvyzmus szégyencsillagainak

egyikeaTarih-iÜngürüsz–Amagyarok
története–című,talánéppenegyelveszett

corvina fordításának elrejtése a magyar
tudósok és az igényes közönség elől.A
műeredetijétMahmud Temüdzsán, Nagy 
Szulejmán szultán (uralkodott: 1520–
1566) főtolmácsamentettemeg a tűzha-
láltól 1543-ban, amikor Székesfehérvár
elfoglalásakoratörökökelégettékakirá-
lyikönyvtárat.
AkárcsakAlexandriában,smikéntmeg-

történhetezBerlintőlLondonigazokkala
könyvekkel, melyek vagy ellenkeznek a 
Koránnal,ezértrászolgáltakatűzhalálra,
vagybennevannak,akkorpedigfölösle-
gesek.Mahmudakönyvetlatinbólaszul-
tániudvarbandivatozóúgynevezett„népi
desztánok” – értsd: népi regények – cir-
kalmastöröknyelvérefordította.

Vámbéry Ármin 1860-ban vásárol-
ta Isztambulban, s hazajövet az Aka-
démiának ajándékozta. Hunfalvy Pál
főkönyvtáros azonnal kiadtaBudenz Jó-
zsefnek(1836–1892),aki22évesen,1858
májusában érkezett Pestre, és három év
alattakadémiailevelezőtaggáérett!Ter-
mészetesen lesújtó bírálatot írt róla. Bí-
rálatot egy történelmi dokumentumról… 
AművetHunfalvyrögtönazártosztályra
helyezte!Ottporladt110évig!1971-ben
(!)hazafiakkalandoskörülményekközött
filmmásolatot készítettek róla, amelyet
Prágába csempésztek a Károly Egyetem
turkológus professzorához, Blaskovics 
Józsefhez, aki magyarra fordította. Az
elsőkiadás1982-benaMagvetőnéljelent
meg.

Szalay Károly,akötetszerkesztőjetöbb
életveszélyesfenyegetéstkapott!Később
Hazai György akadémikus fordítását és
kritikáját azAkadémiaiKiadó adta köz-
re(1996).

*
ATarih-iÜngürüsz26.fejezetébenol-

vasható:„Hunornépéttámadásérte,mely
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aztánilymódonelváltAdzsem padisahjá-
tól,ésPannonijatartományábaköltözött. 
Amikorabbaatartománybaérkeztek,lát-
ták,hogycsodálatosanbőséges folyamai
vannaknagyszámban,sokgyümölcseés
bőtermésevanannakazországnak,ésaz
őnyelvükön[azazHunor népének a nyel-
vén]beszélnek[azottaninépek].
»Mikorkerülakezünkbeennéljobbor-

szág?« – mondták [Hunorék]. Ennél az
oknál fogva Hunor népe [békés] meg-
egyezésselannakazországnakakirályá-
hoz ment, alattvalójává vált.”
Amű szerint ez volt amagyarok első

bejövetele Pannóniába, ám mégsem, hi-
szenazittlakókmagyarulbeszéltek!Óva-
toskérdés:azavarokittnetánhunmara-
dékottaláltak?
A könyvben több helyen olvasható,

hogyaKárpát-medencében„azőnyelvü-
kön[azazHunornépénekanyelvén]be-
szélnek[azottaninépek]”.
A Tarih-i Üngürüsz szerint egy bizo-

nyos Kattar nevű fővezér alatt a hunok
újrabejöttek.MajdaTiszánátkelőHunor
népeegyesültHunornakazzalanépével,
amelyikAdzsempadisahjávalerreatájra
költözött,ésitttelepedettle.
Aszékelyekegyértelműenhunok,akik

Erdélyben élnek – vallja e krónika szer-
zőjeis.

*
ÉrthetőHunfalvyPálrettegéseakönyv-

től, hiszenhaAnonymus mellett más kö-
zépkori írók is azt állítják, hogy Pannó-
niábanmárÁrpádékbejövetele előttma-
gyarulbeszélők,tehátmagyarokéltek,ak-
kor afinnugor tervnek lőttek – hogy kö-
zöshun–magyarszólássaléljünk. (Lőttek
neki – hun–magyar–ujgur–mongol szo-
kás a koporsó lebocsátása előtt belelő-
ni a sírba.)Tökéletesen fölismerte, hogy
akétszeri,netán többeshonfoglalásaző

finnugor elképzelését sírba döntötte vol-
na,hiszenaPamírkörnyékihunokésaz
Altaj térségében élő avarok aligha járo-
gattakafinnugorokmesszeészaknyugati
honábanyelvórákatvenni.

*
Ahivatalossággondjai időközben erő-

senmegszaporodtak.Nemelég,hogyaz
avarokrégészetihagyatékából,azúgyne-
vezettgriffes-indásmotívumokbólLászló 
Gyulaamimagyarőseinkkézművesség-
énekésszelleméneknyomátolvastaki.
Azúgynevezett írottasokat azért neve-

zik így, mert olvashatók! Éppenséggel
LászlóGyula kiváló tanítványa, a hozzá
hasonlóan sokoldalú Vékony Gábor tur-
kológus, történész, régész, nyelvész, ro-
vástudójóvoltából,akisorrafejtettemeg
az úgynevezett avar kori rovásírásokat.
Magyarul!
Miderültki?
Enépvalóbanelődünkvolt,hiszenma-

gyarul beszélt. Ez egyértelmű aVékony
Gábor által elolvasott környei és szarva-
si rovásokból, melyek jelenlegi legöre-
gebbnyelvemlékeink,mégiscsodálatosan
üdék,ésmeglepőenközelállnakmaibe-
szédünkhöz.Ráadásulannakisbizonysá-
gai,hogy670utánmegszaporodtakazit-
tenimagyarok!

*
Az igazi tudóst túlélik fölismerései.

Király Péter (1917–2015) nyelvészpro-
fesszor megállapította, hogy a VIII–X.
századi nyugat-európai forrásokban (fő-
leg a német nyelvterület kolostori név-
jegyzékeiben)előfordulómintegyhatvan
(!)Ungarus,Hungaer,Hunger,Hungarius,
Onger,Wangerszemélynévszinténama-
gyarok külső elnevezésére megy vissza,
és nem valamely német köznévre.
Ez pedig azt jelenti, hogymár a hon-

foglalás előtt létezett nyugaton magyar
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„diaszpóra”! (Király Péter: A honalapí-
tásvitáseseményei–Akalandozásokés
ahonfoglaláséve.Szerkesztetteésazelő-
szótírta:Udvari István.NyíregyháziFő-
iskolaUkránésRuszinFilológiaiTanszé-
ke,2006)
(Német) Lajos keleti frank király egy

860-ban kelt oklevelében egy határhegy
neve „marcha uengeriorium”; Widukind 
krónikájában (A szászok története):
„Avares,quosmodoUngariosvocamus”
(„az avarokat, akiket most ungaroknak
nevezünk”) – idézi LászlóGyula. (Múl-
tunkrólutódainknak,PüskiKiadó,1999.,
I.kötet)
A Szent Wandregisilius-kolostor 877.

évi évkönyve szerint: „Lajos kapta meg 
többek között az avaroknak, azaz a hu-
noknak vagy ungarorumoknak az orszá-
gát.”Tehátazavarkorikrónikásehárom
névviselőitegynépnektudta!
László Gyula látta, amit félénk vagy

dogmatikus pályatársai nemmertek ész-
revenni, ennélfogva a haladás irányát is
észlelte.
A 2000-ben történt Semino-vizsgálat

óta fölélénkült a genetika iránti érdeklő-
dés.Különösen,amikorkiderült,hogyhi-
ányzikbelőlünkazurálinépekreegyönte-
tűen jellemzőTAT (EU13+EU14)gén.
Vajon származhattunk-e azoktól, akik
nem lehetnekőseink?Ezt akérdést sen-
kinemtetteföl.
Mismásolás kezdődött: ha nem bio-

lógiai, akkor nyelvi leszármazottjai va-
gyunkafinnugoroknak.Hogyan?Bronz-
korimagaskultúra hordozójaként ésmű-
velőjeként, de némaként érkeztünk az
andronovói kultúra térségébe, hogy ott
végremegtanuljunkbeszélniaderékkő-
koriaktól?
Az idén fejeződött be az a kutatás,

melynek során a karosi honfoglalás kori

temetőkteljesgenetikaianyagátelemezte
Neparáczki Endredoktorandusz.
Adjukátaszótafiatal tudósnak:„…a

karosi honfoglalás kori temetők újabb,
immár tán teljes genetikai elemzése so-
rán89mtDNSgenomelemzésévelmeg-
állapítottuk, hogy a honfoglalók lehetsé-
gesőseinek41,5százalékaxiongnu(ázsi-
ai hun), 42,7 százaléka skandináv-ger-
mán, 6,7 százaléka kaukázusi (közel-ke-
leti),2,2százalékaszlávés6,7százaléka
egyébeurópaiszármazásúlehetett.Adata-
inkat egyéb genetikai, antropológiai tör-
ténetiadatokisalátámasztják.”TehátÁr-
páddalnemjöttekfinnugorok!
Neparáczki Endre ezt is írja: „Ered-

ményeink támogatják középkori króni-
káink hitelét, miszerint a »honfoglalás«
népünk második bejövetele, és Árpád-
ék ittmármagyar nyelvű népességet ta-
láltak. Adataink hihetővé teszik az ere-
detileg is magyar nyelvű székelyek hun
hagyományát és a honfoglalást megelő-
ző jelenlétüket a Kárpát-medencében. 
Ezzel magyarázatot nyer a régészeti
anyagból levont következtetés,miszerint
ahonfoglaláskorinépességrégészetiha-
gyatékbólbecsült csekély létszámaalap-
jánnemadhattaalapjáta11.századi,Ár-
pád-kori tömbmagyarságnak (Kniezsa,
1993;Révész,2016).
A finnugor–honfoglaló genetikai kap-

csolat hiánya arra utal, hogy a magyar
nyelvfinnugor rétegeitnem lehetahon-
foglalókhoz kötni, ellenben a magyar
nyelvben meglévő masszív török nyel-
vi rétegetnagyvalószínűséggelhunere-
detűnektekinthetjük.Ezújabbkérdéseket
éskutatásiirányokatnyitamagyarnyelv
lehetségeseredetérőlés rokonságiviszo-
nyairól.”
Hunfalvysta nyelvészeti elképzelés-

nekalárendelttörténettudományunkmáig
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adósakorábbanérkezettsazótaisittélt
magyaroktörténeténekföltárásával.Ahe-
lyett,hogylegalábbmostmunkáhozlátott
volna – nyilván ezeregy oka volt, hogy
miért nem tette –, gőzerővel ostorozni
kezdteazimmárdoktorNeparáczkiEnd-
rét és témavezető tanárát, Török Tibort, 
akiidőközbenamagakutatásátismegje-
lentette.
Néhányészrevételkérszót:anemfinn-

ugorÁrpád-népmikéntlettmagyarajkú?
Afinnugorok–vagylegalábbahantik

ésamanysik–miértnemőriztékmegma-
gyarnyelvüketéskultúrájukat?
A finnugor elem tán csak nem azért

hiányzik teljes mértékben genetikai

állományunkból,mertőseinkvalamilyen
–milyen? – okból nemálltak szorosabb
kapcsolatbanafinnugorokkal?
Mikorésholtanultakmagyarulafinn-

ugornépektőléstőlünkisroppanttávolról
érkezőavarokéshunok?

*
AzutolsószólegyenLászlóGyuláé:„A

896-os honfoglalás történelme szilárdan
áll,amitamagamfelvetéseehhezhozzá-
fűz,csupánannyi,hogyÁrpádmagyarjai
aKárpát-medencébenmár javarésztma-
gyarokat találtak, akik előttük a 670-es
évektájánözönlöttekide.”-írjaa3szek.
ro

(2018. augusztus 12. Székelyföld.ma)

TiszteltCzakó GáborÚr!
…Nemolyanrégenazerdélyi,tágasabb
formában a Kárpát-medencébe letelepe-
dett örmények történetével én is foglal-
koztam.Deazéletárjaengemtúlmesz-
sziresodortazemlítetttörténelemalkotó-
inakutódaitól,valamintanagykönyvtá-
raktól, ahol kimagasló tetteik leírását tá-
rolják…Dr. Issekutz Sarolta elnök úrnőés
Bálintné Kovács Júliaúrnő jóvoltából. a
bukaresticímemrekapomazEÖGYfüze-
teket,melyeketonnannekemStockholm-
batovábbítanak.
Ilyenmódon azErdélyiÖrményGyö-

kerek füzetek utolsó négy számában
(2018/233,234,235és236.)azÖnésmá-
sokdolgozataiból tudomástvehettemar-
ról, hogy a Hunfalvy Pál által terjesztett 
maihivatalosfinnugormagyareredetnek
azellenfelei:aVámbéry Ármináltalkidol-
gozottéselsődlegesenhivatalosvoltturá-
nimagyar eredet hívei,Magyarországon

Gazdovits Miklós

Olvasói levél
ismernekazelőtérbetörni.(Mertkülföld-
önamagyarokfinnugoreredeténmárré-
genmosolyognak).
A turáni eredet hívei, a finnugorizmus

ellenmárrégótafontosütőkártyákkalren-
delkeznek és nincsenkizárva az, hogy a
közeljövőben hivatalosan is győzzenek.
Ez hatalmas fontossággal bírna a Kár-
pát-medencei örmény eredetű magyarok
részére,mertközvetettformábanmegad-
ja a lehetőséget annak,hogymégalapo-
sabban bizonyítani lehessen az 1850-es
évekbenHorváth István magyar történész 
–eleintenemannyirahatározott–állítá-
sát,mely szerint amagyarok vándorlása
idejében,amagyar törzsekkeretébenör-
ményekisjelentősszámbanjelenvoltak,
és egymás kulturális és más nemű szo-
kásaikrakölcsönösenhatottak.Eztazel-
méletet Lukácsy Kristóf határozott állí-
tássá fejlesztette és történelmi felfedezé-
séért „amagyar nemzet ötvöző elemeire
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vonatkozólag, melyek 
közé határozottan be-
iktatta az örményt”, az
MTA történelmi osztá-
lyának levelező tagjai
közé választotta.

Szongott Kristófpedig
a magyar-örmény rokon-
ság lehetőségét is bizo-
nyította.
„Vitatkozhatunkafenti

érvekkel, az azonbanbi-
zonyos, hogy az Erdélyi 
Örmény Iskola nemzeti
mozgalom politikai cél-
jainakmegfelelőenveze-
tőiaKárpát-medencében
élő örmény nemzedéke-
ket a magyar-örmény ro-
konságtudatábanésszel-
lemében nevelték. Ez
magyarázzaelsődlegesen
amagyarörményönmegnevezést.”(G.M.:
AzErdélyiörményektörténete;Kriterion,
Kolozsvár,2006,p.:135-152).
A vándorlás-kori (Árpád-kori ma-

gyar-örmény kapcsolatokról – valamint
az egymásra hatásuk lehetőségéről nagy
mennyiségüirodalomjelentmegSzongott 
Kristóf után is.De azok a szerzők, akik
(Szilágyi András szerint) „a Kárpát-me-
dencébenlévő110centrálistemplom”ka-
ukázusibehatásra építéséthozzák felbi-
zonyítékként, csupán a rotundák külső, 
felszíni, építészetstílusihasonlatosságuk-
kal foglalkoznak. Ilyen képen nem lehet 
biztosantudniazt,hogyezeketatemplo-
mokat kik építették és kiknek a haszná-
latára?(Legalább isegyrészük,hogyne
abszolutizáljunk). Pedig egyes rotundák
falainak belső, lényegi díszítményei az
előbbi kérdésekremegadják a pontos és
vitathatatlanválaszt.

Ígypéldául aBodrog-
közben lévő (kaukázu-
si hasonlatossága miatt
annyit tárgyalt) Karcsai
rotunda belső faldíszít-
ményei között fennma-
radtkétdombormű,me-
lyek az örmény hitre-
gék legnépszerűbb és
lelkükhöz legközelebb
álló hőseit ábrázolják.
Az egyik dombormű
két küzdő alakot mutat.
Pontosbban, az örmény
Szaszuni Dávid legen-
daIV.énekénekmásodik
részében leírt, a leány-
nézőbe jött ifjú Miher 
és afiatal harcosnak áb-
rázolt és álcázott ifjú
ara, Gohár birkózási je-
lenetét, amint a kontyos

Gohár,Miher szakállát tépve küszködik.
Amásodikdomborműkét összefonódott
nyakúhattyútábrázol.Az„Ah! Tamar!” 
legenda
kétvízbefúltszerelmesétmutatja,miu-

tánholttestükhattyúváváltozott.
A Kiszombori (kaukázusi hasonla-

tossága miatt ugyancsak sokat tárgyalt)
rotunda esetében a templom bejáratával
szemben lévő diadalív két oldalán lévő
freskóra szeretném felhívni a figyelmet.
Afestménykétremetétábrázol.Azegyik,
kereszttelakezébenfekszik.Amásikpe-
dig a barlang bejáratánál térdel.ASzent 
Gergely Legendából tudjuk, hogy Ger-
gely,azörményekelsőpüspöke,325-ben,
a Szebuh hegy egyikbarlangjában reme-
téskedettésitthaltmeg.Teljesenépholt-
testét évekmúltán találtamegegypász-
tor, egy pünkösd utáni 4. szombaton.A
festmény éppen ezt a majdnem minden

Részlet a bukaresti örmény kultúr-
ház oldalát díszítő domborműről: 
Miher birkózik a madvének álcázott 
Gohárral
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örménytemplombanmegtalálhatójelene-
tetábrázolja.(L.u.o.,p.90-97,265-271).
Más adatokkal egybekötve, nem le-

het jobban, „kézzel foghatóbban” és vi-
tathatatlanul bizonyítani azt, hogy ezt a
kétkívülrőlkerek,debelülrőlhatkarélyos
templomot az Árpád-kori magyarokkal
jött örmények építették, saját használa-
tukra. Mert egyetlen vándor néptöredék
semdíszítiúj letelepedésihelyeikenépí-
tetttemplomaikatmásnemzethitregéiből
vett hősökkel.Az Árpád-kori örmények
nemcsak építkezési modelljeiket hozták
magukkal,hanemnépregéikhőseitis!
TiszteltCzakóGáborÚr!
Lehet,hogyfeltetteakérdést:vajonmi

késztetett engemarra,hogyÖnnekezt a
leveletküldjem,ésméghozzáafentitar-
talommal.Válaszolokakérdésre:
–elsősorbanaz,hogyamégmásáltalnem
említett szerény, de határozott észrevé-
teleimmel válaszoljak
a füzetek 323. számá-
ban megjelent cikké-
nekutolsóötsoraiban,
Stockholmban is hal-
lott, kiáltásszerű fel-
hívására, mely szerint
„Ideje lenne félreten-
ni bizonyos dogmákat
és tárgyilagosan meg-
vizsgálniahonfoglalás
előtti-utániidőkrenyú-
ló kaukázusi magyar
kapcsolatokat”. Mert
énúgygondolom,hogy
azemlítettrotundákfa-
lainlévőörményhősök
jelenlétemármagában
is elegendőazemlített
kapcsolatok, vitát meg
nem engedő, bizonyí-
tására.

– másodsorban azért, mert (ha ezért túl
merésznek is vesznek) fel szeretném
hívni a szakemberek figyelmét arra,
hogy az örmény evangéliumok, mise-
könyvek,néphagyományokésfaldíszí-
tési faragvány-modellek ismeretealap-
ján(esetleg)másrotundákfalain is ta-
lálkozhatnak jellegzetes kaukázusi ör-
mény faldíszítési modellekkel. Nem
feltétlenülszükségesa túlmesszelévő
kaukázusi templomok komplikált sza-
bályait feszegetni, mert a Kárpát-me-
denceirotundákbanésamagyarszótár-
banhatározottabbbizonyítékokattalál-
nak,csakbekellismerniőket!

–harmadszorpedigazért,mertmivel–ha
hivatalosannincsiselismerve–,azÁr-
pád-kori magyar-örmény kapcsolatok
létezése határozottan be van bizonyít-
va, a szakemberek inkább azt döntsék
el,hogymilyenszámbanvoltakjelenaz

örményekazÁrpád-ko-
rimagyar törzsek kere-
tében,ésmilyenformá-
banésmértékbenhatot-
tak egymásra együttlét-
ükidejében.
Megtisztelveérezném

magam, ha egy válasz-
levelében – mint szak-
ember- kritikailag mér-
legelnéazerrőlatémá-
rólkönyvembenésleve-
lembenírottakat.Mellé-
kelek fénymásolatban a
könyvembőlhat illuszt-
rációt.

Jó egészséget és to-
vábbi sikeres munkál-
kodástkívánok.

Tisztelettel:
Gazdovits Miklós 

Ahtamar hattyúi a taroni evangéli-
umos könyv (1306) díszítőelemei kö-
zött. (A Szamosújvári Örmény Múzeum 
tulajdona)
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Nyári sétákra, kirán-
dulásokra invitálja a
XII.KerületiÖrmény
Önkormányzat tagja-
itésazérdeklődőket.
Ezek fő célja egy jó
kis közösség kialakí-
tása. Az anyaország-
ban viszonylag ke-
vés örmény eredetű
emlék található, ezért 
bekellérnünkegyéb,
ám igen érdekes he-
lyek felkeresésével. 
Az első alkalom-

mal Pesterzsébet ne-
vezetességeit ismer-
tük meg a városrész-
benlakóHorváth Zoltán tájékoztatásával. 
AMűszakiEgyetemtanárát,aRomanika
Könyvkiadó tulajdonosát már sokan is-
merik, hiszen több ízben tartott lebilin-
cselő előadást örmény körökben is.Ala-
pos felkészültségéről, tudásáról ismét

Aktívak a hegyvidékiek

tanúbizonyságot tett. Megtekintettük a
városházát,aplébániatemplomotazelőtte
állókülönlegesSzentErzsébet-szoborral,
a JézusSzíve-templomot.Eközbenmeg-
csodálhattukaszép,többnyireeklektikus
házakat,apiacotis.

AMagyarNemzetiLe-
véltár kiállítást rendezett
Kik vagyunk? címmel. 
E tárlat a magyarországi
nemzetiségek történetét
mutatja be. Vegyes meg-
látásokkal jöttünk ki né-
hányan. Érdekes volt né-
hány dokumentum: Hor-
thy Miklós levele, egy 12 
évesbudaörsi„sváb”kis-
fiú rajza a kitelepítésről
(1946). Felkeltette a fi-
gyelmünketAusztria és a
szomszédos országok ké-
pespolitikaitérképe,mely
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az 1848-49-es állapotokat tükrözi. Ter-
mészetesentöbbtárgyiemlék,dokumen-
tum foglalkozik a zsidókkal, például az
1849. július 28-án kelt „Törvény a zsi-
dók emancipációjáról”, melyet Palóczy 
László, a képviselőház korelnöke írt alá
(s.k.), ahozzáfűzöttnéhánysoroskiegé-
szítést pedig Kossuth Lajos és Szemere 
Bertalan (szintén s.k.). A Romániához
való csatlakozás tárgyában agyulafehér-
várirománnemzetgyűlésáltalhozottha-
tározatotismertetőátirat1918.december
7-énkészült.Ravasz László,dunamelléki
református püspök írt levelet Nagy Fe-
renc miniszterelnökhöz a felvidéki ma-
gyarokérdekében1947.február5-én.Re-
mélem, sokan olvasnának ma is hason-
lórendeletet,mintaBelügyminisztérium
Közrendészeti Főosztály Bűnügyi Osz-
tályának 1952. január 2-án kiadott „Ja-
vaslat a kóborcigányok letelepítésére és
munkáranevelésére”.
Ámakivetítésenanépviseletbeöltözött

személyekrőlnemtudhattukmeg,milyen
nemzetiségheztartoznak,shacsoportér-
kezikakiállításra,csakhosszabbidőután
jutahatszámítógépkínáltainformációk-
hoz.Azörményeketcsaképpmegemlítik

atöbbinemzetiségfelsorolásakapcsán.
Bárkicsitmástvártunk,nembántuka

délelőttiprogramot.Ahiányosságokelle-
nérebíztatjukakedvesOlvasóta„Néha
úgy elfogytunk,magunk se találtukma-
gunkat. Néha a magyar is idegen volt
(volt??–aszerző),néhaazidegenbőllett
a legjobbmagyar.”mottójútárlatmegte-
kintésére.Azidézetmásodiktagmondata
esorokírójaszerintránk,örménygyöke-
rűekre(is)vonatkozik.
Az önkormányzat további nyári, illetve

koraősziterveiközöttszerepelaMakovecz-
kiállítás,amagyarGrandCanyonfelkere-
sése,valamintizgalmaslennehajóvalutaz-
niEsztergomba, illetveamagábanfoglaló
egykoriÖrménynevűtelepülésre.
A XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi

Önkormányzatszervezésébendr. Issekutz 
Sarolta tartelőadástadélvidékiörmény-
ségrőlszeptember26–án17órakoraaJó-
kaiKlubban.
Agálaműsorunkatoktóber31-én,szer-

dán15óraikezdettelrendezzük.Errere-
gisztrálnikellazormeny12@freemail.hu
email-címen,vagya20/222-74-37-es te-
lefonszámon.

Hegedüs Annamária elnök

Nagyboldogasszony napi búcsú Erzsébetvároson, a misét celebrálta Szakács Endre vikárius
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Csakdicsérnilehetamúzeumvezetőségét
ennek a kiállításnak a megvalósításáért,
végignézve ugyanis a tárlat anyagát, rá-
döbbenünk, hogymicsoda kincseket rej-
tegettekeddigazintéz-
ményfalai,némelyeket
ezekközülelőszörtár-
tákanyilvánosságelé,
köszönhetően a múze-
um laboratóriumában
zajló felújításimunká-
latoknak, így megcso-
dálható például egy
Iványi-Grünwald-mű,
amelyet a képkerettel 
együtt sikerült restau-
rálni.
Bár a tárlat a nagy-

bányai művészte-
lep egyik alapítójára,
Hollósy Simonra hi-
vatott emlékezni, halálának 100. évfor-
dulóján, a kiállítás anyagában tulajdon-
képpencsakegy,amúzeumtulajdonában
lévőHollósy-festményszerepel.Azintéz-
ményszándékaiszerint továbbiHollósy-
alkotásokkal szerettékvolnakiegészíteni
a tárlatot, ez azonban nem valósulhatott
meg. Ennek részleteiről Lucian Nastasă
Kovács beszélt a megnyitón. – Kalan-
dos történet, nem részletezném a kiállí-
tásmegvalósításánaktechnikairészét,de
annyitelkellmondanom,hogymanapság

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 rendelkezé-
sére, 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.

nehéz ügynek számít Hollósy-műveket
elhozni egy romániai múzeumba, neve-
zetesenide,aBánffy-palotába.Ennekna-
gyon „egyszerű” okai vannak: a festmé-

nyekbiztosításátugyanmegtudtukvolna
oldaniönerőből,néhányezereurótáldoz-
tunkvolnaerre,aszállításviszont,úgytű-
nikmárbonyolultabbügy.Mivelcsupán
két-háromcégfoglalkozik–Romániátés
Magyarországotisbeleértve–műalkotás-
ok szállításával, ezért sajnos egyfajta mo-
nopóliumalakultki.Nemtartomnormá-
lisnak,hogy„csupán”3500eurótkellfi-
zetni a művek egy hónapi biztosítására,
miközben a szállításért több mint 9 ez-
ret–magyaráztaazigazgató,hozzáfűzve:

Iakob Attila, a tárlat kurátora – balról), és Lucian Nastasă Kovács 
múzeumigazgató a megnyitón. Fotó forrása: Művészeti Múzeum
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eztaköltségetmárnemtudtabevállalnia
múzeum.
A Hollósy-festmény mellett a tár-

lat Thorma János, Réti István, Iványi-
Grünwald Béla, Ferenczy Károly, Ács Fe-
renc, Bene József, Börtsök Sámuel, Jándi 
Dávid, Koszta József, Krizsán János, 
Mikola András, Nagy Oszkár, Szolnay 
Sándor, Ziffer Sándor, Pascu Eugen, 
Dimitrie Cabadaief, Arthur Garguromin 
Veronaműveibőlállössze.
Amúzeumigazgatóköszönetetmondott

amunkatársainak,közöttükIakob Attilá-
nak, a tárlat kurátorának, ugyanis, mint
mondta,többhónapnyimunkaállmögöt-
tük.Akiállításhozkatalógusiskészül,en-
nek bemutatására augusztus 18-án kerül
soramúzeumban.
IakobAttilaelmondta:atárlatötleteez-

előttkétévvelmerültfel,és2017-tőlkezd-
tek el konkrétan dolgozni rajta. – Saj-
nos nem úgy sikerült,mint ahogyan ere-
detileg terveztük, az igazgató úr által is

említett okokmiatt, úgyhogy pillanatnyi-
lagakiállítás inkábbanagybányai festő-
iskolatörténelmiáttekintése.Atárlatanya-
ga gyakorlatilag kronológiai szempontból
számbavesziazelső,második,illetvehar-
madikgenerációsműveket, 1896-tól egé-
szen 1935-ig. Látható néhány nagyon ér-
dekesmű,desajnosnemtudtunkmindent
kiállítaniabból,amiamúzeumtulajdoná-
banvan,ugyaniselégrosszállapotbanvan
jónéhány festmény, reméljük, hogy a to-
vábbiakbanazokfelújításáraissorttudunk
keríteni–magyaráztaakurátor.Hozzáfűz-
te:augusztus18-ánmutatjákbeakiállítás
katalógusát Szakács Imre szentendrei fes-
tőművész jelenlétében, akinek Hommage 
à Hollósy Simoncímmel látható néhány 
munkájaamostanitárlatelőterében.
AHollósy Simon és a nagybányai mű-

vésztelep című kiállítás szeptember má-
sodikáig látogatható a Bánffy-palotában,
szerdátólvasárnapig,10és17óraközött.
Forrás:  Szabadság, 2018. augusztus 10. 

  

ABékény-patak völgyemár időszámítá-
sunkelőttalkalmassátetteavidéketale-
telepedésre.Legalábbis ezt bizonyítja az
1911-benazún.Csiszéralatttalált10da-
rab rézcsákány, melyRoska Márton vé-
leménye szerint az i. e. első évezredből
származik.A jeles régészkapcsolatot lá-
tottagyergyószentmiklósibronzkorilelet
és az akkor már kiaknázott balánbányai
rézlelőhelyekközött.Az1938-beliezüst-
kincslelet Székely Zoltán régész szerint
egy Gyergyószentmiklós területén lakó
gót főemberé lehetett, aki a hunok előli

Dr. Garda Dezső
Képek Gyergyószentmiklós történetéből

menekülésalkalmávalrejtetteelitt…
Aszékelyekközépkoribetelepülésének

legendáit először Losteiner foglalta ösz-
sze, nyomtatott formában azonban csak
Kölönte Bélaközölte.Aszékelyletelepe-
déskezdeteitKölönteBélaésLászló An-
tal az1241.évitatárbetörésselhozzaösz-
szefüggésbe. Ezzel szemben Tarisznyás 
MártonaXII—XIII.századratesziame-
dencebenépesítését.Agyergyóiakrólelő-
ször1285-bentörténikoklevelesemlítés,
mígGyergyószentmiklósaz1332.évipá-
paitizedjegyzékbenszerepelelőször.
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…Apafi Mihály uralkodásának idejét a
békésfejlődéskorszakánaktekinthetjük.
Szentmiklós történetének, a gyergyói

társadalomszerkezetalakulásánakfontos
vonatkozásaazörményletelepülés.Az

1654-esévvelkezdődőbevándorlásújtár-
sadalmi kategóriamegerősödését jelzi: a
polgárságét.BáraXVII.századmásodik
felében az örmények képviselte kézmű-
vesség és kereskedelem még nem meg-
határozóatelepülésgazdasági-társadalmi
életében,deelőrejelziakapitalistaviszo-
nyokkialakulását.
Gyergyószentmiklóstársadalmánakala-

kulásaszoroskapcsolatbanvoltatelepü-
lésgazdaságielőrehaladásával.Ebbenaz
időszakban a földművelésnekmár döntő
szerepe volt. Ferenczi György regestruma 
szerint (XVII. század) a korabeli egyhá-
ziszolgáltatásokatbúzábanészabbanál-
lapítottákmeg,eszerintakétnövényter-
mesztésevoltalegelterjedtebb.Afakiter-
melés és a deszkafeldolgozás is jelentős
helyetfoglaltelahelyifoglalkozásokkö-
zött,amitazisbizonyít,hogymindentí-
zesből„fejszéveltartoztak”azegyháznak,
saz,hogyaXVI.századvégénadiétaa

gyergyószentmiklósi deszka árát 4 fo-
rintbanállapítottameg.FerencziGyörgy
regestrumatöbbolyanszemélyrőlismeg-
emlékezett,aki„orsolyávalél”,amiahá-
ziiparlétezésétbizonyítja.
Az állattenyésztésben szintén jelentős

változások történtek. Így például a csű-
rösistállókrólszólógyakoriemlítésari-
degállattenyésztésrőlazistállózóállattar-
tásravalóáttéréstjelzi.Azállattartáskap-
csolatbanvoltamészároskodással,mely-
rőlmárebbenazidőszakbanisszámtalan
adatunkvan.
Az1607.évivásárjogrévénSzentmiklós

nemcsak a Gyergyói-medence, hanem
egész Kelet-Erdély egyik legfontosabb
kereskedelmi központjává alakult. Eb-
benazidőszakbanépültkiapricskeivám,
amelytulajdonképpenazErdélyésMold-
vaközöttiátmenőkereskedelemútjátel-
lenőrizte…
AXVII.századelejénahelységaSzé-

kelyföld egyik legnagyobb települése
volt…

(A teljes cikkből (Korunk 41. évf. 9. szá-
mában 1982. szeptember) részletek, szer-
kesztett változatban.)

ASzentháromságtétele,meglétealapvetőakeresztényekkörében.Akiknemvallják
aFiúistenségét,aSzentléleklétét,azoktánmárnemiskeresztények,méghaannakis
valljákmagukat.Nemtudnakazonbanmáskeresztelésiformulát,mintaSzenthárom-
ságemlítését(M.28,19).KevésbéismertazidézettszentírásiszövegaSzentháromság
tevékenységéről:„AzAtyaistenelőretudásaszerint,aLélektőleredőmegszentelésben,
hogyJézusKrisztusnakengedelmeskedjenek.”(1Péter1,2)Amagyarázatszerint:„Az
Atyakiválaszt,aFiúmegvált,aSzentlélekmegszentel,eztaháromistenitevékenysé-
getaSzentháromságegy-egyszemélyénektulajdonítjukelsősorban,denemkizárólago-
san.CsakaFiúrólmondjukazonban,hogymegtestesült,szenvedettésmeghaltértünk.”

dr. Sasvári László

Minden vasárnap elhangzik…
„… aki egy vagy a Szentháromságból …” *
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Egyre többet lehet olvasni és hallani az
erdőszentgyörgyiemberekről, azottmű-
ködő„SzentGyörgy“TechnológiaiLíce-
umrólésaBodorPéterMűvelődésiEgye-
sületről.EzaKis-Küküllőmentivárosak-
tívművelődési-éssportéletévelhívta,és
hívja felmagára afigyelmet.Aközépis-
kolalétrehozásával(1955)lelkestanárok,
szülőkésdiákokmunkájanyománjóhírű
középiskolával büszkélkedhetett a város.
Ebbenaziskolábanvalamikor,ahatvanas
évektőlkezdődően,asportéletegyikjeles
szervezőjevoltanapjainkbanmárnyug-
díjasKovrig Bélatestnevelőtanár.Tanul-
mányait befejezve került a középiskola
testnevelésikatedrájára.Azatípusúpeda-
gógus,akinemvártaazégisültgalambot,
hanemmiutánmegismerte az iskolát, és
tájékozódottafeladatokról,azonnalhoz-
zálátott a munkához.
Ebbenazidőszakban,aközépiskolain-

dulásakor,azintézménymindenpedagógu-
sárasokfeladathárult.Kovrigtanárúrki-
nevezése után azonnal hozzálátott a testne-
velésiórákhozszükségeseszközökbeszer-
zéséhez.Elődje–ésmégnéhányévigkol-
légája–,azaktívtőrvívóOrbán Zsófia ta-
nárnő,majdkésőbbBucin Vasile testneve-
lőtanársegítségéveltörekedettarra,hogy
még több svédszekrény, bordásfal, torna-
szőnyeg,különfélelabdákésegyébfontos
tornaeszközökálljanakatanulókrendelke-
zésére.Nemcsakbeszerezte,hakellett,fel
isszerelteezeket.Egyetemiéveialattaktí-
vansportolt,éstudta,hogyasportnaknagy
szerepevanadiákoktesti,szellemiéser-
kölcsi fejlődésében. Óráin megkövetel-
teamunkátésafegyelmet.Máigemlege-
tikannakazutolsóévesdiáknakazesetét,

Aki a hivatásának és diákjainak szentelte életét:
Kovrig Béla testnevelő tanár

akicsakakicsengetésnapjánteljesítettegy
kötelező gyakorlatot, amelyet a tanév fo-
lyamánkihagyott,ezértbukásraállt.Abu-
kottdiákpedignemérettségizhetett.Ata-
nárúrnemakartamegbuktatni,volttürel-
memegvárni, amíg – az egyébként szor-
galmasés jól tanulódiák–akicsengetés
napjánrászánjamagátlefutniaztanéhány
métert,amiatöbbieknektanévközbennem
okozott gondot.Megszerezve év végi bi-
zonyítványát, érettségi vizsgáramehetett,
ésszéperedménnyelérettségizett.Azisko-
ladiákjaimégsokáigemlegettékeztata-
nulságos történetet.Nagyfigyelmet szen-
telt annak, hogy a tömegsportban minél
többdiákésfelnőttvegyenrészt.Szabad-
idejében,havoltilyen,asportolniszerető
diákoknak tartott külön edzéseket.Azért,
hogy kézilabdaedzéseket lehessen tartani,
ésmeccseketlejátszani,aRhédeykastély
(akkormégiskolavolt)mögöttiterületena
diákokésaszülőksegítségévelegyújké-
zilabdapályáthozottlétre.Ittakörnyékbe-
liiskolákkézilabdacsapataivalmeghívásos
alaponbajnokságotszervezett.Amikoraz
általavezetettkézilabdacsapatmérkőzése-
itjátszotta,apályaszélénaligvolthelya
szurkolók számára;messzire hallatszott a
jelenlévőkigencsakhangosbíztatása.Csa-
patánakeredményeitismertékamegyeha-
tárain kívül is. A község focicsapatának
edzéseitapoliklinikanéhaiigazgató-főor-
vosával, dr. Köble Józseffel tartották közö-
sen,1960-1969között.(...)
Adiákokáltalszerzettserlegekésdip-

lomák bizonyítják munkája sikerességét
öregbítették. Közösségi ember és kollé-
gavolt, és azma is.A sokféle elfoglalt-
ságamellettahatvanasévekben–milyen
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furcsa leírni,hogyazelmúltévszázadról
van szó– a technikai ismereteit felhasz-
nálva, sokszor segített kollegáinak a ra-
koncátlankodó motorbiciklik és Traban-
tok újraélesztésében. Hogy mekkora se-
gítségvoltezabbanazidőben,csakazok
tudják,akiknemértették,miértnemakar
működnijárgányuk.DeamintBélakezé-
veltalálkoztak,azonnalvidámanműköd-
nikezdtek.Anyíltszívű,csendesésegye-
nes tanárember, a mindig segíteni kész

kollegaésjóbarátmasempihen.Nyug-
díjaséveittölti–egykoridiákjainak,kol-
legáinakésaváros lakóinaktiszteleteés
szeretete veszi  körül.Az érettségi talál-
kozókonmegjelenvemozgásaésszellemi
frissességepéldaarra,hogysportolniér-
demes.Szeretettelkívánunknekitovábbi
szépnyugdíjaséveket.

Schmidt Sándor tanár 
(Forrás: Erdőszentgyörgyi FIGYELŐ 

163. szám 2016. november-december)

Sztojka Tamás 
(Kászon-altíz, 1951. janu-
ár 2.)erdélyimagyarorvos,
helytörténész.
Csíkszeredában érettségizett (1971);

egészségügyi technikumot Székelyudvar-
helyen végzett, majd Marosvásárhelyen,
szerzettorvosidiplomát(1977).Azótaszü-
lőfalujábankörzetiorvos.

Bálintné Kovács Júlia
Olvasói levél – rendhagyó bevezetővel

ElsőhelytörténetiírásaiaKorunkban je-
lentek meg 1980-ban; a Korunk Sors és 
emlékezet c. pályázatán elsővilágháborús 
visszaemlékezésekbőlösszeállítottmunká-
jávalnyertdíjat(1983).Afolyóirat1982-es

Kászoni örmények 1899 ben. Az első sorban a sötét ruhás kislány 
Kazatsay Matild, a későbbi Weisz Mór felesége

A Füzetek 2016. január
februáriszámában(52-53.
oldal)  „Fejfák, sírkövek
emlékezete” címmel jelent 
meg Sztojka Tamás írá-
sa, amelyet a kolozsváron 
megjelenő Korunk folyó-
irat1982-esszámábólvet-
tem át.
AkkornemmutattamŐt

be, halogattam ezt, pedig
fontos fényképet is kül-
dött a kászonaltizi örmé-
nyekről. (Egyikhobbijaa
régifényképekgyűjtése).
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Évkönyvében  Sírkövek emlékezete, az 
1986/87-esÉvkönyvbenKászon demográ-
fiájacíműtanulmányávalszerepelt.Mint-
egy félszáz hangkazettán gyűjtötte össze
falujaidősembereinekvisszaemlékezéseit.

Források: Romániai magyar irodalmi lexi-
kon: Szépirodalom, közírás, tudományos iro-
dalom, művelődés V. (S–Zs). Főszerk. Dávid 
Gyula. Bukarest–Kolozsvár: Kriterion; Ko-
lozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület. 2010.
Tegnap újra hagyományos levelet ho-

zottapostás:

KedvesJúlia!
Nagyonszépenköszönöm,hogyküldine-
künkrendszeresenazörményfolyóiratot.

Minden betűjét elolvassuk. Nagy öröm-
mel olvastuk legutóbb a cikket, amely
Száva János ortopéd professzorÚrról is
megemlékezett. Egyetemista koromban,
Marosvásárhelyen volt szerencsém az
előadásait hallgatni, és egy alkalommal,
azthiszem1976-ban,egyműtétenissegí-
tettem, kampóztam. 
Nehézgerincműtétvolt,emlékszem.A

professzor Úr verejtékezett, és egyszer-
kétszer az én vállamban törölte le hom-
lokát, mivel alacsonyabb termetű ember
voltmintén...Mimégilyenemberekkö-
zelébenislehettünkannakidején.
SokszeretettelSztojkaTamáscsaládorvos

2018.08.09

„1909. jún. 22. Dr. Karácso-
nyi János kanonok, Nagy-
várad”. 1889 től a nagyvá-
radi Hittudományi Főiskola
egyháztörténet és egyházjog, 
1904-tőlabudapestiPázmány
PéterTudományegyetemhittu-
dományikaránaktanára.1896-
ban a Magyar Tudományos
Akadémia levelező, 1904-ben
rendestagja.1905-tőlnagyvá-
radi kanonok káptalani nagy-
prépost. 1916-tól  vováriadi
címzetes püspök. Történel-
mi kutatások miatt járhatott Kolozsvá-
ron. Erre utal, hogy Kelemen Lajos1924.
októberi nablóbejegyzésében így szere-
pel: „Karácsonyi püspök felhívott aPa-
tai (József)rendőrfőnökiszobájába,segy

Sas Péter
A kolozsvári Szent Mihály plébánia 

papvendégeinek könyve (1906-1964) (részlet)

  

kolozsvárioklevélkikeresé-
séreésegykéteshelyekiol-
vasására kért meg”.

A Pásztortűz folyóirat 
1925. évfolyamában Mikor 
kik kezték építeni a kolozs-
vári Szent Mihály egyházat? 
címen foglalkozott a Szent 
Mihály templom múltjával.

(Forrás: Szabadság, Ko-
lozsvár 2018. április 10.)

Szobra szülővárosában, 
Gyulán, a nevét viselő 
gimnázium előtt áll, Szabó 

György alkotása (2003)
(Szerkesztőségi megjegyzés: Karácsonyi 

János szülei id. Karácsony János (1825-
1898) örmény származású szűcsmester és 
Papp Terézia (1832-1916) volt)
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Megszületik,nagyranő,
De még aznap elenyész,
Aztánújraföltámad,
Söltözékemegigéz.
(Nap)

Éltet,anélkül,hogyélne,
Eljönhozzánkvendégségbe,
Fénytadnekünksboldogságot,
Haelmegy,amánakvége.
(Nap)

Bóbiskolnihűvösszobamélyén
Párnán,nappalúgyszeret!
Devadászik,sólyomnálisjobban,
Hameglátegyegeret.
(Macska)

Földbekerül,megishal,
Aztánújéletrekel,
Nőis,szaporodikis,
Haazégrenézhetfel.
(Mag)

Nemhasonlítmadárra,
Szárnyanincs,tojásavan,
Négylábú,denemkutya,

Szent Nerszesz Snorháli találós kérdéseiből

Füveteszik,nemtehén,
Tokbanél,deházatlan.
(Teknős)

Tágas,fehérház,benne
Sokkismadár,fekete,
Olyannyelvenbeszélnek,
Mintazember:énmegte.
(Könyv)

Szélesmezőnházanincs,
Szorgalombannincspárja,
Szállvirágrólvirágra,
Fészkenincs,csakkaptárja.
(Méh)

Bölcsmester,avirágok
Sbokrokköztazotthona,
Nyelveédes,jóságos,
Nyugtotnemismersoha.
(Méh)

Nincskirályuk,seregük
Nemigényelkaszárnyát,
Rátörnekavetésre,
Sarlónélkülkaszálják.
(Sáskák)

Kegyelemteljes Szent Nerszesz, egyébént IV. [Gláji] Nerszesz katolikosz (Dzovk,
1102–Hromgla,1173)író,költő,himnuszköltő,zenész,énekes,politikus,kiválódiplo-
mataszületésekorHromglaaKilikiaifejedelemség(halálakorkirályság)fővárosavolt.
ÖkumenikuspárbeszédetfolytatottKomnenoszMánuelbizáncicsászárralésagörög
ortodoxegyházzal.Teológusokésfilozófusokezerkilométeresutatismegtettek,hogy
velevitatkozzanakésminttanítványaitértekvissza.KortársaifővárosárólcsakNerszesz 
Glajecinek nevezték.Megvalósította az örmény irodalomban a tökéletes hangsúlyos
verselést.Bűnbánatikölteményeanagyhetiliturgiarészelett.AzÓmagyarMária-sira-
lombanésHalottibeszédbenugyanaztaközépkoriképalkotóstílusttaláljuk,minteb-
ben:„halálutevék”és„abűnökízlelése”.Azörményliturgiavéglegesrendjeisnevé-
hezfűződik.Edesszafontosszíriaikeresztényvároselestétnagyszerűeposzbanörökí-
tette meg. Találós kérdéseinvalószínűlegévszázadokörményiskolásgyermekeinevel-
kedtek.
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Éjszakaadfényt,nemél
Csupáncsakegyhónapig,
Felérefogy,dekerek
Arccalújjászületik.
(Hold)

Óriásisütőben
Kerekkalácsnaksütik,
Letépdesnekbelőle,
Smegintkigömbölyödik.
(Hold)

Nézdéletünkforrását:
Meghal,földbetemetik,
Sokatszenved,csírája
Mégisfölemelkedik.
Életétkardoltjaki,
Őrlik,zúzzák,kövekkel,
Végüllángiségeti,
Sbennünktámadújrafel.
(Búzamag)

Fordította: Dr. Szám László 
(Folytatása következik) 

Kapcsolattartás, Ohánovics család
KedvesJulikanéni,
köszönöm szépen az értesítést és a 

befektetett munkát. Az év legnagyobb
sikerélménye az volt, hogy húsvét körül
sikerült rendbe hozzam apám hegedűjét
(nemtudtamhogyahúrokmegavonó(k)
tönkre voltakmenve) és rávegyemhogy
játszonegykicsitrajta.Ehhezperszesok
aprólépésrevoltszükség(példáulTemes-
várottnincsmáregyhegedűmestersem).
Akapcsolattartás,akutatásmégtart.a

remélhetősikerekről-haaJóistenisúgy
akarjamajdbeszámolunk.

…
…Végre megkaptam egy szeptember-

ben megrendelt könyvet Lem-
berg:DaskulturelleZentrumder
Westukraine(TrescherVerlag).
Ez azért érdekesmert aLem-

bergitemetőbenvanLucas Oha-
novich sírja aki ügyvéd volt és
mintnem lengyel (örmény) sik-
erült bekerülnie a Sejm-be. A
legérdekesebbaz,hogyafiaegy
görög-katolikustemplombanlett
megkeresztelve.Alengyelekezt

azágatmárnemtüntettékfel.Számomra
a tanulság az, hogy nincs kizárva, hogy
példáulRónaszékennemarómai-katoli-
kushanemagörög-katolikusanyakönyvi
bejegyzéseklehetnekcélravezetőek.
Hogymégbonyolultabblegyenadolog

1700-1770 között egy számomra felis-
merhetetlennyelven írtákazanyakönyvi
bejegyzéseket(görögésbolgárkollegám
konzultálása után valószínűleg ruthén,
amihasonlítamaiukránABC-redenem
egészenaz).

Üdvözlettel,Zoltán
Levelezőpartner: Bálintné Kovács Júlia
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Felhívás!
AFővárosiÖrményÖnkormányzatkirándulástszervez

Wiener Neustadt-ba(Bécsújhely)
2018. szeptember 13-án, csütörtökön.

AkiránduláscéljaelsődlegesenaMáriaTeréziaKatonaiAkadémia,melyhelyen
kezdtekatonaitanulmányaitCzetz János tábornok.Utánaszabadprogram,melyhez

adunkírásosinformációtéstérképetis.
Indulás6,45órakoraKeletipályaudvarból.

Azelőre tudhatóköltség,melyforintbanfizetendő 6800 Ftavonatköltségoda-vissza,
(nyugdíjasoknak is,) mely összeget a Fővárosi Örmény Önkormányzat irodájában
(V.,Akadémiau.1. I. /178-179.)kellbefizetni szeptember10-én10-16óráig.A jegy
nemcsoportos,deahelyjegybiztosításáhozszükségeselőremegvásárolni.

Érdeklődéseseténtovábbiinformáció:onkormanyzat@fovarosiormeny.huvagy
szervezes@fovarosiormeny.hu

Esztergály Zsófia Zita elnök

Meghívó
AFővárosi Örmény Önkormányzat szeretettel meghívja 

Öntésakedvesérdeklődőketa
2018. szeptember 15-én(szombaton)

tartandóIII. Kárpát-medencei Székely és Magyarörmény Fesztiválra.

A rendezvény időpontja:15.30-20,30óráig
Helyszín:1054Budapest,Akadémiau1.Színházterem.

Ízelítő a műsorból:
16-17óraközöttagyermekekrészéregyerekfoglalkozásazÖrményKözösségiTér-

ben(I.emelet180.)
15.30-16.00CzetzJánosdíjünnepélyesátadásaaNemzetiKözszolgálatiEgyetem

HadtudományiésHonvédtisztképzőKarlegeredményesebbhallgatójának.
16-17 óra között  könyvbemutató.

AFővárosiÖrményÖnkormányzatésaRomanikaKiadóPálffy Gyula:Szenkovits
Marcimókáireprintjénekbemutatására.Akönyvetméltatja,Esztergály Zsófia Zita a 
FővárosiÖrményÖnkormányzatelnöke,Kali Kinga antropológus, és Horváth Zoltán 

aRomanikaKiadóvezetője.
Akönyvahelyszínenmegvásárolható.

17-17,30 óráigaGroupDudukegyüttesbemutatója.
18-19 óráigazÖssznemzetiségiTársulatelőadása.

19-19,30 óráig örmény és magyarörmény ételek kóstolása.
19,30-20,30 óráigaKirkósacsaládkamaraegyüttesénekkomolyzeneikoncertje

Programajánló
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Aműsorváltozásjogátfenntartjuk.
Abelépésingyenes,azonbanelőzetesregisztrációhozkötött. Afesztiválteljesprog-

ramjátregisztrációtkövetőenküldjükmegvendégeinknek.
Regisztrálniaszervezes@fovarosiormeny.hucímenvagyawww.fovarosiormeny.hu

oldalunkontalálhatóvezetékestelefonszámon:06/1-3321-791tehetikmeg.
Esztergály Zsófia Zita elnök 

Meghívó
AFővárosiÖrményÖnkormányzatszeretettelmeghívjaÖnta

2018. szeptember 15-én (szombat)
tartandóörményfőzőtanfolyamára.

Helyszín:1054Budapest,Akadémiau.1.ÖrményKözösségiTér(I.emelet180.)
9-16 óráig 

„Főzzünk örményül”közösfőzőtanfolyamarésztvevőkkel,aholörményésma-
gyarörményételekelkészítésekerülapalettára,meglepetésvendéggel,büfével.

Esztergály Zsófia Zita elnök

Meghívó
Fővárosi Örmény Klub 

2018. szeptember 20-án, csütörtök 17 óra
Helyszín:BudapestiÖrményKatolikusLelkészség,Budapest,XI.Orlayutca6.

Műsor: Szappanos Tamás:Naplókönyvcíműműve.
AzI.kötet:1942-1956-igÍgyéltünkmialcímmel,

aII.kötet1957-1989-igKinyílikavilágalcímmelmutatjabeegyjómódú
fővárosipolgárcsaládbanélőfiúéletétésférfikorát.

Előadó:SzappanosTamás
Akönyvekahelyszínenmegvásárolhatók.
Rendező:FővárosiÖrményÖnkormányzat

Meghívó
Fogolykiváltó Boldogasszony búcsú és Tarka nap az örmény katolikusoknál

AzÖrményKatolikusLelkészségszeretettelvármindenkitatemplomunkvédő-
szentje, Fogolykiváltó Boldogasszonytiszteletérerendezettünnepélyesbúcsússzent-

miséjére2018. szeptember 23-ánde.11órakor(Budapest,XI.Orlayu.6.).
Ákos atya

Ezenanapon–immár3.éve-ismétmegrendezésrekerülaTarka nap az örmény ka-
tolikusoknál c.egész-naposcsaláditalálkozó,amelyamagyarörménycsaládokat
kívánjamegszólítani,kérve,hogyhozzákmagukkalgyermekeiket,unokáikatisa
boldogegyüttlétre,amelyenigyekszünkmindengenerációszámáraprogramot,

élménytbiztosítani.
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Program:
9órátólgyermekkézművesfoglalkozás(BorosnyayKláravezetésével)

11óra:ünnepiszentmise
12,30órától17óráigkertiparti(esősidőbenaközösségiteremben)flekkenezéssel,

zenével,majd
Megemlékezések

Előadások
Gyermekésfelnőttprodukciók

Közösségünkcéljaiésfeladatai–beszélgetésügyeinkről,szabadon.

Rendezi:ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület
ésaII.ker.ÖrményÖnkormányzat

Támogató:FÖÖ,ZÖÖ,BudaváriÖrményÖnkormányzat
dr. Issekutz Sarolta elnök

Meghívó
AXII.kerületiÖrményNemzetiségiÖnkormányzatszeretettelhívmindenkit

2018.szeptember26-án15órakoraJókaiKlubban(1121Budapest,Hollósút5.)
rendezett(Ahelyszínmegközelíthető:21,és212autóbuszal,vagyfogaskerekűvel.)

Délvidéki örmény nemesek
cíművetítettképeselőadásra.
Előadódr. Issekutz Sarolta

Azerrőlszólókönyveahelyszínenmegvásárolható.

Meghívó
Az1848/49-esszabadságharchőseire,köztükamagyarörményhősőkre,

az Aradi vértanúkra emlékezünk 
2018. október 3-án, kedden17,30órakor

aBudapestV.Akadémiau.1.I.emeletiszínházteremben
(MagyarTudományosAkadémiávalszemben).

SzeretettelhívunkésvárunkmindenkedvesVendéget.Emlékezzünkegyütt!
ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület

FővárosiÖrményÖnkormányzat
Program

Azestetmegnyitjadr. Issekutz Sarolta és Esztergály Zsófia Zita elnökök
EmlékbeszédettartDr. Hermann Róberthadtörténész

Verses-zenésműsor–előadjákTallián Mariann és Lázár Balázsszínművészek

KoszorúzásazAradiVértanúkkopjafájánál(helyszínen)
Arendezvényttámogatja:Bp. Főv. II.kerületi-,ZuglóiÖrményÖnkormányzat



Erdélyi Örmény Gyökerek 2018. szeptember-október

33

AXII.KerületiÖrményNemzetiségiÖnkormányzat
utazást szervez Aradra, a koszorúzási ünnepségre.

Arendezvényutánvárosnézéslesz(igényszerintcsoportosanvagyegyénileg).
Időpont:2018.október6.szombat

Indulás7órakoraBlahaLujzatérről(Corvinelől)
Várhatóköltség:35főesetén6000forint,30főesetén7000forint

Jelentkezés: ormeny12@freemail.hu, 30/222-74-37

Meghívó
Fővárosi Örmény Klub

Időpont: 2018. október 18. csütörtök
Rendezi:BudaváriÖrményNemzetiségiÖnkormányzat

Aműsorrendezésalatt.

Kiállítás
ABp.II.ker.ÖrményÖnkormányzatszeretettelhívmindenérdeklődőta

2018. november  6.,kedd17,30órakormegnyílókiállítására:
A magyarörmény kultúra „1001” szála és formája

AkiállítástmegnyitjaDr. Benedek Katalinművészettörténész
TradicionálisörménynépzenétjátszikaGroupDuduk

Helyszín:MarczibányiTériMűvelődésiKözpontGalériája
(Bp.II.ker.Marczibányitér5.)

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 néprajz-

kutatás a XIX-XX. század fordulóján –3.rész
Amásikcélkitűzés,amillenniumikiállí-
tásszervezéseszinténnemvezetettered-
ményre.
AzArmeniameghirdetteazanyaggyűj-

tést,melynéprajzi,hitéleti,művészetiés
történetitárgyakravonatkozott.Akiállítá-
sonnagyszámbankívántakszerepeltetni
kódexeket, címer- ésokleveleket, nyom-
dai kiadványokat. Fényképeken szándé-
koztakbemutatniazörményarctípusokat,
Ani romjait, Ajvazovszkij képeit, a Ru-
bens-oltárképet stb., ésmeghirdették ör-
mény tárgyakgyűjtését is.Mindezeket a
kiállítás lebontása után egy tudományos
néprajzi múzeumban kívánták elhelyez-
ni.42Aszerkesztőkazonbanhiábapróbál-
tákfelébresztenianemzetihiúságotazzal,
hogyahírekszerintabudapestiezeréves
kiállításon 25 lakóház emelkedik majd,
s köztük helyet kap a székely, palóc, tót, 
szerb,vend,bolgárstb.ház-csakörmé-
nyekről nem hallani - a felhívásnak így
semletteredménye.Nemcsakaz1896-os
millenniumikiállításrólkéstekleazörmé-
nyek,nemszerepeltekaz1900-as,ezred-
fordulósrendezvényensem.
Anéprajzikiállításfiaskójaazértisérin-

tette fájdalmasan a hazai örmény értel-
miséget,mert az 1887 óta folyamatosan
megjelenőArmeniahasábjainegyretöbb
komolynéprajzicikkéstanulmánykapott
helyet, ígymegindult a kolónia szellemi
kincseinek feltérképezése, írásbeli rögzí-
tése.Akultúrtörténetiésnéprajzianyago-
kataszázadfordulónfigyelemreméltómo-
nográfiákbarendezték.Pátrubány Lukács 
örménytanulmánykötete1884-benjelent

meg. Szongott Kristóf lefordította,előszó-
valésjegyzetekkelláttael,majd1892-ben
megjelentette Movszesz Khorenaci (V.
századi örmény történetíró) munkáját, a
NagyÖrményországtörténetét.Nemmel-
lékesen jegyezzükmeg, hogyKhorenaci
művét az örmény diaszpórában a XX.
századig történelemkönyvként használ-
ták. Ávedik LukácsmegírtaaSzabadkirá-
lyiErzsébetvárosmonográfiájacíműnagy
tanulmánykötetét,melyetSzamosújváron
adtak ki 1896-ban. 1898-ban megjelent
Szongott Kristóf családtörténeti munká-
ja,melyrőlazEthnographiafolyóiratkö-
zöltrecenziót(Amagyarhoniörménycsa-
ládok genealógiája, tekintettel ezek egy-
másköztirokonságára,savezeték-éske-
resztnevek etymologiai értelmére. Ere-
deti,kiadatlankútforrásokfelhasználásá-
val.)Ugyanő 1901-ben forrásértékű sze-
melvényekben gazdag háromkötetes vá-
rostörténetetjelentetettmegSzamosújvár
szab. kir. városmonográfiája 1700-1900
címmel.Amonográfiarészeként,deönál-
lókötetbenadtaki1903-banAmagyaror-
szágiörményekethnographiájacíműkö-
tetét, melynek megjelentetése életének 
évfordulóihozkötődött(tanáripályája40
éves jubileumát ünnepelte, és ekkor töl-
töttebe60.életévét).Bányai Elemér (Zu-
boly)azörményanekdotakincsetgyűjtöt-
teösszeÖrményanekdotákésegyébap-
róságokcíműmunkájában(1902).
Az Ethnographia számaiban 1893-tól

1903-ig meglehetősen gyér a megjelenő
örményanyag.Aszemlékugyanfelsorol-
jákazArmenianéprajzitárgyúcikkeit,E.
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L. (Esztegár László) ismerteti Szongott
Genealógiáját43, közölnek két Pátrubány
Lukács-cikket,44 és Gopcsa László köz-
lésében egy erdélyi halotti búcsúztatót45, 
deazEthnographiatükrébenúgylátszik,
mintha megtorpant volna az örmények
kezdeti lelkesedése.Pedigmindösszear-
ról van szó, hogy a szervező és akiállí-
tás-, illetve az örménymúzeum létreho-
zásárairányulótevékenységszíntereátte-
vődöttErdélybe,ésazidőközbenmegala-
kultErdélyrésziKárpát-Egyesület(EKE)
tevékenységéhez kapcsolódott, melynek
alapító tagjai többek között Herrmann 
Antal és Merza Gyula46 voltak. A szer-
vezetegyiklegfontosabbcéljaazerdélyi
néprajzimúzeumlétrehozásavolt,mely-
nek feladata tükrözni az említett ország-
rész népeinek sajátos életét, annakmin-
denmegnyilvánulásával.47
AnéprajzimúzeumtervezetthelyeMá-

tyás királyszülőházavolt.Ebbenazépü-
letbenazerdélyiörményekszámárafenn-
tartottszobábankaptakvolnahelyetazör-
ményegyháziművészetkereténbelülké-
szített ruhák, faragványok, szakrális tár-
gyak, Verzár és Gábrus Zachar hagyaté-
ka,örménytemplomokfényképei.Mind-
ezekentúlhelyetkaptakvolnaÖrményor-
szágbólszármazórégiségek,érmék,hasz-
nálati tárgyak, címerek, zászlók, család-
fák, rajzok, festmények, de amindenna-
piéletkörébőlvettviseletek,háziipariké-
szítmények, szőnyegek, hímzések, fény-
képgyűjtemények, kéziratok, kiadvány-
okis.48
Alehetőségelsősorbanazegyházisze-

mélyeket mozgósította, ám az sem volt 
igazáneredményes.Ezértagyűjtésértfe-
lelősMerzaGyulaolyanengedményttett,
hogyamennyibenbirtokosaikmégidőle-
gesensemkívánnakmegválniörménytár-
gyaiktól,azokfényképeitisbeküldhetika

múzeumnak.49 Ám hiába agitáltak lelke-
sen, vállvetve a szervezők és azArme-
nia, 1902. október 12-én, aMátyás-szo-
bor leleplezésével egybekötött ünnep-
ségen úgy nyílt meg az Erdélyi Kárpát
Múzeum, hogy abban nem volt örmény
kiállítóterem.50

1902 januárjában az Armenia a vesz-
teségeket leltározza: két kiváló örmény
személyiség, Molnár Antal és Ghevond 
Alisán haláláról ad hírt. Merza Gyula a
Verzár-szobor tervéről, továbbá az ör-
ménypüspökségvisszaállításánakkérdé-
séről cikkezett.A tervezett kiállításról, a
sikertelenség okairól nem esett több szó
azévfolyamszámaiban.
1903-ban az erdélyi örmény közvéle-

ményt s azArmenia lapjait az újabb ki-
adványok megjelenése (Bányai Elem-
érésSzongottKristófmunkái),valamint
Szongott 40 éves tanári jubileumának
megünneplése töltötte meg.51

Érdekeséselgondolkodtató tény,hogy
azerdélyiörménymúzeummegalakulásá-
hozegynemörmény,ámazörménykultú-
rairántelkötelezettszakember,Herrmann
Antalismételtfellépésérevoltszükség.A
kolozsvári egyetem néprajzi magántaná-
raazEthnographiában számvetéstkészí-
tettazaddigelértnéprajzieredményekről
ésahiányosságokról,sahazainéprajzku-
tatáseddigisikertelenségekokaitelsősor-
ban a szervezetlenségben, és a szakkép-
zettséghiányábanlátta.52Valószínűlegez
voltazokaazörménynéprajzikiállítások
kudarcainakis.
1905. február 19-én a városháza dísz-

termében tartották az Örmény Múzeum
alakuló közgyűlését, ami jelzi, hogy a
város vezetőit sikerült megbarátkoztatni
a múzeum létrehozásának gondolatával,
s ők is felmérték a kezdeményezés tár-
sadalmi súlyát.A város előkelőségeivel
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együttkétszázrésztvevőjelezterészvéte-
liszándékátamúzeumlétrehozásátcélul
tűzőegyesületben.Acsatlakozóknévso-
ratükrözte,hogyaszamosújváriörmény
múzeumügyemessze túlmutatott az er-
délyiörménykolóniahatárain.Csakné-
hányatkiragadvaközülük:aMúzeumok
és Könyvtárak Országos Főfelügyelő-
sége, a Magyar Néprajzi Társaság, dr. 
Hatzouni Vartantheol.tanár(Isztambul), 
Theodorovics József, érsek (Lemberg),
dr. Jadigian Fülöp igazgató (Velence),
Szvacsina Géza polgármester (Kolozs-
vár),dr. Réthy László,aMagyarNemze-
tiMúzeumőre,Kapdebó Gergelyfőispán
(Temesvár).
Az alakuló ülésen megválasztották a

tisztségviselőket (200 korona adomány-
nyal József főherceg is az alapító tagok
közé lépett).AzegyesületelnökeDániel 
László,alelnökei:GopcsaLászló,Issekutz 
Győző,MerzaGyula ésTüzes Karácson 
voltak; tiszteletbeli elnökei ismert köz-
életiszemélyiségek,tudósok,armenisták,
akiknektársadalmisúlya,agazdasági-po-
litikai vagy éppen tudományos életben
betöltöttszerepeelevebiztosítékvoltarra
nézve,hogyamunkalényegirészétsiker
koronázza.A múzeum tiszteletbeli igaz-
gatójává Herrmann Antalt, igazgatójává
Szongott Kristófot, múzeumőrökké Bá-
nyai Elemért, Jósa Jánost, Ornstein Jó-
zsefet, Orosz Endrét és Temesváry Jánost 
választottákmeg.A tényleges tevékeny-
ségetamúzeumivezetőbizottságvégez-
te,53 az örmény tárgyakat SzongottKris-
tófkezelte.Amúzeumszámáraarégire-
álgimnáziumfelsőemeletétjelöltékki.A
későbbiekben az előcsarnokban alakítot-
tákki a lapidáriumot (kőtárat), és ittke-
rültek falra a nagyobb méretű festmé-
nyek,képekis.Ezutánkezdődöttelamú-
zeumszámáraatárgyi,illetvealapítványi

(pénzbeni)adakozás,melyarákövetkező
évekbenisfolytatódott.
Azerdélyi armenisztikaés azÖrmény

Múzeumügyét sajnálatosan befolyásolta
Szongott Kristóf 1907. január 24-én be-
következett váratlan halála.AzArmenia
szerkesztését Herrmann Antal vállalta,
Papp Gusztáv segítségével. Az 1907-es
évbenazonbanmindösszenéhányössze-
vont füzetet adtak ki.AmikorHerrmann
Antal1911-benVácottnyomdátvásárolt,
1913-ban ismét megpróbálták elindítani
azújságot.54Törekvésüketnemkoronázta
siker.Feltételezhető,hogyazArmeniafel-
élesztéséheznemcsakSzongottönfeláldo-
zókövetkezetességére, hanemaz erdélyi
örményolvasóközönség,ésSzamosújvár
közelségére is szükség lettvolna.Kívül-
rőlmeglehetősenkockázatosvoltakoló-
niaszámárafolyóiratotműködtetni.
A szamosújvári Örmény Múzeumot

1909.szeptember19-énfényesünnepség
keretében, valamennyi erdélyi örmény
katolikus lelkész részvételével nyitották
meg.A múzeumnak 1912-ben 6000 ko-
ronakészpénzvagyonavolt;akiállítóter-
mekben474érme,253örményvonatko-
zásútárgy,59kéziratéstöbbezerkönyv
kapott helyet.55

Az Ethnographia 1907-es évfolyamá-
nakelsőszámainemadnakhírtSzongott
elhunytáról-aszerkesztőknekvalószínű-
leg jelentősebb veszteség volt dr. Kuun 
Géza halála-,safolyóiratotlapozvaúgy
tűnik,minthaszellemi látókörükönkívül
estek volna az Erdélyben zajló esemé-
nyek.AzeztkövetőévekEthnograhiáiban
sem az örmény múzeum megnyitásáról,
sem Herrmann Antal múzeumalapító és
folyóirat-kiadó tevékenységéről nem ol-
vashatunk.Azegyetlenörményvonatko-
zásúanyagaGopcsaLászlómesefordítá-
sairavonatkozókritika1911-ből.
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Az I. világháború kitörése után nem-
csakazArmeniaszűntmegvéglegesen;a
háborúsévekalattajóvalrangosabbnép-
rajzi folyóirat, az Ethnographia is har-
madrésznyire zsugorodott. Eltűntek be-
lőle a testületi ülések jegyzőkönyvei, az
előfizetők és aNéprajziTársaság tagjai-
naknévsorais.
A trianoni békediktátum után az erdé-

lyiörménykolóniakívülkerültMagyar-
országújhatárain, tehát ilyenszempont-
bóliskijelenthetjük,hogy1914-gyelegy
korszakzárult leazerdélyiörménynép-
rajzkutatástörténetében.
Összegzésként megfogalmazhatjuk,

hogy az erdélyi örmény kolónia városai-
ban, különös tekintettel Szamosújvárra,
az 1880-as években elkezdődött egy na-
gyonerőteljesszellemimegújulásimozga-
lom.Ezatörekvés,melynekzászlóvivőjea
magyarországiörményértelmiségvolt,azt
célozta,hogyanyelvébenés szokásaiban
nagyrészt asszimilálódott erdélyi örmény
közösség megtalálja, visszanyerje, illetve
neveszítseelteljesennemzetiarculatátés
szellemiértékeit.Azegykorikereskedőkés
mesteremberek értelmiségi leszármazottai
abeolvadásfolyamatátnemtudtákugyan
megállítani,deanemzetiidentitásmegőr-
zésének fontosságára képesek voltak fel-
hívnikortársaik-honfitársaik-figyelmét.
Az a néprajzi gyűjtőmunka, amelyet

SzongottKristóf,PátrubányLukács,Mol-
nárAntal,MerzaGyula,ÁvedikLukács,
BányaiElemér,snemutolsósorbananem
örményszármazásúHerrmannAntalésaz
Armeniamásmunkatársaivégeztek,kor-
szakos jelentőségű volt.A teljes pusztu-
lástólmentettékmegaz erdélyiörmény-
ség néprajzának, történelmének, kultúr-
történeténekszellemiésanyagiemlékeit.
Ebben a munkában számottevő sze-

repet játszott az 1889-ben megalakult

MagyarNéprajziTársaság.Amagyartu-
dományosságvérkeringésébeazonnalbe-
kapcsolták aMagyarország területén élő
nemzetiségeklegkiválóbbképviselőit,így
kerülhettek tagjai közé az erdélyi örmé-
nyekis.AMagyarNéprajziTársaság,va-
lamintfóruma,azEthnographiaműködé-
se áthatotta, segítette, sőt katalizálta azt
a tevékenységet, amelynek során az er-
délyi örmény értelmiség 1887-1907 kö-
zöttszámosmonográfiát,tanulmányköte-
tet,folyóiratotjelentetettmeg,éslétreho-
zottegynéprajzimúzeumotis.Aszázad-
fordulókétévtizedealattmegjelenthazai
örmény kiadványok, folyóiratok, gyűj-
teményes monográfiák elsősorban for-
rásértékük miatt jelentősek, s napjaink
armenisztikaikutatásaibanisérdeklődés-
re tarthatnak számot.

(Vége)

Lábjegyzet
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munka szervezéséről. Ethnographia,
1904.228-229.p

53Az örmény múzeum megalakulása
(Néprajzi hírek rovatban, szignótlan.)
Ethnographia,1905.127.p

54HerrmannAntal:azArmeniafeléleszté-
se.Szamosvölgye,1909.23.

55Hovhannesián Eghia: Armenia népe.
Gödöllő,1934.278.p

(Megjelent: Barátság 2015. nov. 15.)

azalábbiútvonalon:Budapest–Ártánd–Nagyvárad–Mezőtelegd–Csucsa–
Gernyeszeg–Szászrégen–Istenszéke–Szalárd-Marosvécs–Gernyeszeg–Jobbágy-
telke–Mikháza–Vármező–Szováta–Gernyeszeg–Almakerék–Keresd–Maros-
vásárhely–Gernyeszeg–Marossárpatak–Hegyközszentimre–Ártánd–Budapest,

2018.július15-20.között.
Azélménybeszámolótakövetkezőlapszámbanközöljük!

Csillagtúrák Erdély szívében   
Kastélyok, falképes templomok, kulturális események 

és kulináris élmények

  

Jobbágytelke, Faluház, néptáncbemutató Apafi Mihály mellszobra a marossárpataki szoborparkban
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Útálomésarcábavágom: 
–Százév,detánkétezeróta 
őrült,mocskos,aljasvilágez, 
ezafarizeusEurópa!

Kenyérsjoghelyettaszegényt 
csitítjakarddal,üreséggel 
éscinkoslelkiismeretét 
avatagésmodernmesékkel;

százév,demárkétezeróta 
hányszentvágyhaltmeggazszívében! 
Hazám,keresztényEurópa, 
milesz,habukásáradöbben,

milesz,haújraföldreszáll 
aMegcsúfoltésMegfeszített, 
smertjósága,hite,imája 
egyszermármindentelveszített:

Szabó Lőrinc
Hazám, keresztény Európa

milesz,hamegjőpokoli 
lángszórókkal, gépfegyverekkel,  
vassisakos,pestishozó, 
bosszúállóangyalsereggel?

Milesz,hamegjőKrisztusés 
újországotteremtaföldön, 
haelhullanakabanditák 
snemlesztöbbharc,sekard,sebörtön,

haégiszerelmétaföldi 
szükséghezszabjaamaBárány 
sújramegvált–óh,nemajók, 
deagonoszokvéreárán:

hazám,boldogtalanEurópa, 
hatúléledaharcokvégét, 
elbírod-emégteazIstent, 
aSzeretetetésaBékét?

1923
 

Gernyeszeg, Teleki-kastély
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Az örmény származású P. Pungutz An-
tal dr, aki a római katolikusmechitarista
rend-háztagjavoltBécsben,Székközség-
benszületett1888-augusztus31-én.Apja
Pungutz Antal kereskedő, anyjaMurádin 
Mária. A középiskolát, a
papi szemináriumot, a te-
ológiát és egyetemi tanul-
mányait Bécsben végezte.
1911-ben szentelték pappá
és 1914-igmint tanármű-
ködött a bécsi szeminári-
umban.Azelsővilághábo-
rúidején.(1914-1918)Isz-
tambulbanazörménygim-
náziumtanáraéstáborilel-
kész a közös hadseregben.
1918-1922 között gimná-
ziumi igazgató helyettes a
szamosújvári örmény pol-
gáriiskolában,majdBulgá-
riában megszervezi az ör-
mény egyházközséget. 1924-tól 1930-ig
Isztambulban kolostori számtartó a rend-
házban, 1930. október 1 és 29 között
Szamosújvárt tartózkodott az árvaintézet-
benmintbécsimechitaristalelkész.Ekkor
mondotta,hogySzófiábanésKonstantiná-
polyban a temetőben szétszórtan elteme-
tett40magyarhősihalotttetemétnagyál-
dozatkészséggelösszegyűjtötte,ésméltó-
képpenemléketállítottnekik.Síremlékük
feléeztírta:„ÁLDOTTLEGYENAZITT
NYUGVÓHALOTTAKEMLÉKE!”Mi
csak ezt fűzhetjük hozzá: „Áldott legyen
azis,akimesszeidegenbenelesettmagyar
hősökkelenemestettetvéghezvitte.“
Ebben az időben restaurálta Herczeg 

Ferenc marosvásárhelyi freskófestő a

Kerek évforduló
130 évvel ezelőtt született Pungutz Antal dr.

főtériörménytemplomot.Pungutzittma-
radtafölszentelésig.Résztvettazörmény
szentmisén. Engem 1922-ben még taní-
tott, és felismert és üdvözölt az ünnepi
körmenetben.

1931-től a bécsi egye-
temen keleti nyelveket ta-
nult. 1934-től Budapesten
az örmény szertartású ró-
maikatolikusegyházelnö-
ke. Egyetemi lektor és az
örmény történelem és iro-
dalom közismert szakem-
bere. Nevéhez fűződik az
első örmény-német szótár
összeállítása. Szentbeszé-
dei, irodalmi és történel-
mielőadásai nagynépsze-
rűségnekörvendtek.Bécs-
ben,deBulgáriábanésIsz-
tambulbanisamagyarszo-
ciális karitatív és kulturá-

lis,valaminthitbuzgalmiéletnekelőmoz-
dításán fáradozott. Számos örmény, né-
met,franciaésmagyarújságmunkatársa.
A törökországi örménykatolikus gimná-
ziumújjáépítéseisnevéhezfűződik.
Az erdélyi és magyarországi örmény

katolikusok lelki atyja volt, egész, életét
ésmunkásságátazörményszertartásúró-
mai katolikus egyház fejlesztésére szen-
telte.Beszéltnémetül, franciául, törökül,
arabul,latinul,ésbeszéltearégiésamo-
dernörménynyelvetis,demindemellett
magyaranyanyelvétszerettealegjobban.
1946.augusztus13-ánhaltmegBuda-

pestenésaFarkasrétiTemetőbenhelyez-
tékÖröknyugalomra.

Gabányi János
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Azeurópaiírókjórészea„levantinereket”
bemutatvatévesenazonosítjavelükazör-
ményeket.EzeketazegykoriLevantete-
rületénélőkalmárokatmárakkorisanyu-
gatipiacimorálirányította.
„Etnikailaglehettektörökök,görögök,

örmények,zsidók,vagyakárletelepedett
olaszok és franciák. És ebből még köz-
mondástiscsinálnak!
VelükellentétbenKonstantinápolykül-

városában százával találjuk a paraszt-
viseletben járó örmény földműveseket.
Igen nagy részük iparosmég a diaszpó-
rákbanis. Cipészek,szabók,asztalosok,
lakatosok,  borbélyok százával és ezré-
velvoltak, csakazüzleti feliratokatkel-
lett volna megfigyelni. Vándorbottal a
kezében útnak indult száz meg száz ör-
ményiparosésaszandzsákokcipőit,ka-
lapjait,csorgócsatornáitstb.hozta rend-
be.…AKaliforniábakivándorolt örmé-
nyekisFresnovidékénmintásgyümölcs-
termelőkélettek.AmészárlásokelőlBul-
gáriábavándoroltörményekközülsoka-
kat láttamVárnábankikötőimunkásnak,
Sumlában és Ruszcsukban pedig százá-
valfakivágássalkerestékkenyerüket.Egy
németszerzőatörökökrőlírtmunkájában
írja, hogy az örmény paraszt ügyes és ta-
karékos.Ezannálisértékesebbjelenség,
mert sokszor hiábaművelte földjeit, ter-
mésételvitteakurd,mégisragaszkodotta
földmíveléshez.Arménianépeaperzsák-
kal folytatottvéres csatái és agöröghá-
borúk idejébensemhagytamegművelet-
lenülföldjeit, ígyvolteza legújabbmé-
szárlásokidejébenis.
A Brussa vidéki selyemhernyó te-

nyésztésésselyemiparörménykezekben

dr. Hovhannesian Eghia 
Az örmény nép jellemzése

fejlődött naggyá. Az anatóliai szőnye-
gekmintázóiésmestereileginkábbörmé-
nyekvoltak.Atörökországiötvösiparaz
örményaranymívesekkezébenvoltésaz
európairészenmaisazőkezükbenvan.
Szmirnavidékénafügetermelés,szárítás
éskivitelugyancsak.
Aki valaha a kaukázusi, tebriszi,

erzerumi vagy Araxes-vidéki örmények
között járt,akivégigmentegyörmények
laktakisázsiaifalun,vagyvárosonésör-
ményekközöttcsaknéhánynapot is töl-
tött, annak soha eszébe nem jutna, hogy
az említett  kereskedővel egy platform-
ra állítsa az örményt. Előbbi a világhá-
ború alattimenekülései során új lakóhe-
lyénhamarosanhadiszállítóváésbankár-
rálépettelő,mígaBalkánegyesvárosai-
banamészárlásokelőlodamenekültör-
ményekmégévtizedekighazaiföldmíves
népviseletben,bánatosnépdalaikéneklé-
semellett fát vágtak, terhet hordtak, va-
sárnaponként pedig nemzeti hazafias da-
laiktól voltakhangosak azokakis kocs-
mák, ahová jártak.
Kedély, temperamentum, érzékiség

megnyilvánulásai,nemzetiérzésésharci
kedv,azéletveszélyekkelvalószembené-
zéstekintetébenmeglehetősenmesszeáll-
takazelőbbiektől.
Noha évszázadok óta idegen uralom

alattálltak,aholakatonaiszolgálatbanré-
szüknem lehetett,kezükbe fegyvercsak
titkos úton juthatott, Szaszun, Dalvorig,
Ván, Zejthun – az örmény területek kü-
lönböző pontjai - örökre fogják hirdetni
ennek a fajnak a bátorságát, haláltmeg-
vetőharcikészségét.Gugunian Szárkisz, 
Ántránig, Jephrem, Sebuh és más 
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legendás,hírneveshősökennekújabbbi-
zonyítékául szolgáltak.
Az örmény idegenek között zárkózott,

nembarátkozikhamarössze,sohasemlép
felbizalmasan.Nincsbennetúlzottalkal-
mazkodásikészségésnehezen szívja fel
azújabbmillieukultúráját.
Viszont fogékony a tanulásra, ide-

gen nyelveket könnyen sajátít el, 
kultúrkapacitása magas. Nagy akaraterő
és bámulatos szívósság jellemzik. Ezért
tudott mint nemzet megmaradni évezre-
dekmúltán,amikormelletteAssyrésBa-
bilonbirodalmaitűntekelésfolytonosül-
dözésekéstámadásoksúlyaalattnyögött.
Nem csüggedő természetű a legnagyobb
veszélybensem,ésnemhagyjaelmagát.
Szorgalmasésmunkaszerető,habármun-
káját nem kíséri mindig germán alapos-
ság.  Takarékos és vagyongyűjtő, gyak-
ranegészenazsugoriságig.Egyesvidéke-
ken ez maguk között az örmények között 
isközmondásossávált.
A szülők feltétlen tisztelete a családi

kapcsolat alapja, akik minden törekvése
gyermekeikjobbjövőjéreirányul.Csalá-
don kívül viszont hiányzik belőle a kel-
lőtekintélytisztelet,ezértnehezenirányít-
ható, szervezhető. Széthúzás, erős kriti-
kus szellem, ellenzékieskedés, pártosko-
dásnehezítiéletét,amitanyugatidemok-
ráciákfranciaföldrőlátplántáltelveimég
jobbanhelyteleniránybafejlesztettek.

Vallásos nép, melynél a nemzet és val-
lásúgyszólvánegyüttjár.Istenfélelemés
vallásoshitkísérikvégigadiaszpórában
is, megjelenésével együtt jár az örmény
templom felépítése.A tudás nem termel
nálukhitetleneketéspórvagyúrinépegy-
arántvallásosmarad.Azörménytemplo-
mokbanaférfiakésanőkszámaközötti
aránytalanságnincsmeg.Hitétnemhagy-
jaelanyagielőnyökért. Igenkevésazok

száma, akiket a mészárlások idején erő-
szakkal sikerült iszlám hitre áttéríteni.
Százezrek választották inkább a pusztu-
lást,minthitükelhagyását.Történt,hogy
3hónapostörökrémuralomalattegyikfa-
lut erőszakkal áttérítették. A rémuralom
utánmásnapéjjelazifjúságmagávalvit-
teatemetőbeazörménypapot,azegyet-
lenközbeniszlámmódraeltemetetthalot-
tatkiástákésújraeltemettékörményszer-
tartásszerint.
Mulatós kedvű és az itallal szívesen

barátkozik össze. A lakodalmi mulatsá-
gok napokig tartanak. Bizonyosmérték-
ben hazardírozó is. Kedélyét zenéje és
népdalaitükrözikvisszaleginkább.Érzé-
kivilágábannemkicsapongó,nagysúlyt
fektetasszonyaiésleányaierkölcseire.A
hitestársihűtlenségalegnagyobbritkasá-
gok közé tartozik, ha mégis megtörtént,
miattaegész falvakkeltekegymáselleni
harcra,sőtabosszúállástazutódokköte-
lességéve tették.
Ősi hazájában kardforgató és harci-

as.A zejthuniak a török portával szem-
ben 1875-ig megőrizték függetlenségü-
ket.Vitézségükazonbanidegenhatalmak
beugratásárasokszornemváltelőnyükre.
Egyes kalmárkodó diaszpórákbeli örmé-
nyekreeznemérvényes,őkinkábbaké-
nyelmesbéke-életemberei.
Bankéskereskedelmiügyekhezkétség-

telenülnagyérzékevan,amiügyességgel
párosul. Művészetek, költészet, tudomá-
nyok iránt igenfogékony,általábanmint
iparos is felülmúlta a szomszédságában
élőnépeket.AElő-ÁzsiábanésaBalká-
nonmint igen ügyes kereskedők jómód-
jukellenéresemváltottakkikülönösebb
ellenszenvetmindaddig,amígegyesuta-
zókírásaikbanatörökhivatalosköröktet-
szésére törekedve nem illették igaztalan
vádakkalőket,amitaztánatörök-örmény
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viszály okául állítottak be. Ugyanakkor
Rohrbachnémetutazószerint„Egykivá-
lóantehetségesnép,mindazonnépekkö-
zött, kiknekközelébenÁzsiábanéltek, a
tulajdonképpenikultúrahordozói.”1913-
ban egy konstantinápolyi német nyel-
vű újságban ez áll: „Az örmény nemzet
közvetítő szerepet játszott kelet és nyu-
gatközöttésvittékakultúrátolyország-
ba,ahonnanafényhozzánkjött”.Egysok
kötetesfranciaföldrajzimunkábanolvas-
ható: „Azörmény intelligenciája fejében
van,mígageorgiaiétekintetébenrejlik.”

Lord Byronszerint(akinekavelenceiör-
mények Szent Lázárszigeténemléktáblá-
ja isvan):„Azörménymindenerényea
sajátja,míghibáimásoktólszármaznak.”
A világhírű Franz Werfel hatalmas tör-
ténelmi regénye, aMusza Dag negyven
napjanemmás,mintazörménynépmin-
denirányúmesterijellemzése.
(Megjelent dr. Hovhannesian Eghia 
Arménia népe című könyvéből (Kalántai 
nyomda, Gödöllő, 1934) 16-22. oldal 
(részlet, kissé rövidítve)

Gernyeszeg, Teleki-kastély

Sáromberke, Teleki-kripta

Gróf Teleki Sámuel emléktáblája

Gróf Teleki Kálmán

A Barangolás képei
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TiszteltPolgármesterÚr!TiszteltKépviselő-testület!
2013-banPilisvörösvár,PilisszentivánésSolymárelkötelezetthelytörténetikutatóival
együttvalósítottukmegaKarátsonyi-uradalomlegkiemelkedőbbeseményénekemlé-
ketállító,arózsaesküvőkhagyományátbemutatórendezvényt,vándorkiállítástéski-
adványt.
E nagy sikerű – mindhárom településen

örömmel fogadott – rendezvénymegerősítet-
tebennünkaztavágyunkat,hogyegyszeraza
kiváló,aszószorosértelmében„nemes”sze-
mélyiség ismegkaphassaPilisvörösvár város
díszpolgáricímét,akia rózsaesküvőkhagyo-
mányát, az erénydíjat bevezette Vörösváron
ésakétszomszédostelepülésen.Őgróf kará-
csonyfalvi és beodrai Karátsonyi Guidó, vá-
rosunk földesura és kegyura, akinek nevéhez
életébenszámosjótétemény,adomány,nemes
cselekedetfűződik.GrófKarátsonyiGuidoer-
kölcsi kötelességének tekintette: „Minél na-
gyobb a vagyon, annál nagyobbak a haza irán-
ti kötelességek”.Kötelezőérvényűnektekintet-
te mindenkor családja jelmondatát: „Pietate, 
honore et perseverantia” – azaz elkötelezett-
séggel, tisztelettel és állhatatossággal.

Fogarasy Attilatanár–helytörténetikutató,
aKarátsonyi-honlapfejlesztőjefelvetésevolt,
hogymindhárom szomszéd település emelje díszpolgárainak sorába grófKarátsonyi
Guidó földbirtokost, akit nevezhetnénk sok-sok jótékony cselekedete okán a nemzet
mecénásánakis.
Mindkétszomszédunkkészülődikeztagondolatotünnepikeretbenmegvalósítani.
Jablonkay Mária,asolymárimúzeumigazgatójamársikerrevitteeztafelvetést.Kez-

deményezéséreasolymáriképviselő-testület2018.június20-ándíszpolgáricímetado-
mányozottgrófKarátsonyiGuidónak.
Szeretnénk,haPilisvörösváronishasonlódöntésszületne.
(Hasonlóközösdöntésreéselismerésremárvoltpélda,éppenagrófúrfiával,gróf

KarátsonyiJenővelkapcsolatban,akit1933-ban,nemsokkalhalálaelőttmindháromte-
lepülésönkormányzatadíszpolgárráválasztott.)
Születése200.évétkövetőena

„RÓZSAESKÜVŐKGRÓFKARÁTSONYIGUIDO
PILISVÖRÖSVÁRIURADALMÁBAN”

Gróf Karátsonyi Guidó felterjesztése 
Pilisvörösvár Város Díszpolgári címére
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megemlékezőrendezvényötévesévfordulójaalkalmával
Pilisvörösvár Város Díszpolgára 

posztumuszcímelismerésrefelterjesztjük
néhaigróf karácsonyfalvi és beodrai KARÁTSONYI GUIDÓ 

földbirtokost,
Pilisvörösvár,PilisszentivánésSolymárnemesszívű,jótékonysegítőjét,akineksok

fiatalpárköszönhetiboldogindulásátazéletbe.
Reméljük,mindgrófKarátsonyiGuidóéletútja,mindahazairántiésPilisvörösvár

javáramegvalósítottadományai,cselekedetei,mindazévfordulóadtalehetőségbiztos
alapotadarra,hogyaTiszteltKépviselő-testületelfogadjaeztafelterjesztést.

TiszteltPolgármesterÚr!TiszteltKépviselőTestület!
Kérjükafelterjesztésszíves,jóindulatúelfogadását!
Pilisvörösvár,2018.július12.

 Fogarasy Attila  Zsámboki Szabolcs
PilisvörösváriHonismeretiKlubklubvezetői

2018. június 24.-én aXI. ker. BudapestOrlay utca 6. szám alattiÖrményKatolikus
Templomban. Azünnepi,örményszertartású,magyarnyelvűszentmisénközreműkö-
döttazImperatrix énekegyüttes. Utána „Zeneagape” zongorakoncerttelműsorkereté-
benaZeneakadémiafrissendiplomázottifjúművészeiegyszép„zeneicsokorral”aján-
dékoznakmeg.Bach, Haydn és Beethovenműveihangzottakel,Moldoványi András, 
Hirling Bettina és Várallyai Fülöpközreműködésével.

Világosító szent Gergely búcsú

Fülöp Ákos atya Az Imperatrix énekegyüttes



Erdélyi Örmény Gyökerek2018. szeptember-október

46

Tudós volt, nem politi-
zált.PályájaelejénMes-
terét, Pósta Bélát, a ko-
rabeli magyar régészet
egyik oszlopát elítél-
te, amiért az embereket
politikai hovatartozásuk
alapjánbírálta el. 1949-
es pokoljárásán tett val-
lomásában leszögez-
te:„1910ótapolitikával
nem foglalkozom”. Ezt a 
politikátkerülőigazem-
bert a megrontott igaz-
ságszolgáltatás fize-
tett szolgái erkölcstelen
szerencselovagoksegéd-
letéveltörvényelécitál-
ták.Nemvoltelégafélárvaság,amellyel
gyermekkorában a sors megpróbálta, s
amelynekelviselésétörménykatolikusár-
vaház,majdpedigpiaristaatyákgondos-
kodásatetteelviselhetővé.Esegítőkezek
hitbőlfakadóönzetlenszolgálatátelfogult
bírákutóbbellenefordították.Asoviniz-
musleprájátólmegfertőzöttidőkítélkezői
pedignemtudtákelviselni,hogyörmény
apa ésmagyar anya gyermeke szemreb-
benésnélkülmegvallja:„Énörmény-ma-
gyar voltam, vagyok és maradok”, és e
szerintiscselekedjék.
A pokoljárások sorát az első világhá-

ború vezette be, amit a galíciai fronton

Roska Márton, az egyetemi tanár

Roska Márton (1880–1961) tudományos körökben jól csengő nevet hagyott maga 
után. Tanulmányai szakemberek ihletadó forrásai, a kolozsvári történelmi múze-
um és néhány társa a régészeti ásatásain feltárt leletek sokaságát, a néprajzi múze-
um a száz év előtti népélet hiteles emlékeit mentő szenvedélye bizonyságait kínálja 
a látogatónak.

Vincze Zoltán
Roska Márton régész pokoljárása

szenvedett végig. Meg-
érte a világméretű öl-
döklés végét. „A sírás
fojtogatja torkunkat. 
[…] Ezt hozta nekünk
az angyalmáma”– sír-
ta el fájdalmát jegyzet-
füzetének 1918. kará-
csony szombatján, Ko-
lozsvár román megszál-
lásanapján.Aközösségi
és személyes megalázta-
tások sora munkahelye, 
aMagyarÁllamiEgye-
temÉrmészetiésRégé-
szeti Intézetének erő-
szakos elvételével foly-
tatódott (1919. május).

A Román Kormányzótanács az Erdélyi
Múzeum-Egyesület egyetemi kezelésben
lévő Érem- és Régiségtárát is birtokába
vette,bártulajdonjogánaktiszteletbentar-
tását ígérte.Egyelőre.Mert távlati tervei
köztazegyesületi tulajdonban lévőérté-
kesgyűjteményekmegkaparintásaa leg-
fontosabbakközöttfoglalthelyet.
RoskaMárton1919őszénkerült a ro-

mán királyi igazságszolgáltatás célke-
resztjébe.„Bűne”azvolt,hogyaRomá-
niávalszövetségesantanthatalmak(Ang-
lia, USA) sajtójában közölt cikkek for-
dításában és terjesztésében segédke-
zett. Olyan írások voltak ezek, amelyek
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szépítésnélkültártákanagyvilágeléaro-
mán hadsereg magyarországi garázdál-
kodását. 1919. november 5-én letartóz-
tatták, tíznapigvizsgálati fogságbantar-
tották, hazaengedése után pedig napon-
ta jelentkeznie kellett a haditörvényszé-
ken.Avád, saját tömör fogalmazásában:
„azállamérdekeiésahadseregellenvaló
propaganda,azellenséggelvalóösszeját-
szás.”Az 1920.május 5-i tárgyaláson a
katonaiügyész,azújságcikkek terjeszté-
sérevonatkozóbevallott„bűnt”,egészse-
reg „szamárság” betoldásával, valóságos
bűnlajstrommáduzzasztotta.(Utólag,ma-
gánbeszélgetésen, a hadbírói testület el-
nökeazeljárást„disznóság”-nakminősí-
tette.)Nehézcsaládikörülményekkelsúj-
tottvádlott-társaimegmentéseérdekében
Roska„tettük”egészódiumátmagáravál-
lalta.Az ügyész, mint várható volt, ha-
láltkértavádlottra,deatestületszavazat-
többséggelfelmentette.
Visszatérhetett korábbi munkahelyére,

a románná vált kolozsvári egyetem Ré-
gészeti és Érmészeti Intézetébe, de ad-
junktusi állásából lefokozták tanársegéd-
dé.Szerencséjéreazintézetélére„D. M. 
Teodorescu professzor személyében jó
szakemberésmegértő,nemeslelkűkollé-
gakerült,akitisztelteújmunkatársaifáj-
dalmát,méltányolta tudományosmúltju-
kat, s aki alatt a munka is megindulha-
tott.” Ám Bukarestből érkezett, nem tu-
dottmagyarul,márpedigazintézetirattá-
ránakkorábbianyagátkizárólagmagyarul
vezették.Atudományosszemélyzetegye-
düli román tagja,Constantin Daicoviciu 
gyakornok, tanulmányait a budapesti
egyetemenkezdte,ésmagyarnyelvtudása
révén az igazgatómegkerülhetetlen jobb
kezévé vált. Gondnoki állása az egyete-
mi ranglétrán gyors emelkedést biztosí-
tott számára. Szakmai haladásában nem

egyszer tapasztalta Roska segítő kezét.
A„köszönet”nemváratottmagára.
A türelmi idő tízévig,az intézet1929

februárjában történt átszervezéséig tar-
tott, neveKlasszikusTanulmányok Inté-
zetéreváltozott.Azújigazgatószemélyé-
rőlkapottelőzeteshíresztelésekvételekor
Roskatisztábanvoltavárhatóváltozások
jellegével.„Teodorescumegy,Panaitescu 
jön – idegenek el” – rögzítette sejtését
jegyzetfüzetében. Az új főnök első ma-
gyarellenesintézkedéseiazÉrem-ésRé-
giségtár magyar jellegének felszámolá-
sára, végső soron elkobzására irányul-
tak.Elvetteatulajdonjogotigazolóirato-
kat,akiállításróleltávolítottaazegyesület
ereklyéit,amagyarfeliratokat.Párnapig
személyétilletőenRoskamégbizakodott
(„Kiakartaktenni,deszükségvanrám”),
ám időmúltán jegyzetfüzetébekizárólag
rossz hírek kerültek: „Szorul a tér körü-
löttem”, „Daicoviciu parasztsága”, „Ko-
miszvitaPanaitescuval”,„idegsokkotka-
pok”, „D. eloltja lámpámat”, „Nem fo-
gadhatoksenkit,nemadhatoksemmiféle
információt.” A rosszindulatú utasítások
jórésztPanaitescuagyábanszülettekmeg,
de az ellenséges szándékú főnökmellett
Daicoviciuiskiélteösztöneit.Aszorítás-
banegy-egykolléga(Ion Grinţescu egye-
temitanár,I. Andrieşescubukarestimúze-
umigazgató)együttérzőgesztusaigyógy-
írként hatottak.Az összpontosított táma-
dás az Erdélyi Kárpát-Egyesület Roska
vezettemúzeumátiselérte.Fegyverrejte-
getésürügyénahatóságokaMátyás-ház-
banszékelőintézménytbezáratták(1934).
A további zaklatások megelőzése végett
Roska kilépett a turistaegyesületből, és
nyugdíjbakészült.
Ám a kellemetlenségek, a támadások

csupán a megsemmisítőnek szánt csa-
pás előjátékát képezték.Az alkalmat az
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Asztalos Miklós szerkesztetteA történe-
tiErdélycíműmunkamegjelenéseszol-
gáltatta, amelynek három fejezetét (Er-
dély az őskorban, a népvándorlás és a
honfoglalásidején)Roskaírta.1936.má-
jus4-énGherasim Pinteatanársegédfel-
jelentésttettelleneahadbíróságon.Más-
nap házkutatást tartottak a lakásán, har-
madnap a hadbíróságra idézték. Ugyan-
aznaptávollétében(!)Daicoviciusajtóér-
tekezletettartottahelyirománsajtókép-
viselőirészére.Akövetkezőnapoktudó-
sításai közölték Roska „bűnlajstromát”:
írásaiban Erdély és a magyarlakta terü-
letekmindenkoriegységétbizonygatja,a
tartománymagyarokáltalimegszállásáta
honfoglalásidejéreteszi,külföldönmeg-
jelentmunkáiban az er-
délyi helységek magyar
nevét használja. Éjsza-
ka a Daicoviciu irodá-
jában összegyűlt tudo-
mányos személyzet ha-
sonló tartalmú jelen-
tést fogalmazott. A fel-
jelentést T. Naum intéze-
tiigazgatómásnap(má-
jus 7.) továbbította Fl. 
Ştefănescu-Goangă rek-
tornak, aki újabb ház-
kutatásokat és kihall-
gatásokat követően jú-
nius 11-én azonnali ha-
tállyal felfüggesztette 
adjunktusi állásából.
Roska Márton az utcá-
ra került.
Jóleső érzéssel nyugtázta, hogy meg-

hurcoltatásábanavárosmagyarközvéle-
ményétmagamögötttudhatta.Azügyér-
demi részéről faggatózó, együttérző új-
ságírói tudakozódásra azt válaszolta:
„Dolgozni, dolgozni és dolgozni fogok

–minteddigistettem.[…]Nagyerőtad
ártatlanságomtudata.”
A hadbírósági tárgyaláson (november

13.) az ügyész kiemelte, hogy a vádlott,
román állami hivatalnok létére, egyma-
gyarrevizionistatársaságbantevékenyke-
dett.Roskavisszautasítottaavádakat,és
kijelentette:„ártatlannakérzemmagam”.
A kartársaira irigykedő, ellenük áskáló-
dó, összeférhetetlen Daicoviciut nevezte
megaperértelmiszerzőjének.„Amegje-
lent három tanulmány egyébként tisztán
tudományoskérdéseketfejteget,ésazok-
naksemmipolitikaicéljuknincs.Tiltako-
zomatudományoskutatásszabadságane-
vében,hogyebbenatekintetbenrejtettcé-
lokkalvádoljanak.”Avádtanúimegerősí-

tettékavádpontokat,vi-
szont a védelemnéhány
román tanúja az embe-
ri kiállás szép példáját
adta. Roska assziszten-
se, Traian Jianu kije-
lentette,hogycsaktudo-
mányos dolgokkal fog-
lalkoztak, és a vádlott-
ról semmi terhelőt sem
mondhat. Aurel Stoica 
nyugalmazott alezredes,
az egykori frontharcos
bajtárs azt mondta val-
lomásában: „magyar ér-
zelműember,dearomá-
nok iránt igazságossá-
got és emberiességet ta-
núsítottmindig.”Mircea 

Georgescu ügyvéd átgondolt érvelés-
sel verte vissza a vád indokait: a jelen-
lévők közül a könyvet senki sem olvas-
ta, tehát államellenes izgatásra nem al-
kalmas;románszakemberekmunkáikban
magyar városneveket használnak, még-
semítélikelőket;1918előttErdélybena

Roska Márton, a szegedi Csillagbör-
tön rabja



Erdélyi Örmény Gyökerek 2018. szeptember-október

49

románnyomtatványokon szabadonhasz-
nálhattak román helységneveket; a ma-
gyarokojtozi-szorosiátkelésesemmive-
szélytsemrejtmagában.Következtetése:
„Roskacsakazértbűnös,mertolyanállá-
savan,melyetelakarnakvennitőle.”
Roskautolsószójogánelhangzottgon-

dolatait igaza tudatából sarjadt erkölcsi
emelkedettséghatjaát:„Megraboltákazt
az oltárt, melynél három hónap híján har-
mincöt évig áldoztam, s kioltották azt a
szent tüzet,melynekvilágánál ezt az ál-
dozatot bemutattam: a becsületes, meg-
győződéses munka áldozatát. Uraim, ki
fogjaeztazoltártismétfelépíteni,kifog-
ja nekem ezt a szent lángot felgyújtani?
AzÖnök felmentő ítélete?Az legfeljebb
bizalmamegyrészétadhatjavissza.Ura-
im,ítéljenek!”Ahadbíróságállamellenes
izgatásmiattháromhavielzárásra,ötezer
lejpénzbüntetésreésösszes jogaihárom
évre szóló felfüggesztésére ítélte. Ítélet-
hirdetésutánletartóztatták.
Améltánytalandöntésamagyarközvé-

leménybenáltalánosfelháborodástkeltett,
deromándemokratikuskörökbenisvisz-
szatetszéstszült.Atekintélyestudóséspo-
litikus,Nicolae Iorgavéleményeszerintaz
erdélyi őskor kiváló kutatója tevékenysé-
génekmegszakításahiba,ésazelítéltmeg-
kegyelmezéséértakirályhozfolyamodott.
Az ésszerűség győzött, és november 30-
án,arománnemzetiünnepalkalmából,a
világháborúidejénmozgósítottésegyév-
nél rövidebb szabadságvesztésre ítéltekre
elrendeltkirályiközkegyelemalapján,há-
romhetifogságután,december3-ánRoska
elhagyta az ügyészségi fogházat. Pár
nap múlva Bukarestbe utazott: Iorgának,
Andrieşescunak,Grinţescunakazönzetlen
közbenjárásértköszönetteltartozott.
1937 januárjában visszavették az inté-

zetbe,újbólletetteazesküt,ámellenséges

légkör fogadta. A kirajzolódó további
megaláztatásokelőlazáttelepülésbeme-
nekült. Elbúcsúzott barátaitól, szülőföld-
jétől.Azerdélyikörútaugusztus22-iállo-
másaMagyarköblösvolt, fel is jegyezte,
hogy„elbúcsúzomfalumtól.”Szeptember
28-i naplójegyzete szerint „Útnak indu-
lunkDebrecenbe”.
Acívisvárosbantártkarokkalfogadták,

egyetemitanszékvárta,deamásodikbé-
csidöntésvisszahívtaKolozsvárra.1940
és 1945 között a Szegedről visszaköltö-
zött magyar egyetem régészeti katedrá-
jánésazÉrem-ésRégiségtárélénfelvette
PóstaBélakétévtizeddelkorábbanelsza-
kadt iskolateremtő munkájának fonalát.
Sajnos, az alig néhány éves kis magyar
világotújabbönkéntesszáműzetésselkel-
lettfelcserélnie.EzúttalazújbólSzeged-
re menekült egyetemen várt rá a régésze-
titanszék.
Nemsokörömeteltbenne.Akommu-

nista hatalomátvétel őt is utolérte.Meg-
hurcolásaakoncepciósperekszintemin-
denelemétmagábanhordozza.„Bizalmas
értesítés, hogy a Mindszenty-ügybenfelje-
lentettek”–olvassuknaplója1949.janu-
ár12-ibejegyzésében.Arendőrségrebe-
idézettnégydiákjábólésLehel Istvánad-
junktusbólazelőadásainállítólagelhang-
zott kijelentéseket csikartak ki, amelyek
„igazolták”akommunistaelleneséssovi-
nisztalázításbűntettérefelépítettkoncep-
ciót. Íme,néhányrészleta terhelővallo-
másokból: „Magyarország és Erdély ré-
gészeti szempontból egységet képez és
így Csonka-Magyarország Erdély nél-
külésErdélyCsonka-Magyarországnél-
küléletképtelen”.Vagy:„atöbbszázéves
magyar kultúrát a románok már tönkre-
tették”; az iskolák államosításával a de-
mokratikus rendszer tönkretette évszá-
zados kultúránkat, „melyet a papságtól
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kaptunk”; „Mindszenty az egyedüli ge-
rincesmagyarazországban”;„Akommu-
nistákazországszekerétfelfordították,és
úgy akarják azt húzni”; „Apártban csak
a söpredék van,mertminden becsületes
magyarembermégapárttájékátiselke-
rüli”; „Most zsidóországbanélünk, és a
zsidókteljesenráfeküdtekamunkásságra
éskiszipolyozzák.”
1949. január 19-én őtmagát is kihall-

gatták, a rágalmakat rendre visszauta-
sította. Mindhiába.A február 2-án szer-
kesztettvádiratnemvettefigyelembevé-
dekezését,éskizárólagaterhelőtanúval-
lomásokra épült: a vádlott felsorolt kije-
lentéseiademokratikusállamrendszerés
egyikalapintézménye,azállamosított is-
kolák ellen, egyes személyek és csopor-
tok, nemzetiségek és felekezetek elleni
gyűlöletre izgattak.A vádemelést állásá-
bóltörténtfelfüggesztésekövette.
A megfélemlítés, a gyanakvás légkör-

ében akadtak emberek, akik nem feled-
tékamostanihozhasonlóembertelenidők
RoskaMártonánaksegítőkészségét,bátor
kiállását.Budapesti zsidó lakótársai nyi-
latkozatukban védelmükbe vették az an-
tiszemitizmus képtelen vádjával szem-
ben:„1944-benanyilasidőkbenazüldö-
zötteken, tőle telhetőleg, segített.Humá-
nusmagatartásának tanújelét adta legne-
hezebb időkben.” Egyben ígérték, hogy
állásfoglalásukat készek bármely ható-
ságelőttélőszóbanmegismételni.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 ve-
zetésealattállómúzeumanyagátrendel-
kezésemre bocsátotta, tanulmányaimat,
dolgozataimatazáltalaszerkesztettfolyó-
iratban közölte akkor, amikor eztmások

már nem tették meg.” Haynal Imre,koráb-
banakolozsváriegyetemorvostudományi
karidékánja,mostaBudapestiPázmány
PéterTudományegyetemII. sz.Belklini-
kájánakigazgatója,azMTArendes tagja
azerdélyimagyarkultúravédelmébentett
áldozatvállalására emlékeztetett: „Nagy
érdemeketszerzettazáltal,hogy1944-ben
helyét nem hagyta el, és ezáltal lényege-
sen hozzájárult ahhoz, hogy az egyetem 
működését folytathatta, ami az erdélyi
magyarság szempontjából nagyjelentő-
ségű volt.”Egykori kollégájamellett ta-
núskodóvallomásátfrissorvosibizonyít-
vány kíséretében adta át, amely igazol-
ta,hogypáciense„arterioclerosisban,en-
nek megfelelő szívtágulatban, chronikus
epehólyaggulladásban és gyomorhu-
rutban szenved. Kíméletes életmódra
és diaetás étrend betartására okvetlenül
szüksége van.”
A népbíróság a védelem tanúinak a

meghallgatását mellőzve hozott ítéletet.
Avádlottat„összbüntetésül1(egy)éviés
6(hat)hónapibörtönbüntetésre,mintfő-
büntetésre,–5(öt)évihivatalvesztésreés
politikai jogai gyakorlatának ugyanilyen
időtartamúfelfüggesztésére,mintmellék-
büntetésre” ítélte. Az indoklás szerint a
„vádlottkijelentései[…]alkalmasakarra,
hogyademokratikusállamrendellengyű-
löletre izgassanak,dealkalmasakfeleke-
zetigyűlölködésfelkeltéséreis”.Avéde-
lem (Turay Gusztáv és Ábrahám Mózes 
ügyvédek)kéréséreanépbíróságazügy-
nekaNépbíróságokOrszágosTanácsánál
(NOT)történőszóbelifőtárgyalásátígér-
te,egybenelrendelteazelőzetesletartóz-
tatásmeghosszabbítását.Agyógykezelés
folytatása végett kért szabadlábra helye-
zéstpedigmegtagadta.Abörtönorvosvé-
leményére hivatkozott, miszerint „korá-
hozképestigenjólkonzervált,jóltáplált.”
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Letartóztatásaótaállapotaugyanrosszab-
bodott,„egyszervoltsírógörccselkapcso-
latosrohama”,anélkülazonban,hogyaz
idegrendszeri zavarok „egészségi állapo-
tát veszélyeztetnék”.
ANOTkétzártülésenistárgyaltaasza-

badlábra helyezés iránti felfolyamodást,
deakéréstelutasította.Indoklása:„abün-
tetés súlya alatt a vádlott szökésétől va-
lóbantartanikell”.SzeptemberbenÁbra-
hámügyvédavádlottazonnaliszabadláb-
rahelyezésétkérelmezte.Hetvenévesvé-
dence „súlyosan beteg ember, a hosszú
vizsgálatifogságláthatóannagyonaláás-
ta egészségi állapotát, […] egészségi ál-
lapotanapról-napraromlik”–állazügy-
védbeadványában.Akérésdrámaihangja
végre rést ütött a hajthatatlanság érzéket-
lenfalán:aNOTelhatároztaazügyszó-
beliújratárgyalását.
A fellebbviteli tárgyaláson (1949. ok-

tóber 24.) a NOT, hangsúlyozva, hogy
első fokon a vádlott bűnösségénekmeg-
állapítása és cselekményeinek minősíté-
setörvénysértésnélkültörtént,rögzítette:
abüntetéskiszabásánálanépbíróságnem
volt tekintettel a vádlott betegségére és
időskorára.Ezértafellebbvitelibírósága
népbíróságiítéletetmegsemmisítette,ésa
vádlottat„összbüntetésül8(nyolc)hóna-
pibörtönre,mintfőbüntetésre”ítélte.De
amellékbüntetést – 5 évi hivatalvesztés,
politikai jogai 5 évre való felfüggeszté-
se,állásvesztés–jogerősnekésvégrehajt-
hatónaknyilvánította.RoskaMártonno-
vember 9-én bejegyezte füzetében: „Ma
reggel szabadultam.”Ámállástalanvolt,
bármilyenkereseti forrásnélkül, barátok
kegyelemkenyerére utalva.
ASztálinhalálautánelindultrehabilitá-

lási folyamat részeként elfogadott 1953.
július25-i11.számútörvényerejűrende-
letközkegyelmethirdetettakétévetmeg

nem haladó politikai büntetésekre. Egy
hónapmúlva,augusztus24-éna73éves
RoskaMártonaszegedimegyeibíróság-
hozfordult:„Amnesztiaaláesem.Kérem
azerrevonatkozóhivatalosértesítést,ha
lehet, annakakihangsúlyozásával,hogy
állásomatvisszakapjam,sfizetésemsaz
ezzel kapcsolatos illetékeim kiutaltassa-
nak.”Kéthónapigkellettvárniaaválaszra,
amelyszerintatörvényerejűrendeletnyo-
mán„abüntetőítélethezkötődőhátrányok
alólmentesülésbüntetlenelőéletűnekte-
kintendő.”Ennyi,ésnemtöbb,amitaleg-
illetékesebbhatóság fontosnakvélt tenni.
Továbbimásfélévesvárakozásután,1955.
március 10-én újabb tapintatos, ám tény-
szerűbeadványbantudakozódottamegyei
ügyészségnél: „megillet-eengemanyug-
díj vagy sem? […]A pénzügyminisztéri-
umhoz beadandó kérésem alátámasztásá-
hozvolnaerreszükségem.52éviés3hó-
napiszolgálatutánmárahetedikéveva-
gyokfizetésésnyugdíjnélkül.”Azilleté-
kes hatóságnak három hónapra volt szük-
sége az eligazító válasz megfogalmazá-
sához: „nyugdíjjogosultsága 1953. VII.
26-tólmegnyílt,ezértazilletékesszervek-
tőlkérhetifolyósítani.”Mindenbizonnyal
továbbihónapokteltekel,mígabetevőfa-
latgondjamegoldódott.
Atudományoklegmagasabbmagyaror-

szágifórumánáliseszébejutottvalakinek
a régész RoskaMárton neve, és fél év-
százados munkássága elismeréseként az
MTA felékesítette a tudományok kandi-
dátusa fokozattal.Mit gondolhatott? Ta-
lán 1936-os elítélése előtt mondott sza-
vaijártakazeszében:„kifogjaeztazol-
tártismétfelépíteni,kifogjanekemezta
szentlángotfelgyújtani?”Maradtmégrá
azélettőlnéhányesztendő.

(Megjelent: Művelődés 2016 Március,  
Rovat: Emlék-lapok)
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Az újonnanGyergyószentmiklósra érke-
zettlelkipásztor,Korom Imreapárbeszéd
embere.Aztmondja,egyetlen térennem
ismer kompromisszumot: a hit kérdésé-
ben.KoromImreérsekidöntésrévénér-
kezettGyulafehérvárról,hogyateológiai
tanárból aMunkásSzent József-egyház-
községplébánosalegyen.

Korom Imre szórványban született. 
Milyennek képzeljük el a családot, a 
közösséget, amelyből vétetett? 

– 1979-ben születtem a Zsil-völgyi
Lupényban.Családomtörténeteésazén
hivatástörténetem igen érdekesen alakult
ebbenamiliőben.Azéndédapámrómai
katolikuspapvolt, éspontosanúgyhív-
ták, mint engem. Szegeden házasodott
összeegyörménygrófnővel,akiaCzárán 
családból származott. Öt fiuk született,
közülükazegyikbőljobboldali,amásik-
bólbaloldalipolitikus lett amásodikvi-
lágháború éveiben.A két testvér az ide-
ológiaikülönbségekmiatthalálukignem
beszéltegymással.Ajobboldalibeállított-
ságúvoltazénnagyapám,katonatisztként
szolgáltezredesirangbanamagyarhadse-
regben.AháborúvégénBudapestrőlFel-
vidékre,onnanaKárpátokgerincénegé-
szenaZsil-völgyéigkellettmenekülniea
kommunistákáltalkimondotthalálosíté-
leteelől.
Az 1945-ben újranyílt bányák világá-

banelvegyülteknagyszüleim,nagyanyám
etédiszékelyasszonyvolt.
Nagyapámabányafőkönyvelőjevolt,

majdamikornyugdíjazták,a féllábú fér-
fiszabad idejébengobleneketvarrt,meg

…„én is részben örmény gyerek vagyok, Czárán fajta”
Balázs Katalin
Nem tanárnak, papnak szentelték fel (részletek)

isvannakamunkái,kifogomtenniaplé-
bánián.Nagyonszeretettengem,máröt-
éveskorombanmegtanítottazElőrébőlés
aScanteiából(napilaprománul)kétnyel-
venolvasni.
Szüleimet illetően, édesapám felől a

székelymagyar-örményrészrőlmegvolta
polgárineveltetés,voltcímerünk,könyv-
társzobánkésjómodorunk,amibőlugye
aztáncsakaneveltetésmaradtmeg,édes-
anyám, a házassága révén, a vagyont hoz-
taatehetősrománjuhászcsaládjából.

– Ebben a családban milyen volt a 
hitélet?
–Nemrészesültemvallásosnevelésben

acsaládban.Édesapám,akiszigorúember
voltésfőmérnökabányánál,leküldetetta
katolikusplébánoshoz,hogykereszteljen
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meg, amikor meghallotta, hogy édes-
anyámazortodoxhitétakarjanekemis
továbbadni.
Korom-keresztanyámra, nem lévén

gyermeke, hárult a továbbiakban is az a
feladat,hogyavallásosneveléstpótolja.
Négyévesvoltam,márministráltam.Igaz,
elsőalkalommalacsengetnikellfeladatot
úgy értelmeztem, hogy egészmise alatt,
hátrákapaszkodtamafogantyúra,sonnan
csaknagy sírás árán tudtak engem leka-
parni. Ígykezdődöttazegyházipályafu-
tásom.Aztánakétnyelvűmisekönyveket
olvastamegyresűrűbben,megistanultam
latinul,úgyhogykésőbbateológiánlatin
tanár lettem.

– Hogyan történt Korom Imre elhívá-
sa erre a szolgálatra?
– Manapság divat hivatáskrízisről be-

szélni. Mi annak idején láttuk a papot,
és ő elegendő példát szolgáltatott arra,
hogy hasonlók akarjunk lenni.Mindig a
reverendautánfutottunk,láttam,hogyél
Simonfi Andor kanonokúr,akáplánok,és
ebből jött az elhatározásom, én is ilyen
szeretnéklenni.Nyolcadikosztályosként,
avallásátnemgyakorlócsaládomnakbe-
jelentettem:papakaroklenni.
Ezt követően egyszer hívott telefo-

nonédesapám:úrfi,gyereleabányához.
Salopétát adott, levitt ezerkétszáz mé-
termélységbe,ésmeghordozottottnyolc
órán keresztül. Megrázó élmény volt,
akárcsakkijelentése:őnemerőlteti,nem
küld,dehanemjutokbeFehérvárra,ak-
kor tudjam, ez lesz az újmunkahelyem.
Kéthétalatténafelvételianyagotbebif-
láztam.–Akántoriskolautánaszeminári-
umkövetkezettaszórványbólérkeződiák
életében...–Éncsakegy-négyosztályban
jártammagyariskolában,továbbrománul
tanultunk. A 36-os létszámú osztályból
egyedül én vagyokmég az országban, a

többiekmindkivándoroltak.Hat-hétma-
gyarosztálytársamvolt,demamárromá-
nullevelezekvelük.HaaZsil-völgyében
maradok, rám is a beolvadás sorsa várt
volna.
Ami magyar kultúrát és vallásosságot

énmagambaszívtam,aztGyulafehérvár-
nak köszönhetem.
Szórványgyerekvoltam,felkellettzár-

kóznom.Alkalmazkodási képesség, pár-
beszédrevalóhajlamsokkalnagyobbvolt
bennem,mint társaimban, de kultúrsokk
volt,hogyateológiánbekerültemegyka-
tolikus magyar környezetbe. Innen he-
lyeztek Kolozsvárra káplánnak, ahol a
csomafalvi székely Czirják prelátus-ka-
nonok úr egy hét alatt felmérte, mire
van hajlandóságom, és rám bízta a fel-
nőttkatekézist,abérmálkozókfelkészíté-
sétésaz idegennyelvű, javarészt román
pasztorációt.

– Két év után visszahívták Gyulafe-
hérvárra tanítani, és most búcsúzik a 
tanárságtól... 
–Az érsekúr döntése szerint lettema

kántoriskolábanspirituális,serdülőketké-
szítettem fel egyrészt a papságra, más-
részthogyhitvalló,civilkeresztényéletet
éljenek.Állítom,élményeimalapján,nem
igaz, hogy a fiatal fiúk nem fogékonyak
aszentre,a transzcendensre,csakkomo-
lyankell őket venni, feladatokatkell rá-
jukbízni.Aztánaszeminárium,apapne-
velde rektora lettem, mostanáig, amikor
azérsekúraMunkásSzentJózsef-plébá-
niaelsőplébánosakéntidehelyezett.

 – Érseki döntés végrehajtása ez, 
vagy ön is vágyott a változásra?–Em-
beri szemszögből státusszimbólum gyu-
lafehérvári teológiai tanárnak lenni. De
bennünketpapnakésnemtanárnakszen-
teltek.Tavaly nyáron döbbentem rá: ko-
molygondokvannakvelem,mertkezdem
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elfelejteni, hogy én pap vagyok. Így ör-
vendtem az elhelyezésnek, nekem jobb,
ha a papságomat folytatom, engem erre 
hívottaJóisten.Hálásvagyok,hogyegy
újonnan alakuló plébániát bízott rám. –
Felszegi, székely közösségbe csöppent, 
egy félkész plébániaépület munkálata-
inak folytatását kell irányítsa a közös-
ségépítéssel párhuzamosan... 
– Én a párbeszéd embere vagyok.Úgy

gondolom, ha egymást meghallgatjuk,
olyannincs,hogynejussunkközösnevező-
re.Mertvelemmindenbenkilehetegyezni,
azegyetlendolog,aminemalkutárgya,az
ahit.Ebbennincskompromisszum.

– Milyen az az Isten, akiben Korom 
Imre hisz? 
–Azénpapijelmondatom:Tudom,ki-

nekhittem.Imádságaimrövidek, logiku-
sak és célratörők,mert tudom,kinekhi-
szek. Nemcsak hiszem, tudom is, hogy
van Isten, hogy segít az életben,mert ő
aszeretet,éstörődikateremtményeivel.

– Vasárnap mutatkozott be az egy-
házközség tagjainak. Mit üzen nekik a 
papi jelmondata mentén, hogyan hatá-
rozza meg közös útjukat? 
–Lelkipásztornakéshívőknekegykö-

zöskalandjakezdődikmost.Ebbőlmin-
denkikikellvegyearészét,odakelltegye
aszívét,eszét,tehetségét,hogyezegyélő,
eleven egyházközség legyen. Mert nem
csak én tudom, hogy kinek hiszek,meg
vagyokgyőződve,hogyahívekistudják,
érzik:hamegadtaaJóisten,hogyújtemp-
lomuklegyen,akkorazőakarataaz,hogy
ezatemplommegteljen,élőközösségle-
gyen. Ennek a közösségnek az alkotó ele-
mei,atégláiahívek.Éncsakegykoordi-
nátorvagyok, akimavan, holnapnincs,
deahívekmaradnak,atemplom,aplébá-
niaazövék,őkképezikamagot,amifává
kellterebélyesedjen.Nekikkelleljutniuk
arraaszintre,apapjuksegítségével,hogy
tudják:kinekésmithisznek.

(Székelyhon.ro 2017. augusztus 31.)

„JézusKrisztusnemvoltIgenésNem,BennemindigazIgenvalósultmeg”(2Kor
1,19)-állítjaelénkbátorítópéldáulSzentPálapostolJézusKrisztust,azUrat.Jézus
pedigígybuzdítbennünket:„Beszédeteklegyen:igen,igen,nem,nem”(Mt5,37).
CzakóGáborgondolataiJézusszavánakszellemébenfogantak.Szeretnehatározott
„igen”lenniazigaz,ajó,aszépésaszentkihívásáraésegyértelmű„nem”mindarra,
amitalmi,értéktelen.Mindenfelelősséggelbíróemberújramegújramegfogalmaz-
za:korunkembereellenalegnagyobbvétség,hakonfúziót,összevisszaságotterem-
tünk,haazigazrólnemmondjukki,hogyigaz,ajóról,hogyjó.Krisztusazértjött,
hogyelvegyeabűnt.Ezértnemisabűnalegveszélyesebbszámunkra,hanemaz,ha
elveszítjükazigazságot.CzakóGáborújramegújramegpróbáljamegfogalmazniaz
igazságotésmeghívbennünketarra,hogy„beszédünklegyenigen,igen,nem,nem.”

Kívánom, hogy nagyon sokan képesek legyünkmeghallani ezt az igazságra hívó
szót.

Bíró László püspök
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Olvasói levél
Az EÖGY Füzetek július-au-
gusztusi számában „Hon-
nan is származnak a magya-
rok?8.oldalántévesenszere-
pelnek III.Bélakirály leszár-
mazási adatai: u.is édesapja
II. Géza király, nagyapja pe-
dig II.”Vak”Béla király volt.
Hogy melyik újságíró téve-
dett?-aztnemtudom.

J. Ildikó 

Erzsébetvárosi Nagyboldogasszony-
napi búcsú – 2018. augusztus 15. 

Indul a templomból a körmenet 
Szűz Mária szobrával

A körmenet a Fő téren
Ünnepi közös ebéd örmény ízekkel
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ZuglóiÖrményÖnkormányzat,
FővárosiÖrményÖnkormányzat

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

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

Lapzárta: minden páratlan hónap első hétfőjén!
Tördelés:HarsáczkiGyörgy

Nyomdaimunkák:PannóniaNyomdaKft.

Az erdélyi barangoláson a szovátai Marianum ház előtt a Marosszéki Kodály Zoltán énekkar di-
ákjai csoportképhez álltak össze a barangoló csapattal.



„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék...”
(Vörösmarty Mihály)
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Tisztelt Olvasóink!
Minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor Fővárosi Örmény Klub a Budapesti Örmény 
Katolikus Lelkészség közösségitermében(1114Budapest,Orlayu.6.)
MegközelíthetőaGellérttértőlaMóriczZsigmondtérirányában,jobboldalona2.utca.
Mindenkitszeretettelvárunk!
Alapzártaváltozatlanulapáratlanhónapelsőhétfője.

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

„Lélek az Isten”–mondtaJézusaszamáriabeliasszonynak.Saléleknemábrázolható.
Különbözőjelképekkelpróbáljukérzékeltetni,mintpéldáulRubljov ikonja.Deszámos
másmegközelítés isvan.AbarokkkorbanMagyarországonelterjedegyérdekes ikon:
Máriamegkoronázása.Kétoldalt:azAtya(idősember)ésaFiú(Jézusszokásosábrázo-
lásában).Koronát tartanakaz ikonalsó részénekközepén levőMária feje fölé,a felső
részenaSzentlélekgalambképében.Aképekszemléléseisdicsőítésreserkent.Dehogyan
kapcsolódikMáriaaSzentháromsághoz?–A„Boldogasszony,Anyánk”szavaivaltudunk
válaszolni:„Az Atyaistennek kedves, szép leánya, Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek 
mátkája.”JézusbannyilatkoztattakimagátIsten,aSzentlélekközreműködésével.

dr. Sasvári László
* Szent Liturgia örmény katolikus szertartás szerint. Budapest, 2006
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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 
vezetteEÖGYKE(ErdélyiÖrményGyö-
kerek Kulturális Egyesület) tagjai, vala-
mint szimpatizánsai
ésaMagyarNemzeti
Galéria  köré tömö-
rülő baráti társaság,
hogy Gyuri bácsi
(dr. Szarka György) 
honismereti vezető
irányításával  Erdély
eddig még fel nem
fedezett, vagy már
ismert, de megunha-
tatlan kincseivel ta-
lálkozzunk.

A már megszokott 
indulásihelyről,aMű-
szaki Egyetem előtti
parkolóból indultunk
pontbanreggel6óra-
kor. Az M4-es úton
haladva az ártándi
határátkeléselőttmég
megittuk az utolsó
magyarországi ká-
vét Berettyóújfalun,
azután továbbindul-
tunkNagyvárad felé.
Nagyvárad hangulatát, a Kőröspartot, 
a belváros felújított épületeit, a magyar
költőkszobrainak ishelyetadónagypar-
kotezalkalommalabuszból láthattuk-ér-
zékelhettük. Hosszú út állt még előttünk
célpontunkGernyeszegeléréséig.
A XIV. században Mezőtelegden

koragótikus stílusban épített és a XV.
században reformátussá vált templom

megtekintésévelkezdtükakulturálisprog-
ramot.Öröm,hogymaisláthatókazere-
detifaliképekaháromszentmagyarkirály
(Szt. István, Imre és László) ábrázolásá-

val,vagyavégitélet
megjelenítésével. 
Az alapító-építtető, 
aCsanádnemzetség-
beli Telegdi István 
országbíró vörös-
márvány síremléke 
monumentális,még-
is azott nyugvónak
személyes emléket 
állítólátvány.
Akövetkezőmeg-

álló:Csucsa–Bonc-
za kastély, illetőleg
akastélyhoztartozó
kisebb melléképü-
let, amelyben Ady 
és Csinszka lakott 
a házasságukat el-
lenző Boncza-pa-
pa „jóvoltából” és
amelynekkéthelyi-
ségét két évvel ez-
előtt emlékszobává
alakították a Petőfi
Irodalmi Múzeum

hathatós segítségével. Mindig jól esik
nézegetni a néhánymegmaradt szép bú-
tordarabot, a fényképeket, a csipkeszerű
díszítésű cserépkályhát, az itt írt verse-
ket,visszaidézveAdyCsinszkávalmegélt
utolsóéletszakaszánakegytöredékét.
EztkövetőenmárMarosvásárhelyenát-

utazvaestefeléérkeztünkállandótáborhe-
lyünkreGernyeszegre.Kellemesszállás,

szeretetteljes fogadtatás, jó és bőséges
étezések,ezzelmárbiztosítvaisvoltazel-
következendőnapokjóhangulata.
A második na-

pon reggeli után
Szovátára indultunk
a Tündérkert Ala-
pítvány gyermek-
kórusának megláto-
gatására. Gyönyörű
helyen, a város fö-
löttidombtetőnépült
meg az Alapítvány 
közösségiháza,ahol
a két iskolanővér:
Vera nővér és Gabi
nővér vezetésével tanulnak énekelni és
hangszereszenélniagyerekek.Meghall-
gattuk rögtönzött hangversenyüket, gyö-
nyörködtünk a csengő tiszta hangokban
és örültünk, hogy ez  
asoktehetséganővérek
jóvoltából nem vész el,
sőtmár az utód-tanárok
kinevelése is folyamat-
banvan.Azeneiélveze-
tekutánaMedvetó-beli
fürdés sem maradhatott
el. Szemerkélt az eső,
desokvállalkozókedvű
fürdőzőakadt,amegrög-
zött szárazföldiek pedig
sétálgattak. Szárazon és
vízen is gyönyörködtető
voltazerdővelövezetttó
látványa.
Ennyi szépség után

a gyomorra is gondol-
ni kell, ezt a feladatot
Váralján a frissen sütött pisztrángok el-
fogyasztásával teljesítettük, majd – ha
minemismozogtukleabőségesebédet,
delegalább–megnéztünkJobbágytelkén

egy fergeteges néptáncbemutatót, ahol 
afalubeliifjúságkicsiktőlanagyokigiga-
ziörömtáncotjártnagyonszéphelyinép-

viseletben. Szíves-
látásban is részünk
volt és megismer-
kedhettünk a falu-
banlakó„Gábor”ci-
gánnyal: Lajossal,
aki kovácsmester és
özvegyemberként
neveli gyermekeit. 
Asokélménytnyúj-
tó program után 
aNyárádmentiszép-
ségesharmonikustáj-

bangyönyörködveutaztunkszállásunkfelé.
Aharmadiknapakirándulós/túrázósnap
volt,mégpedigWassAlbertés legszebb-
legismertebbregénye,aFuntinelliboszor-

kány nyomában: a né-
hány vállalkozó kedvű
és jó fizikai állapotban,
a nehéz, meredek te-
repen túrára kész tár-
sunkfelmászottazIsten
székéhez, mi többiek
szintén lelkesen a szép 
tájban gyönyörködve ki-
rándulgattunk a Szalárd
völgyében,aholazegyik
napsütötte tisztáson ta-
lálható a Bánffy forrás,
egy természetes hőfor-
rás, aminek kimélyített
medrében fürödni lehe-
tett. Semmihez sem ha-
sonlítható élmény volt
megmártózni az erdő

öveztetisztásona26fokostisztavízben.
Nem lehet pontosan leírni azt az érzést
sem,ahogyjártukésláttukaztavidéket,
amitWassAlbertolyanérzékletesenírtle

Jobbágytelke, Faluház

A szovátai Marianum-ház

Módos Péter Wass Albert sírjánál Marosvécsen
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regényében,hogyolvasásközbenisaBiszt-
ra patak völgyében és az azt körülvevő
hegyekbenérezhetimagátazember.
AbuszbanutazvahallgattukmegGyuri

bácsiösszefoglalóelőadásátWass Albert 
személyéről, jelentősé-
géről és szerepéről az
irodalomban, illetőleg a
XX.századelsőfelének
történelmében.
Más életfeladatot kel-

lett teljesíteni közel
ugyanabban az időszak-
banbáróKemény János-
nak, de szintén jelentős
szerepet játszott Erdély
irodalmiésközéletében.
Ez a két meghatározó
személyiség a Kemény
János által életre hívott
írói alkotóközösség, az
erdélyi Helikon rendez-
vényein rendszeresen
találkozottis.AHelikontagjaivoltakmég
többek közöttDsida Jenő, Kós Károly, 
Tamási Áron és nem utolsó sorban gróf 
Bánffy Miklós. Mindannyiuknak külön-
különisregénybeillőéletevolt,atörténe-
lemésasajátsorsukisolyanfordulatokat
idézett elő, olyan találkozások, emberi
kapcsolatok, szerelmek részesei voltak,
amelyektaglalásatöbbmás,különtanul-
mány tárgya lehet.  
Ahelikoniközösségtalálkozóinakszín-

helyét, a marosvécsi Kemény kastélyt 
a Kemény család tagja, Kemény János
unokája,Kemény Nagy Gézamutattabe.
Azerdélyireneszánszépítészetjellegze-
tesjegyeitidéző,várszerűenépítettépü-
letkívülrőlviszonylagjóállapotbanvan,
belül azonbanerősennyomothagyott az
a több évtized, ami alatt kórházotthon-
kéntműködött.Ritkaszépzártreneszánsz

belső udvarból léptünk be az épületbe,
ahol néhol méteres vastag falak, véletle-
nülmegmaradtszépmintázatúfakazettás
mennyezetű, vagy faburkolattal borított
kisebb nagyobb termek fogadtak. Mint

ahogy szinte mindegyik
kastélyt,amarosvécsitis
teljesen kirabolták, egy-
két régi cserépkályhán
kívül semmiberendezés
nemmaradt, ígyazutó-
dokravárafeladat,hogy
megtalálják, miképpen
lehet legalább jelzés
értékkel visszaállítani
az eredeti állapotot, to-
vábbgondolni a kastély
jövőjét. Nagyon össze-
tett, nehéz, sok bátor-
ságot, energiát igénylő
feladatez.
A kastély parkja részle-
ges pusztulása mellett

is őrzi régi szépségét, hangulatát.Ebben 
a parkban zajlottak a helikoni írói talál-
kozóknyarantaakétvilágháborúközött. 
Etalálkozókemlékéül tervezteKósKá-
roly a Helikon kőasztalt. A parkban
találhatóbáróKeményJánoséscsaládja
síremléke és ugyancsak a Wass Albert

hamvainak egy részét őrző, kősziklából
készültsíremlékis.
A marosvécsi kastély meglátogatásá-

valkezdődöttazutunk„kastélyvonala”:
annakvizsgálata,mittehetésmitképes
tenni a kastélyokat visszaperelő arisz-
tokrácia, mi a felelősségük, mi a lehe-
tőségük?Ezt a kérdéskört gondolhattuk
tovább a következő, negyedik napon 
akeresdiBethlenkastélymeglátogatásá-
val.ABethlencsaládvisszaszerezteaXV.
századbanreneszánszstílusban–először
erődszerűen – épült kastély tulajdonjo-
gát,azonbanateljesenkiürített,lecsupa-
szítottépülethelyrehozatalameghaladja 

atulajdonosoklehetőségeit,ezértacsalád
ügyeitabetegágyábólintézőBethlen Ani-
kó grófnő Böjte Csabatestvérnek,illetőleg
aDévaiSzentFerencAlapítványnakadta
átakastélyhosszú távraszólóhasznála-
ti jogát. Böjte Csaba megfogalmazta és
meghatároztaakastélyjövőbeniszerepét:
az ún. Béke házát a fiatalok képzésköz-
pontját kívánja ott kialakítani. Megkez-
dődtek a felújításimunkák, a szisztema-
tikus felújítás kezdő lépése a különálló
gótikuskápolnahelyrehozatalavolt,ahol
meghallgathattukazalapítványmunkatár-
sánakbeszámolójátazeddig történtekről

ésajövőbelitervekről.Végigjártukszinte
azegészkastélytésbára teljesen lecsu-
paszítottfalakfogadtakbennünket,még-
is látszott, hogy ez a rendbehozatal első
fázisa.Arégiszépségeketidéztéktöbbek
között a faragott kő-ajtókeretek, a kőből
kifaragott boltívek.A kastély virágokkal
beültetettudvaraisazodafigyelőgazdát,
azátgondoltrekonstrukciótjelzi.

Ugyanezen a napon, még a kastély 
meglátogatása előtt az első programpont
Almakeréken aXIV. században azApafi 
családáltal építtetett gótikus szász erőd-
templomvolt.Azelőszörromanikastílu-
sábanépültzömök,mégisarányos temp-
lomakatolikusfelekezetheztartozott,majd
későbbgótikusstílusúevangélikustemplom

Gernyeszeg, Bethlen István szobra

Almakerék – gótikus szász erődtemplom

Gernyeszeg, a kastély enteriőre

Marosvécs, a kastély belső udvara

Marosvásárhely – Megyeháza (Cifrapalota)
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lett.Itttalálhatóalegépebbteljesállapotban
fennmaradtfalfestményegyüttes.Aképek
központi témája Szűz Mária, de látható 
az akasztott Júdás ábrázolása, illetőleg 
amagyar szentkirályok ishelyetkaptak.
Különlegesen szép látvány a sok élénk 
szín,acsipkeszerűenfaragottboltívek.
A szász vidéken való utazás kihagy-

hatatlan célpontja Segesvár. Ismert volt
márlegtöbbünkszámára,deavárhegyen
épült, a német építészet jegyeit viselő, 
akulturálisvilágörökségrészétalkotókö-
zépkorióvárosbejárásamostishangula-
tos szép élményt jelentett. 
Szálláshelyünk felé tartva megálltunk

még Marossárpatakon, ahol a templom 
mellett kialakított parkban különleges
látványban volt részünk: erdélyi fejedel-
mekcementbőlkészültmellszobraiközött
sétálgathattunk.
Ezt a napot vidám, élő zenés estével

zártukGernyeszegen,ahol–mintminden
este–afinomésbőségesvacsoramellett
lazíthattunk,beszélgethettünkanapiélmé-
nyeket levezetve.
Másnap reggel a gernyeszegi reformá-

tus templom műemléki épülete melletti
templomkertben felállított gróf Bethlen
István szobornál koszorúzással tiszteleg-
tünkanagypolitikusemlékeelőtt,majd
aminiszterelnök szülőhelyéhez, aTeleki

kastélyhozlátogattunk.Akőkapunbelép-
veazelsőlátványaszépengondozottpark
ésakitisztított,eredetiállapotábavissza-
állítottkistó,aközepénlévőmégkisebb
szigettel,azodavezetőkishíddal,mind-
ez nagyon kellemes benyomást nyújtott. 
Az épület bejáratánál a kastély jelenlegi
ura, gróf Teleki Kálmán fogadta a cso-
portot. A barokk stílusú kastély, mely-
nek építése Teleki László és Teleki József 
nevéhez fűződik, a Budapest környéki
Grassalkovich stílusban készült, de ezen 
astílusonbelüllegjobbanapécelikastély-
raemlékeztet,mivelavéglegesformaki-
alakításakor építtetőTelekigróf felesége
Pécelről származott. Teleki Kálmán, aki
felvállaltaakastély felügyeletétés rend-
betételét,körülvezetettbennünketelőször

a kastély mögött elterülő, az előkerthez
hasonlóan szépen rendben tartott par-
kon,aholanéhányépségbenmegmaradt
klasszikus szobor is visszakerült eredeti
helyére.A gróf úr ugyanazzal a büszke-
séggelmutatta be a park egyik legszebb
ginkgo biloba fáját, mint a megőrzött
kőcímereket(TelekiésToroczkaycsaládi
címer),szobrokat.Azépületméltánlehe-
tett aMarosmente egyik ékköve, eredeti
fényétmár amai állapota is érzékelteti:
az ablakok, a gyönyörű tömör faajtók,
a lépcsőfeljárónál kialakított enteriőr 
aszalongarnitúrával,anagyebédlőhárom
gyönyörűmuranoicsillárjával,tükrökkel,
astílszerűenberendezettkétszoba,mind-
mind a régi eleganciát idézi. Nagyon
sokfeladatvármégatulajdonosokra,de 
amegismertállapotisérzékelteti,hogyjó
kezekbenvanaműemlék.TelekiKálmán
ésfeleségeBrüsszelbenélnek,detavasz-
tólőszigennekafeladatnakszentelikma-
gukat,példátnyújtvaa– felelősségteljes
haza–,Erdély-éscsaládszeretetre.
Következő állomásunk a szomszédos

Sáromberkén található Teleki kastély,
aminek jelenlegi állapota a gernyeszegi
ellentéte,ugyaniseztakastélytnemigé-
nyelte vissza az arra jogosult Teleki ág.
Pedigamagaidejébentalánismertebbis
volt,hiszenaközismertutazó-felfedező-
vadászTeleki Sámuel (Samu) tulajdoná-
ban állt. U alakú földszintes épületében
ma iskola működik, ennek megfelelő 
azállapotais.Valószínűlegazállamike-
retekből még a legszükségesebb állag-
megóvásrasemtelik.Kárérte.
AfaluszélidombontalálhatóTelekikrip-

tameglepőlátvány,jobbanemlékeztetegy
sátortetős,ámbitusosfalusikúriához,mint
nyughelyhez.Azépíttetőakönyvtáralapító
TelekiSámuelgrófvolt,akifeleségeésfia:
Domokoshirtelenhalálamiatthatároztael

a családi kripta létrehozását. Itt nyugszik
még Teleki Sámuel dédunokája, azAfri-
ka-kutatóTeleki Samu gróf és számos más 
tagjaaszékiTelekicsaládnak.
KastélyprogramunkatbefejezveMaros-

vásárhelyre utaztunk, ahol aKultúrpalo-
tamegtekintése volt a legfőbb esemény. 
A gazdagon díszített szecessziós épület
minden szeglete, a lépcsőház, a színház-
terem,afestettüvegablakok,külön-külön
látványosság. Nagyon emlékeztet a sza-
badkai városházára, ugyanazon koncep-
ciószerintalakítottákazépületet,adíszí-
tést.Kétleglátványosabbterem-együttese
aTükörteremésazemeletiKéptár.Maga
azépületszépegységetképezazLalak-
banmelletteállóMegyeházával,aCifra-
palotával.
Asoklátnivalót,élménytszabadprogram-

mal, sétálgatással, sörözéssel, fagyizássalJobbágytelke, Falumúzeum belső udvarán (kerámia)

Teleki kastély, Gernyeszeg

Marossárpatak, Szoborpark
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vezettükle,hogyazutánvisszautazzunk
szállodánkba,aholvártbennünketabú-
csúvacsora a jókedvű zenés-táncos bú-
csúesttel.
Utolsó napunk a hazautazás jegyében

telt. Gernyeszegtől elbúcsúzva Maros-
vásárhelyen,majdKolozsváronátutazva
Kőrösfőn álltunkmeg, ahol,
mint mindig meglátogattuk
a Kalotaszegen, de Erdély-
ben is legszebb festett faka-
zettás mennyezetű reformá-
tus templomot, ami minden
egyes alkalommal új, apró
szépségeket, meglepetéseket 
tartogat, ezért nem is hagy-
juk ki soha a szívbéli látni-
valók közül. A kirakóvásár
gyors áttekintése is állandó
fejezetazéletünkben,hiszen
azotthonvalókatisszeretjük
meglepni valami kedves ap-
rósággal.
Végső állomásunk: Hegy-

kőszentimre meglátogatása
részben missziós feladat,
mivel a viszonylag félreeső,
Biharmegyeipartiumifalutfontosbele-
kapcsolniahonismeretitúrákvérkeringé-
sébe,detiszteletadásisaLezsák Sándor 
kezdeményezésére a Lakitelki Népfőis-
kola adományozásából falállított Szent
ImreszoborésezzelmagaSzent Imre her-
cegelőtt.Amondaszerintazifjúherce-
getvadászatközbenezenahelyenseb-
zetthalálraavadkan1031-ben.Ahelyi
reformátustemplomenergikus,tehetsé-
ges szónok lelkésze:Kuharszky Zoltán 
nemcsak a templomot, a gyülekezetet 
népszerűsíti tájékoztatójával, hanem 

afeleségévelegyüttvéghevitt,borkós-
tolóval egybekötött szeretetvendégség-
gelbizonyítja,hogyavendéglátásbanis
jólmegálljaahelyét.
Jóllakva, felvidámodva, testben és lé-

lekben megerősödve szálltunk vissza 
abuszba,hogymostmárvéglegesenhaza-

felé vegyük az irányt. Gyuri bácsi szív-
hez,lélekhezszólóösszegzéséthallgatva
megbizonyosodtunkarról,hogyezazút
is egyaránt szolgálta a testi felüdülést,
a lélek töltekezését.Remélhetőlegmi is
vittünkolyanerősítést,amireErdélyben
vanszükség,deszokásszerintmikaptuk
látnivalókban, tudásban és érzelmekben
isaztatöbbletet,amimiattfüggővévál-
tunkésamimiattmindenévbenújraés
újravisszavágyunk,visszamegyünk.
Ígyleszezreméljükjövőreis!

Lejegyezte: dr. Hámory Beáta

Gernyeszeg, Grand Lion Panzió – búcsúest. Balról: dr. Issekutz 
Sarolta, Dr. Hámory Beáta és Dr. Dajbukát Adrienne

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 interjúbanAzbej Tristan,  
aMiniszterelnökségüldözöttkeresztények
megsegítéséért felelős helyettes államtit-
kára elmondta: az elmúlt másfél évben
összesen 4,5milliárd forintot fordítottak
az üldözött keresztények megsegítésére
annak érdekében, hogy ne kényszerülje-
nek migrációra. A programok közül ki-
emelkedőnek nevezte Tell-Aszkuf teljes
újjáépítését.
ANinivei-fennsíkontalálhatótelepülést

2014-benrohantaleésfoglaltaelazIsz-
lámÁllam,majdelüldözteazottélő1300
keresztény családot.A harcok következ-
tében900épületsérültmeg.Atelepülést
közelkétmillióeurósmagyaradományból
teljesen felújították, és ezer család már
visszaistértlakóhelyére.

A helyettes államtitkár
rámutatott: a keresztény-
ség napjainkban a világ
legüldözöttebb vallása,
a keresztényeknek több
mint nyolcvanországban
hátrányos megkülön-
böztetésben van részük,
amiszélesskálánnyilvá-
nul meg, a vallási jogok
megtagadásától egészen
a népirtásig. Úgy vélte,
Európajelenlegiállapotát
jólmutatja a keresztény-
üldözésre adott válasza,
egészen pontosan annak 

a hiánya. Nyugat-Európában ugyanis e
tragikus jelenség tudatos letagadásával
viszonyulnakakeresztényüldözésproblé-
májához–hangsúlyozta.
AlapkérdéséreAzbejTristanelmond-

ta:azokapolitikaiésegyháziszereplők,
akik Európában nem közönyösek az ül-
dözöttkeresztényeksorsairánt,elismerik
aMagyarország által indított programot,
amelybenakormányazátláthatatlannem-
zetköziszervezetekvagymásköztessze-
replők helyett közvetlenül a fenyegetett
közösségekhezjuttatjaelatámogatást.

Forrás: MTI, 2018. aug. 23.

Fotó: Király András/Hajdúdorogi
Főegyházmegye
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A cím kivételesen kétféleképpen értel-
mezhető.Jeruzsálemóvárosánakdélnyu-
gatirészénazörmény negyed helyezke-
dikel,saSzentföldtöbbhelyénörmény
nyomokrabukkanhatunk.Éppezennyomok

felkutatására indult el a XII. Kerületi Ör-
mény Önkormányzat által szervezett csoport 
szeptemberelején.Rendkívüliélménybenis
részükvolt,hiszenapátriárkafogadtaőket.
Kövessükvégig–legalábbacikkalapján–
aszervezésfolyamatátésabejártútvonalat.
Az önkormányzat egy évvel korábban

elkezdteazút szervezését.Már ismerős-
kéntköszönthetteVencelatyát(Tóth Ven-
cel ferencesszerzetest)a2017októberé-
ben a Sapientián rendezett ünnepségen. 

Hegedüs Annamária
Örmények a Szentföldön     

Aferencesrend800évesszentföldijelen-
létére emlékeztek a szép eseményen, me-
lyen az önkormányzat tagjai széleskörű
tájékoztatást kaptak. 
A szervezés szentföldi részét Vencel 

atya, a toborzást az önkormányzat in-
tézte. Többszöri egyeztetés során kiala-
kult aprogram, illetve azútvonal.ATel
AvivmellettiJope,Cezaria,Haifa,Akko,
a Tábor-hegy, a Genezáreti-tó, a 8 bol-
dogság hegye, a kenyérszaporítás helye,
Kafarnaum,Magdala,Kána,Názáret,Jor-
dán-völgye, a keresztelés helye, Jerikó,
Zakeus fügefája, Jeruzsálem, Maszada,
Betlehem,EinKaremtelepüléseklátniva-
lóicsábítottákajelentkezőket.
AzelsőörményemlékbemárJopeban

botlottunk: a konvent épülete áll a ten-
gerparthoz egészen közel. A Szent Mi-
klós-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 katoná-
kat.Ahelykülönérdekessége,hogyAn-
toine-Jean Grosnagyméretűképetfestett
Bonaparte látogatása Jaffában (régineve
a Jope, ma Tel-Aviv városrésze), mely 
aLouvre-bantalálható.

Magdalábana12apostolképelátható 
atemplomban,köztükkettőtérítettÖrmény-
országban.

Jeruzsálembenvégigjártukakeresztút
feltételezetthelyeit.A3. stációazörmé-
nyek gondozásában áll (az örmény ven-
dégházisittüzemel),a4.pedigazörmény
katolikus templomnál található. A hely
szellemisége,lelkiségenemtettelehetővé
a jegyzetelést, a fényképezéshez sem volt 

túlsoklehető-
ségünk, mivel
inkább átél-
ni kívántuk 
a keresztutat.
Az udvaron
mégis lencse-
végre kaptuk
az 1915-ös
genoc íd ium
emlékére állí-
tott kacskárt, 
a templom 
bejárata fö-
lötti örmény

feliratot(Tuamipsiusanimampertransivit
gladius).A templom magán viseli az ör-
ményjellegzetességeket,afőoltárörmény
kolostorra emlékeztet. Egy falon emlék-
táblátláthattunklatinésörményfelirattal:
Santina Zucchinelli Ginami 1925. XII.
29–2012.XII.Petra CordisMeiDeusin
AeternumMons.Luigi Ginami1961.I.13.
Az utolsó néhány állomás a Szent Sír- 

bazilikában található.Mivelecikkbenfő-
leg az örmény vonatkozásokat tüntetjük fel, 
ígynemtérünkkiabazilikarengeteglátni-
valójára.Abejáratnáltalálhatóaszentkenet
köve. A keresztről
levettKrisztust erre
fektették rá. A fer-
mán(törökrendelet)
akatolikusok,azor-
todox-görögökésaz
örmények közösen 
birtokolt szentélyé-
nek jelöli a szent
kenetkövét,aSzent
Sírkápolnát,aGol-
gotátésabetlehemi
születési barlangot.
A Szent Sír kápol-
na külön építmény  

abazilikánbelül.Asokmécsesközül4
azörményektulajdona.
Mind a hat egyháznak (katolikusok,

görög ortodoxok, örmények, etiópok,
szírekéskoptok)kiskápolnájavan.Leg-
több figyelmet természetesen az örmény
kápolnára szenteltünk. Mint az örmény
katolikus templomban,úgy itt isörmény
kolostorra hasonlít a szentély, illetve
afőoltár.Aszentélyszépkőkerítéseelőtt
gyönyörűmozaik található, alatta hatso-
rosörményfelirat.Amozaikképeibőlné-
hányízelítőképpen:közvetlenülaszöveg
fölött díszkeret található, melynek kö-
zépső elemeNoé bárkáját tartalmazza. 
Akerettöbbirészébenállatokhelyezked-
nek el: pávák, halak, nyulak, emlősálla-
tok,madarak.Akeretenbelülpedigszép
kolostorokat ábrázolt a művész. Nevük
örmény betűkkel szerepel; biztos közte
van Ani temploma, s formáját tekintve
felismerhető a zvartnoci istenháza.A fa-
lakat hatalmas képek díszítik:Világosító 
Szent Gergely, Krisztusakeresztenstb.

A pátriárkaazutolsóelőttinaponfo-
gadottbennünket.Ennekkísérőink:Ven-
cel atya, helyi idegenvezetőnk: Bodrogi 
Zsuzsa és dr. Szabó Tünde is rendkívül

Szent Jakab katedrális

Szent Jakab katedrális

Jeruzsálem
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örültek.Bármárjártakazörményortodox
templomban, pátriárkai fogadásban még
nem lehetett részük. 
Nagyobbsétávaljutottunkelazörmény 

negyedbe, ahol több kerámiabolt csodá-
latos kínálatát tekintettük meg a kiraka-
tokban.Meggyőződhet erről a kedvesol-
vasóis,haazinternetenfelkeresiawww.
garosandrouni.com oldalt. A kirakatok
némelyike fölött kőbe vésett örmény fel-
iratokatláttunk.KoradélelőttaYerevanét-
termetmégzárvataláltuk,ámazArmenian
TavernRestaurantkörülmárvolt egykis
mozgolódás. A felirat melletti örmény
zászlók és a csodálatos életfát ábrázoló
kerámia jobban érdekelt bennünket.Vég-
re elékeztünk a pátriárkátus épülete elé.
Vele szemben az örmény ortodox teoló-
giai szeminárium épülete helyezkedik el,
ebből sajnos csak a zárt fémkerítés fölött
láthattunk egy keveset. A kővel borított
épülethomlokzatánháromnagyívesablak
helyezkedikel,mellettevalakinekabronz-
bólkészült,köralakúdomborműve.Alatta
örmény felirat,mellette (a középső ablak
alatt)egykhacskártetejekandikáltki.

Nézzük végre a pátriárkátus épület-
együttesét!Akővelborítotthatalmasépüle-
teníveltrácsokkalfedettablakoksorakoz-
nak,középennagyboltíveskőkapu,alatta

íveltkapu.Afelirat:CouventArmenienSt.
Jaques (természetesen örmény betűkkel
is). Mi tagadás, többeknek megdobbant 
a szíve, mikor ezt is átléphettük.A cso-
portbantöbbörménygyökerűvolt.Akapu
közelébenszépmárványkútáll,zöldová-
lisdíszítésbenörményfelirat.Vizesajnos
elapadt, de szépsége feledtettevelünkezt 
akishiányosságot.Nézzünkkörülazud-
varon!Nagyjából a kapuval szembenha-
talmasboltív,gyönyörűkovácsoltvasrács-
csal.Mögötte helyezkedik el a templom. 
A rács mellett (a bal oldalon) Világosí-
tó Szent Gergely ül (dombormű), süvege
fölött khacskár látható. (Khacskárok he-
lyezkednekel egyébként azudvartövező
falakon is.) A rács jobb oldalán szintén
domborműformájábanMáriátlátjukimára
összetett kézzel, mellette két angyal, szár-
nyuk, ruhájuk szépen kidolgozott.Mária 
alakja fölött is szép khacskár emelkedik.
Még egy csodálatos kerámia Madonna
megtekintésére jutott időnk, s megjelent
egykedveshölgy,akibekísértbennünket.
A lépcsősor után hosszú terembe lép-

tünk,melynekkétoldalánpátriárkákké-
pei sorakoznak. (A pátriárkák neve 638
óta ismert.)Kétkőtábla isékesítie fala-
kat:azegyikenörményfelirat,amásikon
kolostorok domborművei.Egy kis terem
után léptünk be a fogadóterembe,mely-
nek nagysága megegyezett az elsőével.
ElsőkéntAnirézmetszetetűntfel,mellette
rokokóasztalkétkorsóvalésegyszobor-
ral.Fölötteszőnyeg.Afalikárpitkeretében
mellképek, belsejében Mária Jézussal, 
illetvealattaésfölötte2-2mellkép.(Nem
valószínű,hogyanégyapostollenne,köz-
tük ugyanis egy hölgy látható.) A stuk-
kókkaldíszítettfalonegymásikrendkívül
különleges falikárpit:Máriaül egyboltív
alatt (körülötte virágok), ölében kendő –
melynek két végét egy-egy angyal tartja –, 

sbenneJézusfeje.Afalbaépítettkéttárló
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.Ateremkétoldalánhelyez-
kednekelaszékek,hatalmasKrisztus-kép
előtt(ateremvégében)foglalthelyetapát-
riárka.Nema díszes széken, s ez valami
közvetlenséget sugárzott, bár kicsit nehe-
zenindultabeszélgetés.Nurhanpátriárká-
tólsokújinformációtmegtudtunk,ámnem
indult készületlenül csapatunk. A nyolc
elolvasottkönyvben,azinternetrőllegyűj-
tött anyagokban sajnos kevés szó esett 
azörménynegyedről,ezértkülönösenfon-
tosvoltapátriárkakiegészítése.

Előzetes információink: Az örmény jelen-
létmajdkétezeréves.Márakereszténység
államvallássátételeelőtt,Kr.u.254-benis
éltekörményekJeruzsálemben,akikaJézus
életével és halálával kapcsolatos szent he-
lyekfeltárásábantevékenykedtek.Akésőbbi
századokban,azidőközbenfelépültÖrmény
Patriarchátus épületében számos zarándok
találtotthonra.Aközépkoriszerzetesrendek
mintájára a patriarchátus is a keresztény-
ség,aművelődés,azírásbeliségésakultúra
egyikfellegváravolt,sennekköszönhetően
számos felbecsülhetetlen értékű kéziratot

őriznek itt. A VII. század közepénOmar 
al Khattab kalifa oklevelében elismerte 
azörménypatriarchátusjogait,sgarantálta
annakbiztonságát.1852-benAbdul Medzsid 
szultándekrétumbanrögzítetteazörmények
jogait,sazörményapostoliegyházataka-
tolikussal és az ortodoxszal egyenrangúvá
tette. 1833-ban a növekvő létszámú koló-
niában (melynek legnagyobb népessége 
25ezerfővolt)létrehoztákazelsőnyomdát,
s1866-bankiadtákahelyiörményújság, 
aSionelsőpéldányát.1851-benmegnyílt
apapiszeminárium.AXIX.századmáso-
dik felétőlazörménynegyedszellemive-
zetőiafiatalokoktatásáttartottákazelsőd-
legesfeladatuknak.1860-banmeglapították
aleányiskolát.AzI.világháborúutánmeg-
szűnt a török fennhatóság, és az 1915-ös
népirtástúlélőijelentősszámbanemigráltak
a Szentföldre. 1925-ben Jeghise pátriárka 
iskolát alapított, amelyGülbenkian néven 
egyesített iskolaként (1929-től) jelenleg is
működőintézmény.
A Szent Jakab-templomban nézhetjük

végigazegyik legősibbkeresztényszer-
tartást,különösenahúsvétilábmosásne-
vezetes:apátriárkamegmossaapapoklá-
bát.AtemplomhelyénvégeztékkiSzent 
Jakabot. Múzeum is tartozik az épület-
együtteshez;30ezerkéziratotőriznekitt.
Kajafásházaisittvan.

A következőket hallottuk a pátriárká-
tól:Kr. előtt is éltek itt örmények,Kr. u.
a II. században már örmény püspök is
tevékenykedettJeruzsálemben.AX.szá-
zadban, Örményország megtámadásakor
sokanmenekültekide.Anegyedmaifor-
májában1915,agenocídiumutánépültki.
A gyalog érkezett menekülteknek egysze-
rű szobákat építettek, később a családok
házat emelhettekmaguknak. 1948-ig öt-
ezerörményéltJeruzsálemben,ámahá-
borúidejénsokanelmentek.Viszonylag

Jeruzsálem – Örmény negyed

Jeruzsálem – Örmény borozó
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zártközösségélJeruzsálemben,azörmény
negyedazóvárosegyhatodát tesziki.Van
saját óvodájuk, iskolájuk, teológiai sze-
mináriumuk, kórházuk. Az orvos minden
délután rendel, mindössze 5 sékel a díja,
a többit a pátriárkátus fizeti.Az iskolában
160-170diáktanul,négynyelvetsajátítanak
el:azörményt,arabot,angolt,hébert.Ate-
ológiaiszemináriumon(összesennégyvan 
avilágon)Örményországból,Törökország-
bólésAmerikábólérkeződiákok tanulnak
14éveskoruktól.Választhatnak,hogyszer-
zetesek lesznek-e.A szerzetesek nőtlenek,
háromszögalakúfejfedőtviselnek,csakők
láthatnak el templo-
mi feladatokat. Je-
lenleg 30 pap van,
tanítanak, a könyv-
tárban, kézirattárban
tevékenykednek.Há-
rom havonta újságot
adnak ki, egy-egy
példányt kaptunk is
ajándékba.Ezishoz-
zájárul ahhoz, hogy
azörmények–mint
eddig – továbbra is
megőrizzék nyelvüket, kultúrájukat. Egy-
fajta„arabizáció”tapasztalhatóugyanis,de
eddigetérenazörményekkivételtképeztek.
A templommal kapcsolatban elmondta

Nurhan úr, hogy ez az egyetlen örmény
templomavilágon,aholazerkélyrőlol-
vassák fel a szentírást. Jó kapcsolatot
ápolnakaferencesekkel–tudtukmegapát-
riárkától. Ez szükséges is, hiszen külön-
bennehézségeiklennénekazarabokkalés
a zsidókkal. Példaként említette a Szent
Sír-bazilika bezárását, az összefogás te-
rénélenjártakazörmények.Jordániában,
Cipruson,Szíriábanamohamedánoksoha
nem sújtják adóval a keresztényeket. Itt
azonbanakormánysúlyosadótvetki.

II. János Pál pápalengyelvolt,svalószí-
nűlegörményis–eztmárinkábbviccesen
mondtaNurhanúr.Apátriárkamindenkit
bátorít a Szentföldre való látogatásra, 
a keresztények érkezése vérátömlesztést 
jelent számukra, ekkor erősebbnek érzik
magukat.Nefeledjük,hogyPalesztinában
egykor100%-bankeresztényekéltek,ma
kb.10%-otteszkiarányuk.
Nurhan úrmegemlítette, hogy nagyon

szívesen látogatna Budapestre, Lengyel-
országbaésPrágába.
A búcsúzás előtt Szongoth Gábor is-

mertetteazerdélyiörményektörténelmét,
Erdélybe,illetveMa-
gyarországra érkezé-
sének előzményeit,
identitásunk megőr-
zésénekmódjait.
A fogadótermet el-
hagyva bekukkantot-
tunk a pátriárka dol-
gozószobájábais.
Emlékszikmégaked-
ves Olvasó az ud-
varon elhelyezkedő
rácsra? A fogadás

(és természetesen fényképezkedés) után
megtekinthettük a Szent Jakab-templo-
mot.Térjünk vissza ismét a rácsra, azaz
a templom bejárata mellett, fölött talál-
hatóműtárgyakra.A templomnak három
bejárata van, ebből a két szélsőt időn-
ként függönnyel takarják el. Ezen ajtók
fölött kerámiadíszítés virágokat ábrázol.
Mindhárom bejárat fölött freskó látható.
Ahárombejáratközöttpedigazajtókkal
azonos méretű kerámia helyezkedik el,
szintén virágmotívumokkal, s benne rá-
csos ablak.A templom első része (a bal
oldali)abizánciidőkben,Szent Ilonaide-
jébenépült,a többiakeresztesekidején,
tehátaXIII.században.

Lépjünk be a templomba!Az egyhajós
istenházátkétoszlopsor tagolja.Ittcsodál-
koztunk rá először a kerámiaborításra: az
oszlopokésafalakaljátkékmintájú„csem-
pék”fedik.Fölöttüktáblaképekettekinthet
meg az érdeklődő.Ortodox szokás szerint
mindenütt mécsesek függnek.A bal olda-
lonkishelyiséget találunk, itthelyeztékel
Jézus unokatestvérének, Szent Jakabnak 
afejét.Atemplomhelyénmeggyilkoltszent
teste Spanyolországban található. Fölötte
aranykeretben,kis erkélykével földgömb-
höz hasonló tárgy van, tetején kereszttel.
Ettőlkb.1m-relátjukakülönlegeserkélyt,
melyrőlaszentírástolvassákfel.Aszentély
felé haladva püspökök képei sorakoznak.
A„főoltáron”(melyörményszokásszerint
kb.80cm-relmagasabbanvan)kétnyílás
található, fölötte díszes keretben Jézus és
Mária egészalakos képe. Középen pedig
mélyedésben flabella-szerű tárgyak kaptak
helyet.Azoltártetejénháromkeretbefog-
laltképet láthatunk, tetejükönkoronaszerű
részkereszttel.Közöttükisugyanilyenelem
emelkedik. Természetesen nem hiányzik 
afüggöny,melyetaliturgiaszentrészeiide-
jénhúznakbe.Ajobboldalonismétpüspö-
kök, pátriárkák festményei sorakoznak.
Ittkisoldalkápolnaishelyetkapott.
Amúzeumba sajnos nem jutottunk be

felújítás és átrendezés miatt.Az épület-
együttest elhagyva azonban értmég egy
meglepetés:találkoztunkegyörményka-
tolikuspappal.Arról egyértelműen felis-
merhető,hogyszürkeingetviselnek.

A Mi Atyánk-templom kerengőjében
50nyelven,köztükörményülésmagyarul
olvashatóazima.
SzinténazOlajfák hegyén található

a Nemzetek temploma,melyben számta-
lanvégtelencsomótábrázolómozaikot ta-
láltunk.Emotívumjellegzetesenkaukázusi,
illetveörményeredetű.Azortodoxtemplom

lépcsőikörülkőkeretbenharangemelkedik,
alattaavégtelencsomó,örményfelirat,ör-
ményzászló.Amásikfalonállókhacskárt
négyangyalveszikörül,alattapedigaMa-
donna,szinténkőbefaragva.

En Karemben a Látogatás (Vizitáció)
templomamellettifalonsoknyelven,örmé-
nyülésmagyarulisolvashatóaMagnificat.
A Szent János-templomközelébenpedig
azÁldottlegyenazÚrkezdetűimalátható,
ámeztörménynyelvennemtaláltuk.
Acikkvégérefeltétlenülkívánkozikné-

hány rendkívül felemelő esemény. Vencel
atya Kafarnaumban szinte közvetlenül 
atópartonmutattabeanapiszentmisét.Ká-
nábanajelenlévőháromházaspárújíthatta
meg46,44,illetve42évvelezelőtttettfoga-
dalmát,melyetVencelatyaáldásakövetett.

NázáretbenszintemindenországMá-
ria-képelátható.Sajnosamagyarajándék
kicsiteldugottabbhelyenvan,atemplom
szentélyébenoldalt.Az állóMária kezé-
bentartjaagyermekJézust.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.Akeresztelésfeltételezetthelyénél
szépkápolnaáll,ámezmáréppJordániához
tartozik.Megérkezésünkkoréppegyorosz
csoport merítkezett meg szinte teljesen 
afolyóban.Ettőlkicsittávolabbmegújítottuk
a keresztségi fogadalmat, majd a csoport
tagjaieltérőmélységbenafolyóbaléptek.
Sorrendbenajeruzsálemiemlékkövet-

kezik.Dr. Szabó Tünde (jogász-közgaz-
dász) is velünk tartott,Vencel atya jobb
kezevolt.Csodálatosorgánumávalolvas-
ta felminden helyen a szentírási részle-
teket, illetve ministrált a szentmiséken.
A szent városban pedig végigjárta ve-
lünkakereszténynegyedet,smegmutat-
ta– többekközött–azegykoriOsztrák 

Jeruzsálemi utcakép
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Magyarországot a Kereszt Népe címmel
tüntették ki Washingtonban 

Zarándokházat, mely ma szállodaként
működik. FehérmárványMadonna foga-
dottbennünket,talapzatánamonarchiához
tartozóterületekmaicímerével.Akápolna
szentélyében a monarchia szentjei között
István király képe is látható a gyönyörű
mozaikon,alattajobboldalonazangyalos
magyarcímer.OldaltpedigII. András kirá-
lyunk,akikezétBabenberg Lipótonnyug-
tatja,veleegyüttvettrésztazV.keresztes
hadjáratban.A háttérben jól látszik Jeru-
zsálemlátképe.AMiAtyánkotmondtukel,
közbenegykiscsoportmegállt,scsöndben
hallgattaimánkat,melynekvégénJóestét
kívántvalaki…Habsburg György.
SzinténTündénekköszönhettükaSzent 

Sír-bazilika bezárásának megtekintését.
A minden este zajló „szertartás” szerint
egy arab férfi kihozza a létrát, felmá-
szik, 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 kez-
dődik a virrasztás. Rendkívül sajnáltuk
többenis,hogyezennemmertünkrészt

venni.Másnapreggelfogadottbennünket 
az örmény pátriárka, s nem kívántunk
ezenásítozni,fáradtanmegjelenni.Avir-
rasztás ugyanis reggel öt óráig tart.Mi
zajlik a bazilikában? Csodálatos lehet.
Kezdődik a ferencesek szertartásával,
körbejárják a bazilikát, sminden részé-
ben imádkoznak. Az istenházában hat
egyház képviselteti magát: katolikusok,
görög ortodoxok, örmények, etiópok,
szírekéskoptok.Mindegyikszertartást,
illetveliturgiáttart.(Talánjanuárbantör-
téntakövetkezőeset:Jeruzsálemönkor-
mányzataúgygondolta,hogyabaziliká-
nak óriási tartozása van, s ezt kívánták
behajtani. Három egyház: a katolikus, 
azörményés agörögortodoxösszefog-
tak,stiltakoztakezellen.Mivelaszó-és
írásbeliellenkezésnemhasznált,bezárták
a bazilikát. Ennek híre rögtön elterjedt
szerteanagyvilágban,segynapalatt16
utazási iroda mondta le az utat. Végül 
akormánykérteavárosiönkormányzatot,
hagyjonfelaköveteléssel.Ígynyíltakki 
abazilikakapuinéhánynapután.)

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

Ennekazelemzetténeknek-imánakacéljaazlenne,hogyJézustmegismerjük,ismereteinket
megújítsuksŐtmegvalljuk.SavégénkérjükTőleazüdvözítést.Deeznemcsakígytörténik,
ebbeazegyszerűkérőformában,hanemsokszorszenvedélyesebben.Azevangéliumivakok
kiáltásában:Jézus, Dávid fia könyörülj rajtunk.Avámosfohászában:Isten légy irgalmas 
nékem bűnösnek.Azörményésatöbbiliturgiavissza-visszatérőválaszaiban:Uramirgal-
mazz!Vagyhangsúlyosabbanháromszormondva-énekelve.Deezvanmégaz„Add meg, 
Uram”válaszokbanis.MiótaJézusmegszületett,azelsőkarácsonyóta,állandóankérjük,
kérhetjük–mertezacélunk,decsakIstensegítségévelérhetőel:„üdvözíts minket!” 

dr. Sasvári László
* Szent Liturgia örmény katolikus szertartás szerint. Budapest, 2006

  

Nem sokkal azután, hogy Strasbourgban koncepciós eljárásban ítélték el hazánkat, 
Washingtonban két konzervatív, zsidó-keresztény elvű szervezet a „Kereszt népe” 
címmel tüntette ki Magyarországot.

Akitüntetéslaudációja.
„ACenterforSecurityPolicy,aSavethe
Persecuted Christians Coalition nevében
nagyörömmeladjaáta>>KeresztNépe<<
díjatMagyarországKormányának.

EzadíjelismeriMagyarországfáradhatat-
lanésbátormunkáját,amelyetJézus Krisztus 
azon215milliókövetőjéértvégez,akiknek
súlyosmértékű erőszakot és egyéb emberi
jogivisszaéléseketkellelviselniükhitükért.

Magyarországvolt:azelsőország,amely
hivatalos fellépéssel vette védelmébe 
az Iszlám Állam keze által erőszakos
népirtás áldozatául eső keresztényeket; 
azelsőország, amelykormányzati egy-

séget hozott létre az üldö-
zött keresztények megse-
gítéséért; az első ország,
amely állami konferenciát
szervezett a keresztényül-
dözés globális jelenségéről; 
az első ország, amely több
millió dolláros támogatá-
sával tette lehetővé, hogy
Irakba hazatérhessenek és
megkezdhessékazújjáépítést 
azISISnépirtásánaktúlélői.
AKoalícióKereszt Népe dí-
ját Magyarország Kormánya 

nevébenAzbej Tristan államtitkár veszi
át, aki az üldözött keresztényekmegse-
gítéséértfelelősállamtitkárságvezetője.

(kdnp.hu, 2018. szeptember 19.)

A díjat Azbej Tristan üldözött keresztények megsegítéséért felelős 
államtitkár (középen) vette át.
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Pagonyi Judit
Czetz János nyomában – a honvédtábornok 

tanulmányai helyszínén jártunk     
AFővárosiÖrményÖnkormányzatkirán-
dulást szervezett Bécsújhelyre –Wiener
Neustadtba –, amelynek célja a Mária
TeréziaKatonaiAkadémiameglátogatása
volt.Ezenahelyenkezdtekatonaitanul-
mányait az erdélyi örmény származású
Czetz János honvédtábornok, valamint
Kiss Ernőaltábornagyis.
A Mária Terézia Katonai Akadémia

az Osztrák Szövetségi Hadsereg Katonai
Akadémiájánakadmaisotthont.Aprog-
rammégisidőutazásrarepítetteazérdek-
lődőket, miután maga a főépület ma is
ugyanúgynézki,mintCzetzJánostanul-
mányaiidejében.
A honvédtábornok így emlékezik nap-

lójábanaz1834és1842közöttitteltöltött
éveire:„Ezenidőbenezazakadémia,ame-
lyet Mária Teréziaalkotott,volta legelső
egész Európában. Nyolc évig tanultam
ebbenazintézetben;reámnézveezenidő
legnevezetesebb eseménye az volt, hogy
minden hónapban 82 tanulótársam közt
mindigénvoltamalegelső.Ferdinándcsá-
szár ésmagyar király történetesen éppen
akkorlátogattamegazintézetet,midőnén
ésmintegykétszázmástársamkészültünk
fölvenni abérmálás szentségét;mindnyá-
junknakakirálylettbérmaapánk.”
Azépületmegtekintésétkövetőenacsa-

patsétáttettazakadémiaparkjában,ahol
megnéztékanevezetességeket:akorabeli
lovardát, a tavat, szobrokat, valamint az
új tisztképzésoff-roadpályáját.Azősfás
zöldterület egyébként azóta is Wiener
Neustadt legszélesebb parkja, közvetlen
aTheresianumKatonaiAkadémiamögött

találhatóéscsodálatos, többórás sétákat
kínál a jó levegőn. A hosszú ösvények
ideálisak kikapcsolódáshoz, pihenéshez.
Igényszerintazérdeklődőksportolhattak
is,lehetettfutniéslovagolni.
AMáriaTeréziaKatonaiAkadémiáról

és azokról a híres magyarokról, akik itt
éltekésfolytattáktanulmányaikat,azör-
ményközösségtagjaielőadásthallgathat-
takmegaparkban.
Miután az akadémia parkja közel van 

anyüzsgővárosközponthoz, ígyakirán-
dulásrésztvevőianapotfinomételekkós-
tolásával,majdabelvárosutcáinsétálva,
nézelődve,beszélgetvezárták.

Régen és ma

Gábor Ferenc
Nyomorult világ rokkant segítője

Tokay Csöpi köszöntésére
Kolozsváronjártamanapokban,Tokay Ro-
zália (Csöpi) 70. évet töltött, hívott és én
jöttem ünnepelni, hála Istennek volt mit.
Ünnepvolt aMagyarKonzulátus épületé-
benfafaragásainakkiállításais,„Fábavésett
költészet”címmel.Kevesentudják,hogyő
maga ismozgássérült lévén,megalapította
a kolozsváriMagyarMozgáskorlátozottak
Társulatát.MégaFunár idejében,amikor

mégazRMDSZ isbeszóltneki,hogyne
legyen az elnevezésben a „magyar”mert
hát… Csöpi, nem az, aki hagyja meg-
győznimagát!Futószalagonjöttekésmég
jönnekahatóságivegzálások,ámmindhi-
ába,őkitart.Mégmegépíttetettameglévő

idősekotthonamelléegyleányanyaotthont
is,óvodával,bölcsődével.Nemsokáfoga-
dóképeslesz.AzépületekkörülMiholcsa
József alkotásai: magyar történelmi ala-
kok gyönyörű szobrai, domborművei. 
Havalakinek, hát neki igazán joga lenne
csakamagabajával foglalkoznia,hagyni
avilágot,deŐnem,nekinemelégazövé,
amásokétisválláravette.Csöpi,Istenél-
tessensokáig,hogymégsokatsegíthesse
nyomorúvilágon!

Forrás: Nemzeti.net  2018-09-21
Kiegészítés:
Kónya-Hamar Sándor: 
V.TokayRozáliaérdeme,hogynemcsak 
a magukramaradt öregeknek és leány-
anyáknak,deamagárahagyottmagyarság
„égtartó emberei” emlékének is otthont
teremtett. A Szent Kamill így nemcsak
otthon,dekolozsvárizarándokhelyis!

Föld és ég kapcsolata
fába vésve

Fába vésett költészet címmel nyílt meg
Tokay Rozália (Csöpi) fafaragásokat be-
mutatókiállításapéntekdélutánMagyar-
országKolozsváriFőkonzulátusánakren-
dezvénytermében.
A Hajnal lakónegyedi Szent Kamill

Szociális Otthon megteremtőjeként és
vezetőjekéntismertTokayRozáliajuhar-
ba, körtefába, tiszafába, vadcseresznye-
gyökérbe, diófába vésett harmincnyolc
alkotása–amintaztismertetőjébenVetró 
Andrásszobrászművészkifejtette–aföld
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ésazégkapcsolatát,azősiemberiésha-
gyományosmagyarnépielemeketjeleníti
megolyanakaraterővel,amilyennelafával
dolgozó művészek rendelkeznek. Csip-
keszerű technikával készült munkáiban 

figuratívba való áthallásokat lehet felfe-
dezni.A legfőbb üzenet pedig az, hogy
mindenkiföldiéleténekvalamilyennyomot

Bal oldalon Tokay Rozália egy régi újságban

kellmagautánhagynia–mondtaaneves
képzőművész, hozzátéve, hogy Tokay
Csöpiegyszerűprofántárgyakatlátmeg
afában.
A tárlat megnyitását gazdag művészi

műsorszínezte.Török Szilvia Kodály- és 
Bartók-dalokat adott elő László György 
zongorakíséretében,Fuchs Tünde szavalt 
(Wass Albert: Üzenet haza), Vígh Ibolya 
magánénekespedigNagy Gergő zongora-
kíséretével, megzenésített Petőfit,erdélyi
dalt ésErkel Hunyadi Lászlójából adott
előrészletet.
Az ünnepelt, a fának életet adó Tokay
Rozália, mindenkinek, így a távolból
(Felvidék,Kanada,Magyarország,Svéd-
ország, Székelyföld) érkezetteknek is
megköszönteazérdeklődést.Tárlataegy
hónapigleszlátogatható.

                                                                             Ö.I.B.
Megjelent Szabadság 2018.09.18.

  

Beszámoló a Gyergyószentmiklósi
VIII. Örmény Művészeti Fesztiválról

ABudapestXV.kerületiÖrményNemze-
tiségiÖnkormányzatimmáronVIII.alka-
lommal társrendezőként vett a részt a3
napos Gyergyószentmiklósi VIII. Örmény 
Művészeti Fesztiválonszeptember7–9-ig,
EzévbenGopcsa Paulafestőművészthív-
tuk meg díszvendégként. Paulának erős 
akötődésenagyszüleiésédesanyjarévén
Gyergyószentmiklóshoz. Anyai nagyap-
ja a volt a Magyar Királyi Gimnázium
építésénekmegbízottja, az 1900-as évek
elején. Így kerültGyergyószentmiklósra,
majd első igazgatója lett 1919-ig. (Ma:
Salamon ErnőGimnázium,SalamonErnő
ElméletiLíceum)

Ajómódú,kiválóképességűtanár,ahí-
reserzsébetvárosiÖtvescsaládgyönyörű,
nagy műveltségű  lányát, Arankát vette
feleségül.Éltékazörménypolgáricsalá-
doknemmindennapiéletét. Paulaédes-
anyjától és szeretett nagyapjától hallott
sok-sok történetet Gyergyószentmiklós-
ról,aMáriafürdőiésmáshíreshelyeken
lévő nyaralókról. Mindig vágyott Gyer-
gyószentmiklós megismerésére. Ezzel 
ameghívássalszerettemvolnaeztazóha-
játteljesíteni90.születésnapjatiszteletére.

Kulcsár László, az Örmény Katoli-
kus Egyesület Elnöke, egyben az Ör-
mény Művészeti Fesztivál főszervezője,

örömmel fogadta a hírt ésmegszervezte
atalálkozótaMagyarKirályiGimnázium
igazgatójávalLakatos Mihállyal.
Díszvendégként fogadták Paulát.Ahova

elkísértbennünketKulcsárLászlóésfárad-
hatatlan,máigdolgozógyógyszerészédes-
anyjaZsuzsa,akinekazédesapjaagimná-
ziummatematikatanáravolt.Aviszonylag
fiataligazgatót,LakatosMihálytigenmeg-
lepte Paula ajándéka, ugyanis megfestette
nagyapja fiatalkori portréját a gimnázium-
nakajándékul.Rövidbeszélgetésutánmeg-
mutattaazigazgatóazelsőtablóképet,mí-
veskeretben1913/14évből,amelyenPaula
nagyapja,azigazgatóközépenfoglalhelyet.
ErrőlkészültképetPaulaisőrzi.
Megtekintettükegyikterembenazisko-

lamúzeumot,régiidőketidéz!
Amikoraz impozánsépületdísztermébe

készültkalauzolniazigazgatóa3.emeletre,
majdnem felszisszentem, hiszen Paula 90
évesmúltés ismertemazépületet. Abel-
magassághoz illeszkedő arányokkal a lép-
csőt ismagasították.De jó,hogyegyszót
se szóltam. Paula szinte felrepült az igen
magasan lévő 3. emeletre a „Díszterem-
be”,ahovaazáltalafestettnagyapaportrét
el fogják helyezni ünnepélyesen.A terem
megtekintésével véget ért a látogatásunk
ésafőbejáratoldalfalánszemrevételeztük

az impozáns fekete márványtáblát, amely 
amainapigtisztelegazelsőigazgatónevé-
nekmegőrzésével,melyet az átkosban le-
fedvemegvédtek.Nemvoltvéletlen,hogy
óvták az igazgató és építés ügyelő nevét.
Kápolnát is terveztetettésépíttetettaz im-
pozáns épületbe. Felkért ismert festővel,
Gábor Jenővel,készítetteelafalakdíszíté-
sét. Szent Imrealakjátmintáztattamegaká-
polnában.(PaulaláttaBudapestenaRáday
utcai reformátuskönyvtárkiállítótermében
avázlatokatésterveketapáréveafestőtisz-
teletérerendezettemlékkiállításon.)Sajnos
a kápolnát megszüntették, már Lakatos
Mihályigazgatósemtudjaholhelyezkedett
el,csaksejti,hogyamásiktérfélen.

NagyélményvoltPaulának,aváros,mert
rengeteg történetreemlékezett.Amegújult
elegáns örmény házakra rácsodálkozott.
Igen, itt lehetett sok gyermeket nevelni,
értékestársadalmiéletetélni,sokvendéget
fogadni, mint ahogyan a családi legendá-
rium őrzi. Elmondása szerint Ő nem járt

Miguel Manuy Buendia vatikáni nuncius

Jobbról: Sergej Minasyan és kisfia, Kulcsár László
és családja
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Gyergyóban, csak átutazott egyszer. De
mindigvágyottmegismerni.
Megmutattam Gyergyószentmiklóst

szegről-végről,mégazörménytemetőben
is eltöltöttünk legalább két órát.Minden
jelentősnévreemlékezett,mertbejárato-
sakvoltakanevezetesebbpolgárokacsa-
ládhoz,akiknagytársadalmiéletetéltek.
SajnosaCsikykertmeglátogatásáranem
jutottidőasokérdekesprogrammiatt.
Paula vetítettképes előadást is tartott 

aNemzetiségiHáznagytermébenésmesélt
a családról, a szí-
nes örmény élet-
ről. Nagy sikere
volt! Örvendtem
a közel telt háznak. 
Paula, néhai

férjem Nuridsány 
Zoltán festőmű-
vész korosztá-
lyába tartozik.
Ismerték és tisz-
telték egymást, 
ezért is szív-
ügyem Paula
kiállításaGyergyóban.Ő isa tehetséges,
művelt, intelligens hallgatók közé tarto-
zott a Képzőművészeti Főiskolán, akik
mestereikkel kart karba öltve meghatá-
rozták az intézmény szellemiségét. Egy
nagygenerációvallettszegényebbanagy
múltúfőiskola,amikoravészterhesidők
kezdeténJánossy Ferenc,NuridsányZol-
tán, Orosz Gellért, Sugár Gyula és még 
sorolhatnék pár nevet, befejezték tanul-
mányaikat. Utána következtek a nehéz
évek, a szocialista realizmus kötelezővé
tételeelszürkítettmindent,amitcsaklehe-
tett.GopcsaPaulaugyananagygeneráció
fiatalabbkorosztályáhoztartozott,defel-
vértezvetehetséggel,tudássalnemtudták
megfertőzniízlését,szellemét.

Tervezzükakiállításátjövőre,mertidén
abeígértbusztnemkaptukmeg,ígyaké-
peketnemtudtukGyergyóba„varázsolni.”
A Gyergyószentmiklósi VIII. Örmény

MűvészetiFesztiválamúltévbenfelállított
Keresztes kő megáldásával kezdődött.

Megjelentabukarestifiatalörménynagy-
követ,  avárosi ésmegyeinotabilitások,
valamintazerdélyivárosokésbudapesti
ismertrésztvevők.
Azideifesztiválisgazdagvoltjóprog-

ramokban. Szépek voltak a kiállított ör-
mény szőnyegek,
imaszőnyegek.
Kolozsvári gyűj-
teményből válo-
gatta Steib Anna 
és jellemezte a táj-
egységek szőnye-
geken megjelenő
formakincseit.
A 2800 éves Je-
reván újszerű
bemutatása fel-
villantott egy-
egy megőrzött

hangulatot utazásaimból. Nosztalgiát
ébresztettbennem.
Sokértékesinformációtadotta„Gyer-

gyói Örmény sarok.” kiállítás sorozata.
„Görög Joachim”műve „Agyógyszer-
tár” és a „Polgári ház”  örmény polgá-
ri bútorok, berendezések és használati
tárgyak bemutatása mind-mind a régi
értékek megőrzésére és megbecsülésé-
re utal. Köszönet illeti Kulcsár Lászlót  
az Örmény Katolikus Egyesület elnö-
két egyben a VIII. Gyergyói Művészeti
Fesztiválmegszervezőjét ésmunkatársa-
it.Összefogássalésegymásrafigyeléssel
gondosanválogattákakiállításszemléle-
tesanyagát,házrólházrajárva.Igazisike-
revoltabemutatónak.

Esteünnepivacsorafogadottbennünket
anagymúltúSzilágyiSzállodaelegánsan
terítettnagyéttermében.Ízletesvoltmin-
denfogáséskellemeshangulattal,beszél-
getésselzárultazest.MásnapaTemplom
utcánnemzetiségisátraksorakoztak.Szép
bőrárukkaléssokféleiparművészetitárgy-
gyal, könyvekkel, finom süteményekkel,
hagyományos ételekkel és Laci konyhá-
valvártákaszívesérdeklődőket.
A felállított szabadtéri színpadon népi

táncosok léptek fel pörgőműsorral.A Szi-
las Népi Együttes két
szólótáncosa képvisel-
te Budapest XV. ke-
rületét. Kalotaszegi
táncokatmutattakbe,
gyönyörű ruhákban.
Többször visszatap-
solták őket. Szépen,
kifinomultmozgással,
elegánsan siklottak a
színpadon a szamos-
újvári Hajakagek Ör-
mény Tánc Együttes 
táncosai. Fellépett a
gyergyói Cigány Együttes, fantasztikus
ritmusérzékkel táncolták a nem könnyű
dinamikus táncokat. Szépen mozogtak 
a szászrégeniGoldregen együttes tánco-
sai.ŐketkövetteamaroshéviziRapsodia
Calimanilor táncegyüttes szép, sokrétű
műsorral és végül a brassóiBaneiMiku
Zsidó kórus gyönyörű gregorián éne-
kekkel zárták a műsort. Kár, hogy nem 
a templomban léptek fel. Mert a szép-
séges zenei feldolgozások nagy értéket
képviselnekéséppennemazajoskörnye-
zetben érvényesülnek!A jövőre nézvést,
„vájtfülü-ként”jegyeztemmeg!
EsteaNemzetiségiHázemeletitermé-

ben elvarázsolt bennünket két zseniális
muzsikus, az „Araráton On” Együttes

tagjai.Egyrésztörménysiratókatjátszot-
tak, az örmény Bartók, Komitász feldol-
gozásában, másrészt a gitár és egyéb
hangszereketismegszólaltatóörményze-
nészsajátszerzeményeitmutattabe.Igazi
élményvolt.Atehetségesmuzsikusokés
a gyönyörű zene elvarázsolt bennünket.
Innét is gratulálunk a műsorhoz. Kár,
hogynemhoztak,CDfelvételeket,egyse
maradtvolnabelőlük.
Nagyünnepszeptember8-aazörményka-

tolikusoknálKisbol-dogasszonynapja,Szűz  
Mária születésnapja. 
Felvonultak az elma-
radhatatlan piros kö-
pönyegesek és végig
asszisztálták a misét
szokás szerint, meg-
adva annak rituálissá
formálódott voltát. 
A gyergyószentmik-
lósiörménykatolikus
közösséget ezen az 
ünnepen megtisztelte
jelenlétével, Miguel 
Manuy Buendia va-

tikáni nuncius, aki megáldotta a megújult
színesablakokatazegyediszépségűbarokk
örménytemplomban.Köszöntötteahíveket
ésátadtaaPápaüzenetétJakubinyi György 
érsekúrjelenlétében.AszívhezszólóSzent
beszédetésamisétSzakács Endre szamos-
újvári örmény vikárius celebrálta. Szépen
éstisztánénekeltazörménykórus.Anagy-
követ könnyes szemmel hallgatta végig 
azörményhimnusztésamisefolyamánis
figyelemmelkísérteazénekkart.
Ennyi embert nem láttammég ünnepi

misén.Atemplomkertismegtelthívekkel
ésérdeklődőkkel.KulcsárLászlóéstársai
nemgyőztékhordaniapadokat,Koradél-
utánaChurutFesztivállalvártákarészt-
vevőket a Nemzetiségi Ház kertjében.

Az asztalnál ül Gopcsa Paula A Vörösköpönyegesek
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A sátrak alatt kényelmes ülőhelyeken
és asztalok mellett lehetett fogyasztani 
az örmény, székely, román és görög fő-
zőcsapatok ételeit, akik vetélkedtek
egymással az ízek világában. Bőven
volt választék levesekből, birkapapri-
kásból, zúzapörköltből, s miegyébből.
Aperitívnek örmény konyakot kínáltak.
KulcsárLászlóédesanyjaZsuzsamindhá-
romnapszorgoskodott.AChurutFeszti-
válfőmozgatójaisővolt.Fáradhatatlanul
kínáltaagőzölgőfinomangadzsaburlevest,
abirkagulyástészúzapörköltet.Megtelt
abarátságosudvaréskertjókedvűfalato-
zókkal.AVIII.ÖrményMűvészetiFesz-
tiválezzelakedvesdélutánnalfejeződött
be.Paula fantasztikus társvolt.Végigél-
vezteasokműsort, találkozásokat,még 
agyalogolástis.Kedves,szerényegyéni-
ségét–,vanmireszerényneklennie,anem
mindennapiemberekkivételnélkülazok!

– megszerették Gyergyószentmiklóson.
Jövőreszeretettelvárnakvisszabennünket
Szokás szerint este Kulcsár László

megérkezett a Szilágyiba, kedvesen,
mosolygósancipeltesomagjainkatako-
csijába, kivitt késő este az állomásra és
feltettbennünketavonatra,minthamás
dolga nem is lett volna a  sűrű progra-
mokkal teli 3napés sokhivatalosven-
dégután.KöszönjükLászlóazodafigye-
lést és a rengeteg munkát. Örvendünk,
hogy részesei lehettünk ezeknek a szép
napoknakésaztis,hogygyaloglásköz-
ben észrevettél bennünket, ha arra vitt
utad és őrző angyalként haza repítettél 
aSzilágyiba.
Viszontlátásra Gyergyószentmiklós 

aIX.ÖrményMűvészetiFesztiválon2019
szeptemberében, a Jóisten segedemével!
Ámen.

Nuridsány Zoltánné, Mimi 

Találkozásom Gyergyóval

Szeptember elején Nuridsány Zoltánné, 
Mimi a XV. kerület Örmény Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnöke elvitt Gyer-
gyószentmiklósra. Ott 
aVIII.ÖrményMűvé-
szeti Fesztivál egyik
eseményeként, bemu-
tatott engem, mint 
Budapestenélőörmény
származású festőt. 
A Józsefvárosi Galé-
riában kiállított fest-
ményeimet mutattuk
be vetítettképes elő-
adással,Kabdebó Já-
noskiválófotóisegítségével.
Boldog voltam, mert még nem jártam

Gyergyóban,pedigottnőttfelazédesanyám.

Nagyapámvoltagimnáziumigazgatója.
Gyergyószentmiklós olyan, mint nagy-
anyáinkkézzel,szívvelkészítettékszere.

Színesházak.
Mindegyikmás,még-

isegylélegzetű.Minden
emberiléptékű.

Az örmény templom 
környéke volt az ör-
ményFesztiválesemé-
nyeinek a helyszíne.
Így a templomot több-
ször láthattuk, külön-
böző napszakokban,
még alkonypírban is.

Erődfalabejáratánálállazörménykőke-
reszt, amit minden nemzetiségű ember
megkoszorúzott. Mellette az Örmény

KözösségiHázbannyitottákmeganívós
kiállításokat.AzÖrményTemplomutcá-
banvoltaszabadtériszínpad,aholegyütt
ErdélybenNemzetiségiKultúrműsorszí-
nes forgatagát láttuk. Itt rendezték meg 
aNemzetiségiVásártis.

Vákár Tibor készített egy szép emblé-
mát a gyergyói örmény templomról, ami
az Erdélyi Örmény Gyökerek füzeteinek
címlapjátdíszíti.Atemplomotmagaskőfal
veszikörül,kétmeredektetőslőportorony-
nyal.Egyhajóstemplom.Belsőmagassága
pontakkora,amibenjólérzimagátazem-
ber.Oltárain barokk szobrok.Mozdulata-
ik természetesebbek, vissza fogottabbak,
mintáltalábanabarokkszobroké.
Az évszázadok során a templomokat

átépítették,deazörmény templomnálés
a „magyar templomnál” is azt láthatjuk,
hogynemromboltaklemindentátépítés-
kor,amirégi.Amitharmonikusanbetud-
takilleszteni,aztmeghagyták.
Abelvárosképétnemtesziktönkreha-

talmasbankok,bevásárlóközpontok.Ami
aházakközülmagasabb,azakétiskola,
atudásháza.
Nemén írom le először, hogy a gim-

názium Gyergyószentmiklós legszebb

épülete. Háromszintes, középső része
magasabb,olyanminta felemelt fej,két
oldalamint két kitárt kar, középen a hí-
vogatókapu.Belül tágas,világos, tiszta.
Mindennekmegvanamagahelye.
Falánazelsőérettségitabló1913–14-ből.

Nagyméretben, gyönyörűen bekeretezve.
Középen nagyapám: lovag Gruppenberg 
Fehrentheil Henrik igazgató.Neveazisko-
laépítésétmegörökítőnagyméretű,fekete
márványtáblánislátható.(Négynagyszü-
lőmközül,csakezanagyapámnemvolt
örmény.)
A gimnázium egyik termében iskola-

múzeum. Patyolat tisztára súrolt öreg
padok, taneszközök. A falakon fényké-
pek. Gárdonyi Géza:„Azénfalum”című
novelláskötetének a világa. Csak Istenes 
Imrehiányzikazelsőpadból,akimindig
korábbanjött,mintatöbbigyermek.
Agyergyóiembereknagyonbarátságo-

sak.Figyelnekegymásra,segítikegymást.
Olyanok,mintegynagycsalád.Mimitna-
gyon szeretik. Lépten-nyomon megölel-
getik. Bemutat.Hogymeg ne sértsenek,
engem is megölelnek. Érték és hagyo-
mánytisztelők.

Gopcsa Paula

Bal oldalon Kulcsár László, az asztalfőn 
Gopcsa Paula, Lakatos Mihály

Gyergyószentmiklós Kisboldogasszony-búcsúja (részlet)

A gyergyószentmiklósi örmény
templom19.századvégiólomüveg
ablakait nemrégiben restaurálták
és augusztus végén a helyükre is
illesztették.Avalamikor1800oszt-
rákforintbakerültművészinyílás-
zárókatazörményközösség tagja-
inak adományaiból készítették el;
az adakozók nevét őrzik a színes
vitráliák.Aműalkotásokat Hargita
megyei műemlékvédelmi pályá-
zati forrásból, magánszemélyek
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ésközbirtokosságokfelajánlásábólsike-
rültrestauráltatniEgri Istvánnal.Amun-
kálatok szemet-lelket gyönyörködtető
eredményét aKisboldogasszony-napi bú-
csún, szeptember 9-én, vasárnap áldotta

megaszentmiseszónoka,Miguel Maury 
Buendía apostoli nuncius, a Szentszék
romániaiésmoldáviainagykövete.

Fotó: Márton Arnold
(Forrás: Rom.Kat.ro., 2018. szeptember 10.)

Pagonyi Judit
Ismét nagy sikert aratott a Kárpát-medencei 

Székely- és Magyarörmény Fesztivál     

  

Filmvetítés,fotókiállítás,koncertek,szín-
házi előadás és örmény kulináris kalan-
dozásszínesítetteaharmadikalkalommal
megrendezett Kárpát-medencei Székely
és Magyarörmény Fesztivált, amelynek
idén a Fővárosi Örmény Közösségi Tér
adottotthont.
AfesztiváltEsztergály Zsófia elnök-asz-

szony,arendezvényházigazdájanyitotta
megA csíki örményeknél című tárlattal.
Székelyné Opre Mária fotóművész ki-

állított képei a csíki székely és örmény
építészetet, tipikus homlokzatrészleteket,
templomokat és a csodás tájat idézték
megarendezvénidejére.

AtárlatmegtekintésétkövetőenaKirkósa-
család komolyzenei produkciója kezdte 
azeneielőadásoksorát.Azerdélyiörmény
származásúcsaládtagjaibólállókamaraze-
nekar S. Aslamazyan és Grigor Arakelian 
örmény zeneszerzők, valamint Gabriel 
Fauré, Antonin Dvorak, Edward Elgar és 
Giacomo Pucciniműveitadtákelő.
Ezután Paradzsanov, örmény szár-

mazású szovjet rendező Ashik Keribről, 
a szegény költőről, az örök vándorról

szóló filmjét tekinthették meg
az érdeklődők. A mesemotívu-
mokkal átszőtt keleti történetet
humorésgazdaggrúzornamen-
tikajellemzi.
Majd az örmény népzenét

játszó, ésJuhász Endre vezette 
GroupDudukzenekarélőkon-
certje varázsolta el a közönsé-
get. Az örmény zene érdekes
keveredéseakoraispirituálisés
a kereszténységgel érkező val-
lásosmuzsikának,afesztiválon
eztatitokzatoszeneivilágotis-

merhettükmeg.Acsapat2016ótajátszik
együtt:ajellegzetesdudukmellettamásik
tipikusörményhangszernek,azournának
isavatottmesterei.

Aközösségtagjaiaszellemitáplálékután
agasztronómiaélvezeténekishódolhattak,
hiszen tradicionális erdélyi és kaukázusi
örményételeketkóstolhattak:ángádzsábur
levest, örménygombás ételt, olajosmag-
vaspiláfotésdesszertkéntdalauzit.
AfesztiváltazÖssznemzetiségiTársu-

latelőadásazárta.ALevesbencíműdarab
nemmindennapikezdeményezésgyümöl-
cse.Alkotóiamagyarországinemzetiségi
színjátszás meghatározó, közkedvelt és
méltán elismert emblematikus szereplői.
Aszínjátéknemnélkülöziahumort,cse-
lekménnyelteli,aktuáliséselgondolkod-
tató.Egyélőfőzőműsoradkerettörténetet
a különböző élethelyzetű, korosztályú,
nemzetiségűnőktörténetének.AIII.Kár-
pát-medencei Székely ésMagyarörmény
Fesztiválkeretébenelőadottdarabpremi-
erjétaJelenlétNemzetiségiFesztiválke-
reteinbelül,márciusbantartottákaNem-
zetiSzínházKaszás Attilatermében.

Székelyné Opre Mária fotóművész

Group Duduk zenekar

Kirkósa-családA Székely házaspár

Össznemzetiségi Társulat

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 Önkor-
mányzat által szervezett népszerű oktatást Keszy-Harmath Enikő, valamint Pintér 
Brigitta, a Metro Gasztroakadémia és a Mielle Kulináris Praktikák résztvevője fém-
jelezte; ezáltal a régi receptúrák a mai trendnek és egészséges étkezésnek megfelelő-
en kerültek tányérra. A kulináris kalandozás az EMMI támogatásával valósult meg.

A Fővárosi Örmény Közösségi terében
már10órakornagyvoltasürgés-forgás:
a főzőtanfolyam keretében kaukázusi és
magyarörményételekelkészítésétkezdte
megatöbbmint35főscsapat.Azautenti-
kus őrölt fűszerek-
től, apáchozelma-
radhatatlan örmény
konyaktól és friss
fűszernövényektől,
valamint gyümöl-
csöktől terjengő il-
lat a mesés keletet 
idéztemeg.
Először az azör-

mény fülleves, az 
ángádzsábúr elké-
szítésének előké-
születei kezdődtek:
ki sárgarépát, gyö-
keret hámozott, ki
hagymát pucolt, ki
pedigagombáttisz-
tította. A csaknem 
20 literes fazékba
már belekerült a
zsenge borjúhús,
majdafrisszöldségek,fűszerek,ésmeg-
kezdődöttacsodáslevesgyöngyöző,akár
3óránáttartóforrása.Eközbenafőzőcsa-
pat az örmény gombaétel elkészítésének
ishozzálátott.Acsaknem1,5kilógombá-
bólBrigittasegítségévelcsábító illatokat
árasztó sült gomba készült: ebből aztán

pirított hagyma, 12 felvert tojás, és ap-
ránkénthozzáadott liszt segítségével sűrű
palacsintatészta, majd tenyérnyi ropogós-
ra sült lepények készültek, amelyek aztán 
mentás-tejfölös mártással arattak osztatlan 

sikertakukta-csapat
tagjaiközt.
Később a leves-

ben jó puhára főtt
borjút Enikő le-
darálta, befűsze-
rezte, és a csapat 
által közben gyúrt
tésztát megtölt-
ve ezzel, apró fü-
lecskéket készített, 
majd a levesbe
téve kifőzte.Végül
churutot (autenti-
kus, tejből készült
örmény ételízesítő)
kavart el tejföllel, 
ezzel adva meg 
azángádzsábúrvég-
leges ízét.
Végül a több mint
8félekeletifűszer-

ből,konyakbóléscitrombólkészültegzo-
tikus pácban érlelt pulykacomb-kockák
is megsültek, így a mazsolás-mandulás-
pisztáciás bulgurral összekeverve elké-
szült a nagy sikerű örmény piláf, hogy 
atöbbifinomsággalegyüttfeltálalhassák.

Pagonyi Judit

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 Kato-
likus Szent Gergely templomban mutatta be Szappanyos Tamás az örmény közös-
ségnek Naplókönyv – Kinyílik a világ 1957–1989 című kötetét, szeptember 20-án.

Aszerzőígyvallművéről:„Pestenjár-
tamiskolába”–méghozzáalegjobbakba,
elsőelemitőlfogva.Ennekköszönhetem,
hogynaplóírólettem–ésmaradtamamai
napig.Alig,hogyaz1941/42-estanévben
kis osztálytársaimmalmegtanultunk írni,
tanítónéninkaztmondtanekünk,mostan-
tól fogva vezessünk „Érdekes füzetet”.

Jegyezzükfel,amiérdekes történtvelünk
anapfolyamán.Innenindultazénnaplóm,
melybesokezeroldaltkörmöltembekéz-
írássalháromnegyedévszázadfolyamán.
Ennek az anyagnak szemelvényeiből

állítottuk össze gyermekeimmel, illet-
ve a Kairosz Könyvkiadóval, a Napló-
könyv első két kötetét, melyek már ki-
adásrakerültek.Azelső–„Ígyéltünkmiˮ
– tartalmazza az 1942–1956 közötti évek

történetét,amásodik–„Kitárulavilágˮ–
az1957–1989-eskorszakét.

József Attila írta önmagáról, mint kis
gyermekről, hogy „Én még őszinte em-
ber voltamˮ. Ez nemcsak egy zseni ese-
tében 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, for-
radalom, konszolidáció éveiben. Voltam
cserkész és úttörő, földmérő segédmun-
kás,könyvesboltieladó,slevelezőegye-
temihallgatóéslégitársaságialkalmazott.
Egyforma lelkesedéssel jártam a színhá-
zakat és a hegyeket, vizeket, utazgattam
bel- éskülföldön,megismerkedtemérté-
kes emberekkel – és élményeimet sorra
feljegyeztemszabványfüzeteimben...
Azírásbanmegörökítetteseményekből

válogattukbe a könyvbe azokat,melyek
nemcsak családom és baráti köröm szá-
mára lehetnek érdekesek, hanem kívül-
állók számára is. Naplókönyvem kortör-
ténet akar lenni. Nem utólag elkészített
emlékirat,hanemazeseményeksodrában
megírtnapló.
A könyv a szerzőtől megrendelhető,

akáraFővárosiÖrményÖnkormányzaton
keresztülis.

Szappanyos Tamás
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Programajánló – Meghívók
Lélekdarabkák

Karácsony Ernőörményszármazásúfestőművészmunkáibólnyíló
retrospektívkiállításraésLélekdarabkákc.pódiumműsorra

Fellépnek:LáSZLó ZITAszínművész,HENCZ JóZSEfzeneszerző
Bevezetőtmond:TArISNyáS CSILLA

ésDr.BEnEDEK KataLInművészettörténész
2018. november 14. szerda, 17 óra

ZuglóiNemzetiségekHáza,1146BudapestThökölyút73.
Megközelíthetőaz5,7,110,112autóbuszokkalaStefániaútimegállóból.

Rendezi:ZuglóiÖrményÖnkormányzat
Támogató:ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület

Fővárosi Örmény Klub
Műsor:A110éveGyergyószentmiklósonszületettYbl-díjasépítész,

festőművészésgrafikus
VáKár tIBor

életérőlésmunkásságárólmesélfia
ifj. VáKár tIBor régész.

2018. november 15. csütörtök 17 óra 
BudapestiÖrményKatolikusLelkészség1114Budapest,Orlayu.6.

Rendezi:FerencvárosiÖrményNemzetiségiÖnkormányzat
             

Fővárosi Örmény Klub
SzentKarácsonyünnepén

Műsor:EÖGYKEelnöke,dr. ISSEKuTZ SArOLTAbeszámolója
azEgyesület2018.éviműködéséről

FÖÖelnöke:ESZTErGáLy ZSófIA ZITAbeszámolójaa2018.évi
működéséről

SzongottKristóf-Díjátadása
CzetzJános-Díjátadása
Irodalmi-zeneiműsor

2018. december 20., csütörtök, 17 óra 
1054Budapest,Akadémiautca1.,I.emeletiszínházteremben
Rendezi:ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület

ésaFővárosiÖrményÖnkormányzat
Támogató:Bp.Főv.II.kerületiÖrményÖnkormányzat

10. Karácsonyi Zeneagapé az örmény
katolikus templomban

Karácsonyi dalok
Pomázi Zoltán ex Bojtorján

2018. december 23-án a 11 órakor kezdődő szentmise után
BudapestiÖrményKatolikusLelkészség1114Budapest,Orlayu.6.

NagyörömünkreZoliidénisszívesenadegykisKarácsonyiKoncertetatemplomban.
Gyertekelminéltöbben,senkineknemártegykiskarácsonyizenei-szellemiráhan-

golódásazünnepekreakarácsonyikészülődésközepette.
SzongothGábor

               

Fővárosi Örmény Klub
Akampányévmegnyitója

AzErdélyiÖrményMúzeumkönyvsorozatújabbkiadványai
Akiadványokatbemutatja:dr. ISSEKuTZ SArOLTAés…

2019. január 17. csütörtök du. 17  óra 
BudapestiÖrményKatolikusLelkészség1014Budapest,Orlayu.6.

Rendezi:ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület
Támogató:BudapestFőv.II.kerületiÖrményÖnkormányzat

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

Azörmények,akikNoéfiautódainakte-
kintikmagukat,aKr.e.7.századbanje-
lentek meg a Kaukázus, Kelet-Anatólia
és Észak-Mezopotámia térségében. Erős
állammáArméniaaKr. előtti II. század-
banvált,aKr.e.60-asévekbenpedigmár
Rómávalviselthadatésaszíriaitérségben
hódított.Eztkövetőenazországkettésza-
kadt a perzsa uralom alatt álló kaukázu-
si Nagy-Örményországra és a Van-tótól
nyugatra,Anatóliábanfekvő,aRómaiBi-
rodalomhoztartozóKis-Örményországra,
ésakétnagyhatalomvetélkedésénekvált
aszínterévé.Azegyházihagyománysze-
rintezenavidékenTádé és Bertalan apos-
tolokhirdettékazevangéliumot,akikvér-
tanúságot is a Kaukázusban szenvedtek. 
A kereszténység nagyarányú terjedé-
se végül a III. század utolsó éveiben a
kappadókiai Kaiszereiából és a szíriai
Antióchiából indulva vette kezdetét a
kaukázusiNagy-Örményországban.Kez-
deményezője a fejedelmi családból 260
körül született Gregoriosz volt, Ana fia,
akiotthonábólmenekültarómaiKis-Ör-
ményországba,ésakitazörményekVilá-
gosító Illuminátor Szent Gergely néven 
apostolukként tisztelnek. A kappadókiai
Kaiszereiábanismerkedettmegakeresz-
tény tanokkal. Nős emberként püspökké
szentelve Krisztus üzenetével tért haza, 
aholakirályikísérettagjalett.AKrisztus
követőineküldözését290körülelrendelő

Tiridatészkirálybörtönbevettette,ahon-
nanúgyszabadult,hogyKrisztushoz fo-
hászkodva meggyógyította uralkodóját.
Ennek hatására a király egész udvará-
val felvette a kereszténységet,majd úgy
rendelkezett, hogy Krisztus hite legyen
országavallása.Erre 301-benkerült sor,
amikor Róma még üldözte az egyházat.
Azörménykeresztényekmaisbüszkékrá,
hogyazövékvoltazelsőkeresztényor-
szágavilágon.AkirályidöntésutánGer-
gely az örmény egyház katolikoszaként
látotthozzáavallásiéletmegszervezésé-
hez. Püspökségeket, kolostorokat alapí-
tott, papokról gondoskodott, megalkotta
az első örmény liturgiát. Ő tette az ör-
mény egyházmáig ismeglévő központ-
jáváAsztiszát,amaiEcsmiadzinvárosát
éskolostorát,ahol328-banbekövetkezett
halálaótaereklyéitőrzik.325-benaniceai
zsinatonmárazörményegyházisképvi-
seltette magát, és Gergely I. Szilveszter
pápához is elzarándokolt. Arménia füg-
getlenségeGergelyhalálautánmegszűnt.
Azországaperzsabirodalomtartományá-
vá lett, hadszíntérré perzsák és rómaiak
között.A túlélésért folytatott küzdelem-
nek volt nagy alakja Gergely leszárma-
zottja, a 355 körül születettNagy Szent 
Száhák. Kaiszereiában tanult, fiatalon
nősemberkéntélt,özvegységrejutvalett
szerzetes,387-tőlazörményegyházfeje.
Nehéz időkben vezette egyházát, mert 

aperzsákhol üldözték a keresztényeket,
holigyekeztekrávenniőket,hogyfeladva
hitüketvegyékfelPerzsiazoroasztrianus
államvallását. Nem könnyített a helyze-
ten,hogyaperzsákazörményeketRóma, 
a rómaiak Perzsia ügynökeinek tekin-
tették, a fenyegetett örménység pedig
lázadások révén igyekezett visszanyerni
szabadságátésvallásszabadságát.Száhák
felismerte,hogyanépkereszténykéntés
örményként való megmaradásának esz-
köze a Szentírás és a teológiai irodalom
örmény nyelvre való lefordítása, egy
nemzeti nyelvű örmény liturgia megte-
remtése.Biztatásáraállítottaösszeszerze-
testársa, Meszrop Masztocazörményábé-
cét,megteremtveazörményírásbeliséget
és irodalmi nyelvet. Így elkészülhetett
430 körül a Szentírás örmény fordítása.
A431-esefezoszizsinatonahadihelyzet
miatt egyetlen örmény főpap sem tudott
megjelenni.Maga Száhák 438-ban bekö-
vetkezett haláláig tanított, írt, prédikált, 
a krisztológiai viták hírére az antióchiai
iskola és Nesztoriosz határozott elíté-
lésével reagált, és ettől az időtől az ör-
mény apostoli egyház a nagy egyháztól
elszakadva, a kereszténység monofizita,
Krisztusban egy isteni természetét val-
ló irányzatát követte. A korszak másik
nagy alakja, Meszrop Masztoc 361-ben
születetthercegicsaládban,Antióchiában
tanult, hellenista műveltséget, alapos
teológiai tudást szerzett. 27 évesen ke-
resztelkedettmeg,magányosaszkétaként
élt,majdakatolikoszmunkatársa lett.Ő
vezetteaszentfordítókcsoportját,amely 
abibliaörményfordításándolgozott,de
fordított liturgikus és teológiai munká-
katis.Száhákhalálautánannakutódává
választották, hivatalba lépését azonban
441-benbekövetkezetthalálamegakadá-
lyozta.Idővelecsmiadzinisírja,aföléje

épültkápolnaésaszentereklyéiakau-
kázusi keresztények közös zarándokhe-
lyévé lettek. 
Az örmény egyházat a későbbiekben

nem pusztán monofizitizmusa, de a tör-
ténelemiselszakítottaazegyetemesegy-
háztól.Amuszlimhódítás640utánellen-
ségesközegbehelyezte,aholközelmásfél
évezredenkeresztülatúlélés,amegmara-
dásvoltatét.
CsakaXX.századbanindultmegakap-

csolatépítés Konstantinápollyal, Rómá-
val, de ekkor következett be az örmény
népnagytragédiája,aKis-Örményorszá-
gotazanatóliaiörménységszázezreitel-
pusztító,atörökhatalomáltalvezéreltör-
ményholokauszt.Nagy-Örményországra
pedig 1990-ig a Szovjetunió uralma és
militáns ateizmusa vetett sötét árnyékot.
Azörménykereszténységtúléltemindezt.
Örményországban,deazemigrációbanis
elevenenélahitésazörménynemzettu-
dat. Rómával egységre lépő örmény kö-
zösségek pedig Európában, a történelmi
Magyarországon Szamosújváron őrizték
tovább Szent Száhák és Szent Meszrop
emlékezetét.

Ferenc Pápa levele
az örmény mechitarista 

kongregáció jubileumára
301évvelezelőtt,1717-benalapítottaVe-
lencébena Szent Lázár-szigetenMechitár, 
örmény katolikus apát azt a monostort,
amelynek tricentenáriumi ünnepségét
tavaly kezdték meg. Az ünnepségsoro-
zat befejezése alkalmából Ferenc pápa 
levelet intézett Levon Boghos Zékiyan 
prelátushoz,azörménymechitaristaszer-
zetes kongregáció pápai delegátusához. 
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Aszentatyaméltatjaarendhősiestörténe-
tét,szellemiésökumenikuserőfeszítéseit,
továbbáaztafáradhatatlanelkötelezettsé-
get,amelyfőkéntadiaszpóraörménység
nyelvét,kultúrájátésősikeresztényhitét
ápoltaszerteavilágon.
Aszeptember5-énFerencpápakézje-

gyével ellátott levelet hétfőn tette közzé
aszentszék,ésbenneapápamegköszöni
azÚrnakaztasokkegyelmet,amellyelaz
évszázadok során elhalmozta a kongre-
gációttagjaiésközösségeiéletében,akik
hősies,nemritkánvértanúságigmenőta-
núságtétellelválaszoltakIstenszeretetére.
AtiszteletreméltóMechitár,akitXII.Pius
pápaakeletiegyházakmonasztikusélete
nagy reformátorának nevez, népe kultú-
rájának egyik legragyogóbb kifejezése.
Ferencpápalevelemegállapítja:Mechitár
szerzetesrendjemegalapításávalnépelel-
kiigényeireválaszolt,amivelakegyelem
és az elme olyan útját teremtette meg,
mely felbecsülhetetlen spirituális és kul-
turális kincset hagyott örökségként az
egészörménynépre.Ferencpápaagaz-
dagmonasztikusörökségbőlkettőtemelt
ki. Elsőként az örmény teológiai huma-
nizmust, amelynekmottója: a tudomány
szereteteönmagánálfogvaIstenszeretete.
Mechitár atya miközben Isten jelenlétét
keresteésazemberiszellemalkotóképes-
ségét elemezte, eredeti szintézist tudott
teremteniakettőközött,desikerültösz-
szekapcsolnia a sajátos örmény egyház
humanizmust a Nyugat klasszikus örök-
ségével is.Amásik elem: amechitarista
prófétai jellegű ökumenikus nyitása volt 
aspiritualitásterén.
AvelenceiSzentLázárszigeténalapított

monasztikus anyaház és a későbbi bécsi
monostormáigamechitaristakongregáció
éltetőszíve.Tagjaiönazonosságátelsősor-
ban az adja, hogy monahuszok. Egészen

Istennek szentelt személyek, kiknek szol-
gálatamegvalósíthatatlanvalódiközösség
nélkül–állapítjamegFerencpápalevele.
Az örmény liturgia szavaival kéri végül 
aszentatyaIstenáldásátésbékéjétakong-
regációtagjairaésműveire.
Az örmény Mechitarista rend eredete

és történelmi küldetése: a Mechitarista
rend egy örmény katolikus férfi szerze-
tesrend. 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
eredetilegRemete Szent Antal életpéldá-
ja és lelkisége szerint alapítottameg, de
aszentszékkívánságáraabenedekiregu-
lát isfigyelembevette.Amechitaristákat
ezértszentantalosbencésörményeknekis
nevezhetik.
Mechitár célja elérése érdekében taní-

tó és papnevelő szerzetesrend eszméjét
hordozta.Városról városra járt, hogy fi-
atalokat toborozzon.Konstantinápolyban
1701.szeptember8-án,éppenSzűzMária
születéseünnepénhirdettekirendjealapí-
tását akkor tíz tanítványával. Ekkor már 
zajlottakakatolikusörményekelleniza-
vargások,ígyMechitárnakismenekülnie
kellett.AgörögországiMetonbankaptak
engedélyt a működésre. Sok nehézség
után 1706-ban fejezték be a kolostor,
1708-banatemplomépítését.
Egy forrás szerintmár húsz tagja volt

a rendnek, amikor a szentszéktőlmegér-
kezettavéglegesmegerősítésésMechitár
főapátikinevezése.Metontazonbanekkor
már a törökök fenyegették, és Mechitár
látta, hogy a kolostort egy napon el fog-
ják pusztítani. 1715-ben csak néhány
atya maradt Meton őrzésére, a többiek 
amenthetőjavakkalVelencébemenekültek.

Mindent elölről kellett kezdeni. Metont
valóbanhamarosanlerohantákatörökök,
a kolostort és a templomokat lerombol-
ták, a szerzeteseket elfogták, de később
örménykereskedőkkiszabadítottákőket.
Avelenceitanácshosszasvitaután1717-ben
adta ki a mechitaristáknak a várostól
három kilométerre fekvő San Lazzaro-t, 
aSzentLázár-szigetet,amelyencsakegy
korhadt ház és egy elhagyatott templom
állt.Amásfélfutballpályanagyságúkicsi
szigetvalahaaleprásoknakadottotthont.
Erre a földre is Kis-boldogasszony nap-
ján, szeptember 8-án léptek.Az épületet
hamar kijavították, lakószobákat rendez-
tek be és újjáépítették a kis templomot.
Nagy erővel láttak munkához. Később
új, nagyobb házat építettek és fiatalokat
kezdtekelnevelni.
A mechitaristák bécsi ága 1773-ban

alakult, mivel a szerzetesek egy része 
arendialkotmánykörülinézeteltérésekmiatt
Bábikvezetésealattleváltavelenceiektőlés

Triesztbentelepedettmeg,mintaMechita- 
rista rend új ága. Az Itáliát is leroha-
nó Napóleon 1809-ben, mint Habsburg
alattvalókat, vagyonuktól megfosztotta,
kiűzte őket. 1810-ben Bécsben kerestek
menedéket, ahová I. Ferenc császár ren-
deletilegbefogadtaőket.Egyelhagyatott
kapucinuskolostorbaköltöztek.Ezako-
lostor lassan az örmény diaszpóra kul-
turális kincsekben gazdag és befolyásos
központjávávált.Könyvtáraésmúzeuma
azörménymúltlelki,szellemigazdagsá-
gának tárháza.Missziósházakatműköd-
tettektovábbánagyvárosokban,mintpél-
dáulBudapesten,deéppúgyazargentínai
BuenosAiresben is. Kétezer júniusában 
a mechitaristák két ága ismét egyesült, 
avelenceianyakolostorfőapátjánakirá-
nyítása alatt. A rend fennállásának 300.
évfordulójátVelencébenésBécsbennagy
ünnepséggel köszöntötték. 

Lejegyezte (előbb gyorsírással):
Hegedüs Annamária

Kászonújfalu – Azbé István kiadása
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Pagonyi Judit
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 Sarol-
tával, 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.

„ÁlddmegIstenünkamesszirőljöttvendé-
getésadjbékétazörménykisebbségeknek”
–arámi,arab,örményésmagyarnyelvűimá-
ragyűltösszeabudapestiörményközösség
a Szíriából érkezett vendég fogadására az
Orlayutcaitemplomban.EsztergályZsófia,
a FővárosiÖrményÖnkormányzat elnöke
kéréséreHaroutuneSelimianazAleppóban,
a leginkább háború sújtotta városban élő
keresztények helyzetéről beszélt. Az egy-
házivezetőkifejtette: ahelyzet jelenleg is
meglehetősen feszült, miután napjainkban 

Idlíbközelébencsaknem70ezer
ISIS katona várakozik. Nagy
a félelem, hogy ha a szír vagy 
az orosz hadsereg támadást
indít,akkoreza70ezerkatona
Aleppóra fog támadni. A vá-
rost megpróbálják megvédeni,
jelenleg is a határait erősítik –
tájékoztatottHaroutune.Sajnos 
ebben a bizonytalan helyzet-
ben a keresztények nagy része
elhagyta már a várost. Az örmé-
nyekközülissokanelmenekül-

tek:65ezerből15ezrenmaradtak.Egész
Szíriában 120 ezer örmény élt a háború
előtt,most25-30ezerközöttiaszámuk.

„A közel-keleti kereszténység
az egész kereszténység

PH-faktora.”
Haroutune Selimian szavai szerint, bár 
avilágbansokhelyen találhatókörmény
kolóniák,deazegyiklegnépesebbéppen

ottél:avárosazarabvilágbanismegőriz-
teörményidentitásátésvallását.Úgyfo-
galmazott:sajnoskilehetjelenteni,hogy
az örmények sokkal nagyobb kárt szen-
vedtekel,minta többiszíriaikisebbség.
Ezért aztán igen sok örmény vértanúja
vanaháborúnak,egészvárosrészeket,ke-
rületeket és templomokat romboltak föl-
dig: az ellenség nem tett különbséget az
örménykatolikus,azapostoliésazevan-
gélikushívekközött.Kijelentette:nemért
egyet azzal, hogy a keresztények elhagy-
ják a Közel-Keletet, az örményeknek ott 
kellmaradniukSzíriában.Nemcsakazért,
mertmegakarjukőrizniezta települést,
a közösségünket és azt a szerepet, hogy 

Örményországon kívül is virágozzon 
az örmény nyelv és kultúra, hanem azért
is,mertkereszténységnélkülaszélsőséges
iszlámhazájáváleszKözel-Kelet.Ezave-
szély nemcsak minket, hanem Európát is
fenyegeti.Nagyonfontos,hogyeztEurópa
megértse, és segítse azokat a keresztényeket 
visszatelepülni,akikelhagytákSzíriát.Úgy
fogalmazott: A közel-keleti kereszténység
az egész kereszténység PH-faktora.

„Az én misszióm, hogy
a következő években

bejárjam azokat a helyeket,
ahová szír örmények 

menekültek.”
Haroutune Selimian köszönetét fejezte ki
azoknakazeurópaiországoknak,amelyek
befogadták a Szíriából menekült örmé-
nyeket.Elmondta,hogyakikolyanhelyre
kerültek, ahol van örmény közösség – pél-
dáulÖrményországbacsaknem15ezren–,
azoknakanevéttudják,velükkapcsolatot
istartanakésőketazanyaországissegíti.
Alelkészkijelentette:azőmissziója,hogy
akövetkezőévekbenbejárjaazokatahe-
lyeket, ahová szír örmények menekültek 
ésfelvegyevelükismétakapcsolatot.Saj-
nálatátfejezteki,hogyaSzíriábanmaradt
örményeken nem tud segíteniÖrményor-
szág.A közösség inkább a saját erejében
bízik–emelteki–ezértaziskolákat,azok-
tatásttartjákalegfontosabbnak.Azösszes
lerombolt keresztény templomot felújí-
tották: egyörmény templomot, azutolsót 
a megújultak közül, novemberben nyit-
nak meg. Haroutune Selimian felidézte,
hogyegyéveaMagyarországiReformátus
Egyház delegációja járt Aleppóban, akik 
amagyarreformátusoklelkiésfizikaitámo-
gatásátvittékasokatszenvedettvárosba.

Haroutune Selimian átveszi az aranyozott kelyhet Esztergály 
Zsófiától az Örmény Katolikus Plébánián

Haroutune Selimian és dr. Issekutz Sarolta

Balról: Szakács Ferenc Sándor, dr. Issekutz Sarolta, 
Haroutune Selimian és Esztergály Zsófia
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„Szimbolikus üzenet az, hogy 
az Istentől kapott javakból 

segítünk másokon.”
AMagyarReformátusEgyháztámogatása
hozzájárul ahhoz is, hogy megújuljanak 
a háborúban lerombolt, megsérült pro-
testáns templomok Szíriában. Ezzel kap-
csolatban Ódor Balázs, az MRE Zsinati
Hivatalának külügyi irodavezetője úgy
fogalmazott: szimbolikusüzenetaz,hogy 
az Istentőlkapott javakból segítünkmáso-
kon.AGenerálisKonventköltségvetéséből,
illetve aMagyarReformátus Szeretetszol-
gálatnakfelajánlottadományokbólmintegy
3-3millióforintotjuttatottazörményésarab
reformátusgyülekezetekkiemeltközösségi
programjára, a vasárnapi iskolákra, vala-
mintaszíriaireformátusiskolákdiákjainak
ösztöndíjára.AMagyarReformátusEgyház
– adakozóinak köszönhetően – 2017-ben
hetvendiákteljesévestandíjátbiztosította.
A szíriai adományok teljes összege pedig
elértea10millióforintot.

„Üzenjük a világ örménysé-
gének, hogy létezünk,
létezni fogunk és egyre

többen leszünk aleppóban!”
Esztergály Zsófia–aFővárosiÖrményÖn-
kormányzat elnök asszonya a Budapesti
Örmény Katolikus Lelkészségen megren-
dezetttalálkozónatestvériségjegyébenegy
aranyozotttemplomikelyhetadottát,amely
afővárosiörményközösségajándékaaszí-
riai testvérgyülekezetnek.Az elnökasszony
úgyfogalmazott:„HaÚrvacsoraalkalmával
ránéztekmajderreakehelyre, tudjátokazt,
hogy vannak Magyarországon olyan örmény 
gyökerűtestvérek,akikértetekimádkoznak.
EmellettaFővárosiÖrményÖnkormányzat

és azErdélyiÖrményGyökerekKulturális
Egyesület nevében fogadjátok szeretettel
támogatásunkat, amelyet azoknak a fiata-
loknakküldünk,akikazáltalatokműködte-
tettvasárnapiiskolábantanulnak.Vélhetően 
aháborúskörülményekmiattnemállrendel-
kezésetekre az az eszköztár, amely az okta-
táshozfontos.Ezértbibliaitémájúkifestőket,
könyveket, füzeteket, színes ceruzákat, he-
gyezőket,radírokatészsírkrétákat,valamint
kerámiakereszteketésegyébfiataloskeresz-
tényajándéktárgyakatküldünk.”
Esztergály Zsófia ezután a budapesti

örmény közösség segítségét ajánlotta fel 
az Aleppóban maradt protestáns örmé-
nyek számára.

Haroutune Selimian elsőként imát kért,
mert erősenhisznek annak erejében,majd
pedigsegítségetiskoláikéstemplomaikúj-
jáépítéséhez.Úgy fogalmazott:haazt sze-
retnénk, hogy megmaradjon a közösség,
ezekremindenképpenszükségvan.Majd
megköszönte a fővárosi örmények ven-
dégszeretetét, önzetlen segíteni akarását:
elmondta,hogyerrőlhazájábanéselkövet-
kezendőútjaisoránisbeszélnifoghíveinek.
Végül így búcsúzott: üzenjük a világ

örménységének,hogylétezünk,léteznifo-
gunkésmégtöbbenleszünkAleppóban!

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 főtitká-
rát, és Haroutune George Selimiant, a Szíriai Örmény Református Gyülekezetek 
Szövetségének elnökét.

A megbeszélésen, amelyen részt
vett Azbej Tristan, a Miniszter-
elnökség üldözött keresztények
megsegítéséértfelelősállamtitkára
és Bogárdi Szabó István, a Ma-
gyarországi Református Egyház
Dunamelléki egyházkerületének
püspöke is, avendégek tájékozta-
tástadtakaszíriaiprotestánsegy-
házakhelyzetéről,ésarról,milyen
eszközökkel lehetséges támogatni
az ott élő keresztény közösségek
megmaradását.

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

A vendégek elmondták, hogy 
aháborúsújtottaterületekenazúj-
jáépítéshozzájárul,hogya fenye-
getéssel, diszkriminációval sújtott 
családok a migráció, kivándor-
lás helyett a visszatérést, illetve 
ahelybenmaradástválasszák.Orbán
Viktor megismételte:Magyaror-
szág álláspontja szerint a segítsé-
get kell odavinni, ahol a baj van, 
nem pedig a bajt idehozni; ezért
felajánlotta, hogy a magyar kor-
mányanyagitámogatássalissegít
azüldözöttkeresztyéneknek,hogy
aháborúbansokatszenvedett,me-
nekülésre kényszerült családok
hazatérhessenekotthonaikba–kö-
zölte Havasi Bertalan.

MTI2018.10.09.

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 Endreörökszépségű
verseaXV.kerületiKiss Ernőemléktábla
előttaHartyán Általános Iskola VI. osztá-
lyosdiákjainakajkán.
AkoszorúzásigazszándékátaFennvaló

is mosolygó őszi nappal jutalmazta. 
A Nemzeti Gyásznapon egybegyűlt kö-
zösségmegilletődve hallgattaNuridsány 
Zoltánné Mimitörténelmiidőkre–dikta-
túrára–visszanyúló személyes élményét:
még az ártatlan Batthyányörökmécsestis
figyelték,kimeremlékezniaz1848–49-es
forradalom és szabadságharc áldozataira. 
Kimervirágottenniegygrófemlékművére?
ÉsMimimerte.Következetesen,mindenév

október6-ánfehérrózsáthelyezettelamé-
csesnél,hiábapróbáltáklebeszélnijóakarói.
Itt aKárpát-medencében, amonarchia

idejénötnemzetiséghadvezéreiálltakki-
végzőosztagelé,akikmindannyianasza-
badságérthaltakvértanúhalált.

Széchenyi István 1848-as naplójából
idézve, augusztus13-án ez áll:„Minden 
világosan látszik előttem! Vértenger.” 
AVilágosi fegyverletétel előtt kerek egy
esztendővel!!! – olvasta Várady Mária,  
az ANI – Budavári Örmény Színházmű-
vésznője. A Legnagyobb magyar váteszi
jövendölésebeteljesedett.
KissErnőörményszármazásúvértanúra

emlékezünk–egyörményhazafiasvers-
sel,örményMiatyánkkal.
2018. október 5-én, 169 évvel a törté-

nelmiáldozatután,újraerőtmeríthettünk
küzdelmeinkhez az Aradi Tizenhárom
Vértanú, kiemelten amiKissErnő altá-
bornagyunkpéldájából.

Várady Mária

Szám László 
Európa hol vagy?

KikTrianonótaokítanakminket,
tanítgatjáknekünka„Vakuljmagyar”-t.
Ezatánciskolamikorérmárvéget?
Elcsépeltakotta,solyrégótatart!
Európamostholvagy?HunyadiésZrínyi
barbároktólvédtéknyugalmadatitt,
sközbenföldrészeketfosztogattak,vagyépp
egymáshajáttéptékbirodalmaid.
Mikorelnyomóinkhadüzenetnélkül
ifjúságunkjaváttöbbszörlearatták,
ticsakbámultatoklázastétlenségben:
„hátilyennagydolog”nálunk„aszabadság?”

EgyedülKapisztránjöttközénkvezérnek
egyvégsőhonvédőütközetenát.
Megintkészítitekszámunkraserényen
aszolganemzetekkényszerzubbonyát?
Nemboldogít,immárnemférhozzákétség,
azördögidézésteljessikere,
elsziporkázottazélmény,denyomában
maradtazalvilág,snembírtokvele.
Megvan a megoldás (mért legyen jobb
másnak?):
dögöljönmeghátaszomszédtehene!

2018. szept. 16.

Négyszáz csíki énekelt a Szent Péter-bazilikában                      
Áron püspökért – Rómában

Székelyek Rómában. Hangsúlyos jelenlét • Fotó: Ambrus Róbert

2015-benRómábanjártaszépvíziénekkar,
Somorjai Ádám vatikáni diplomata arra
hívta fel a figyelmünket, hogy vigyünk 
oda csoportokat, hogy legyen, akiket ő

bemondjon, tolmácsoljon a Szent Pé-
ter téren – magyarázta Gábor Zoltán 
szentszéki tanácsos, szépvízi plébános, 
azarándoklategyikszervezője.–Mimeg-
fogadtuk ezt a buzdítását, tanácskoztunk 
afelcsíkiplébánosokkaléskántorokkal,és
mostmeghívástkaptunkRómábaMagyar-
ország Vatikáni Nagykövetsége részéről
október 8-ra, a Magyarok Nagyasszonya
búcsújára.A csaknemnégyszáz énekesből
álló zarándokcsoport vasárnap, október
7-énszentmisénvettrésztésénekeltarómai

SzentIgnác-templomban.Tegnap,aMagya-
rokNagyasszonyabúcsú-ünnepén–amely
aSzentPéter-bazilikaaltemplomábantalál-
hatóMagyarokNagyasszonyamagyarká-

polna búcsúnapja
is–arómaiSzent
Pé te r-baz i l ika
főoltára mögötti
Katedra-oltárnál
magyar nyelvű
szentmisén vett
részt a teljes nagy 
énekkar. A ma 
gyarok kápolná-
jában nem fért
a nagy létszámú
zarándokcsoport.
– Ezen a Mária-
búcsún főként
Mária-énekeket
énekeltek a kóru-
sok – világosított

felGáborZoltánplébános.–Azelőkészü-
letek,afőszervezőIncze Sándorszépvízi
kántor irányításával több mint félévet
vettekigénybe.Azelőrekiválasztotténe-
kek egy kottásfüzetben is megjelentek, 
akiadványtmindenkórustagkézbevehet-
te, eszerint gyakorolták be.A Szent Pé-
ter-bazilikában többek között a „Nyíljon
kiszívetekbenazörömvirág”ésaz„An-
gyaloknak nagyságos asszonya” kezdetű
szenténekeket énekeltük el a pápai him-
nuszon, valamint amagyar és a székely

A felcsíki egyházi kórusok csaknem négyszáz tagja utazott pénteken Rómába.  
Az énekes zarándoklat fő célja Áron püspök boldoggá avatási eljárásának előmoz-
dítása. Az egyesített kórus tegnap a Magyarok Nagyasszonya búcsúünnepén a ró-
mai Szent Péter-bazilika Katedra-oltáránál tartott szentmisén vett részt.
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himnuszon kívül. A búcsús szentmise
főcelebránsa Palánki Ferenc Debrecen-
Nyíregy¬házi megyéspüspök volt, aki
kiemelte, hogy a magyarság, „Szűzanya
népe” Európa békéjén munkálkodik, és
a krisztusi értékeket képviseli Európa
közepén. Az ünnepi szentmisén a csíki
zarándokok székely, illetve csángó ruhát
viseltek, hangjuk betöltötte a bazilikát.
Vezényelt Incze Sándor, Fórika Attila, 
Gombos Csaba és Bá-
lint Zsolt. Előéneke-
sekvoltak:Bakos Mi-
hály Károly, Kristály 
Attila, Bartos András, 
FórikaAttila,Gombos
CsabaésBálintZsolt.
OrgonáltBorcsa Ger-
gely és Bíró Zsolt.  
A 14 egyházi kórus-
ból álló zarándok-
csoport(Balánbánya,
Csíkszentdomokos,
Dánfalva, Madaras,
Csicsó, Madéfalva, 
Delne, Szépvíz,
S z e n t m i k l ó s , 
Borzsova, Taploca,
Gyimesfelsőlok,Gyi-
mesközéplok egyház-
községek és Csíksze-
reda Millenniumi-templomának kórusai)
holnap szintén népviseletben vesz részt 
a Szent Péter téren az általános pápai
kihallgatáson. A zarándokok a szépvízi
zászlón kívül egy 8 méteres magyar és
egy8méteresszékelyzászlótismagukkal
visznek.
–Azáltalánospápaiaudienciára15egy-

háziénekkelkészültünk–mondtaGábor
Zoltán. – Legszebb Mária-énekeinket
énekeljükel.Ezekközöttvana„Boldog-
asszony Anyánk”, az „Egészen szép vagy, 

Mária”ésa„DicsértessékaJézus,Mária
neve”. Elénekeljük az „Isten, hazánkért
térdelünkelődbe…”kezdetűszenténeket
és P. Márk József csíksomlyói ferences
szerzetes Márton Áronpüspökrőlszerzett
himnuszát is.Az énekes zarándoklatunk
egyik fő célja ugyanis megemlékezni
Márton Áron 1938-ban történt püspöki
kinevezésének 80-dik évfordulójáról, és
jelenlétünkkelelőmozdítaniÁronpüspök

boldoggáavatásánakügyétaVatikánban.
A holnapi általános pápai audiencia al-
kalmából a felcsíki csoporthozBorboly 
Csaba megyei tanácselnök és Tamás 
József segédpüspök, általános helynök
is csatlakozik. A zarándokcsoport egy
nagyméretűfotókönyvetviszapápának 
a felcsíkiközségekről,majd szerdadél-
utánhazafeléindul.

Forrás:DaczóKatalin/HargitaNépe
2018.október09.

A Szent Péter-bazilikában Magyarok Nagyasszonya ünnepén
• Fotó: Molnár Fülöp

Az Aradi Vértanúk ünnepén
Az emlékezés és emlékeztetés folyama-
tossága különösen fontos a nemzetisé-
gekkörébenaközösségfennmaradásaés
megmaradásaérdekében.Ahazaszeretetet
példaképeit,azAradiVértanúkat,szemé-
lyes példamutatásukat fontos
ismételgetniamaifiatalgenerá-
ciókszámára,hogymegérezzék
ésmegértsék:aszabadságunkat
az erdélyi örmény kultúránkat,
keresztényértékeinketcsakaző
segítségükkel tudjuk megmen-
teni. Ennek felelőssége ránk
szülőkre,nagyszülőkrehárul.
Az október 3.-i emlékünne-

pélyazifjúFabók Bíborka átélt 
szavalatávalkezdődött,Kerecsen 
János: Az Aradi 13 versével, majd Dr. 
Hermann Róbert vetítettképes előadása
mutattabeazanyaiágonörménygyöke-
rekkel rendelkező Görgei Artúr tábornok

életét, harcászati tudományát, sikereit,
majdhőshonvédeiéleténekmegmentése
érdekébenlegnehezebbdöntését,afegy-
verletételelfogadását.
FőhajtáscímmelTallián Marian és Lázár 

Balázskerekegészműsoravará-
zsolta el a közönséget a magyar 
irodalom és népzene világába.
Harangzúgás mellett koszorúz-
takaközösségvezetőiésmeg-
hatódva tettek egy-egy fehér
rózsaszálat a közösség tagjai 
a Kiss Ernő és Lázár Vilmos ara-
divértanúkkopjafájánál.
A rendezvényt az Erdélyi Ör-
ményGyökerekKulturálisEgye-
sületrendezte,támogattaaBuda-

váriÖNÖ,aII.kerületiÖÖ,aXII.kerületi
ÖNÖ,aZuglóiÖrményÖnkormányzatés 
aFővárosiÖrményÖnkormányzat.

I. S.

Görgei Artúr
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Nyílt levél 
Dátum: 2018. október 19., péntek
Címzett: Várady Mária

Mária Kedves!
Lenyűgöztél! Igazi '56-os  
hangulatot sikerült meg-
jelenítenetek. Mindenki  
őszintén emlékezett a mű-
sorban! Még a sminke-
letlen, fáradt arcod is 
tükrözte az akkori idők 
lélektani megélését.
Ölellek, Mimi

2018.október18-án17.10
órakorDr. Issekutz Sarolta,  
az Erdélyi Örmény Gyö-
kerekKulturálisEgyesület
elnök-asszonya megnyitotta a hagyomá-
nyosÖrményKlubotazOrlayutcaiÖr-
mény Katolikus Plébánia Dísztermében.
AszervezőZárugné Tancsin Katalin,aZu 
glóiÖrményÖnkormányzat elnöke izga-
tottanjelentettebeaz’56-osműsortémá-
ját és szereplőit.Anémavárakozás sűrű
csendje fogadta Várady Máriát, az ANI 

– Budavári Örmény Színházművésznőjét.
Gyertyagyújtással emlékeztünk Charles 
Aznavourörmény-franciasanzonénekes-
re,avilágonlegismertebbGUSZÁN-ra,
akioktóberelsejénazégiekheztávozott.
Újra felé szálltakŐ címűhíres dalának
futamai.
Magyarörményneklennikettősségetje-

lent.Számunkraaz1956-osforradalomés
szabadságharcfontos,azélvonalban,élet-
veszélybenott voltak a szamosújvári ör-
mények, a Pongrátzfiúk:Bajusz(Gergely) 
a Corvin közben, Ernő a Parlamentben,
András a Sztálin csizmát lángvágóval
darabolta,Kristóf ahírvivőmindközött.
Sasvári-Merza Krisztinaképviselőremek
érzékkel válogatott a Kiskunmajsán, 
az’56-osMúzeumbanelhangzottPongrátz
Gergely emlékezéseiből. Az Ameriká-
ból hazalátogató PongrátzAndrás a TV
nyilvánosságaelőtt iserrőlbeszélt.Mert 
aforradalomleveréseutánamegtorláselől

Balról: Hegedüs Valér, Körtvélyessy Zsolt, Sasvári-Merza Krisztina,
Váradi Mária

életigenlésbőléshazaszeretetbőlszületett
gyöngyeitelénktárta.
Kitűnő társaságban voltunk:Ady End-

re, József Attila, Nemes Nagy Ágnes, 
Füst Milán, Pilinszky János, Wass Albert, 
Csoóri Sándor, Nagy László és Vörös-
marty Mihály.Csakolymélyenkellérteni 
a verseket, ahogy Körtvélyessy Zsolt
érti,ésolybravúros,tévedhetetlentech-
nikai tudással, könnyedén kell tolmá-
csolni, ahogy csak a legnagyobbak tud-
ják, ahogy Körtvélyessy Zsolt művészi
nagyságaeztlehetővéteszi.Vers-ráadás-
ként József AttilaÓdacíműkölteményé-
ben gyönyörködhettünk.Kegyelmi álla-
potmindannyiunkszámára,előadónakés
hallgatóknakegyaránt.
Végre igazi zongorán hallhattuk csil-

logni-villogniHegedűs Valérzongoramű-
vész  mindent kifejező zongorajátékát.
Az évfordulók fontosak, Liszt Ferenc 
október22-énszületett.Méltózárásként
LisztFerencazAradiVértanúkkivégzé-
seutánkomponált lassú és egyben lírai
gyászzenéje csendült fel. Mint mindig,
HegedüsValér szívesen játszott egy el-
bűvölő ráadást, természetesen Liszt
kompozíciót.
Aztán meglepetésként arcunkra fagyott

a mosoly, amikor megtudtuk,
hogy köztünk van valaki, aki
Szamosújváron töltötte bör-
tönéveit, az ’56-os forradalom
erdélyimegtorlásánakáldozata-
ként. Gál Tibor a börtönudva-
ráról látta égni a Szamosújvári
templomunktornyát.
Mindenkinekköszönjükafára-

dozását!

Várady Mária
aBudaváriÖrményNemzeti-

ségiÖnkormányzatelnöke

Sasvári-Merza Krisztina 

Körtvélyessy Zsolt

Hegedűs Valér zongoraművész

elmenekülhettek, 
világgá mehet-
tek. Isten veled, 
Budapest, te édes 
– búcsúzott már
sok áldozat ettől
a világvárostól,
melyet rommá 
lőttaszovjethad-
sereg1944 telén,
és 1956 őszén.
És pokoli takti-
kával a Magyar 
Rádiótvisszafog-
lalt kommunisták
csalogatódaltsu-
gároztakaRádió-
ban. A menekült
táborban hall-
gatták Wittner 
Máriáék az Oly 
távol, messze van 

hazám kezdetű dalt. És honvágyukon
nem győzött a józan ész. Hazajöttek,
börtönlakónak.
Ésezenazoktóberidélutánonjöttközénk

Körtvélyessy ZsoltJászaiMari-díjas,érde-
mes művész. És mi hallgattuk Őt, amint
harminc éve fájdalomból, szerelemből,
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Képtár

Fogolykiváltó Boldogasszony búcsú és Tarkanap 
Ákos atyával

Mártonffy Miklós zongoraművész Kövér István

Fogolykiváltó Boldogasszony búcsú és Tarkanap

Rendezte:EÖGYKEésaBp.Főv.II.ker.ÖrményÖnkormányzat,2018.09.23.
Támogatta:BudaváriÖNÖ,XII.ker.ÖNÖ,ZuglóiÖÖ.

A szentmisén...

Délvidéki örmény nemesek előadás a Jókai 
Klubban, előadó: dr. Issekutz Sarolta, 2018. 
szeptember 26.

A II. kerületi örmény koszorúzás a Széna téren 2018. 
október 23-án

A XII. kerületi Örmény 
Önkormányzat gálaműsora 
a MOM Kupolatermében, 
2018. október 31-én
– Hegedüs Annamária 
elnök
(Beszámoló a következő 
lapszámban.)
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Bíró Sándor 
Bravúrosan teljesít az (örmény gyökerű)

udvarhelyi sakkozó 
A Székelyudvarhelyi Iskolás Sportklub
(edző Balázs István) tehetséges sakko-
zója,a14.évétnovember11-énünneplő
Nagy-Elek Tamásszenzációsbravúrthaj-
tottvégreazelmúlthetekben.
Huszonnégynapalatthárom,klasszikus

játékidővel rendezett versenyen játszott,
421 Élő-pontot nyert, és mindhárom
tornán kategóriadíjas lett. Tamás siker-
sorozataaugusztus17-én,acsíkszeredai
versennyel kezdődött, ahol a főcsoport-
banaz1800Élő-pontalattiaknálvégzett
azélen,és120pontotnyert.

( h t t p s : / / s z e k e l y h o n . r o / s p o r t /
bravurosan-teljesit-az-udvarhelyi-
sakkozo,2018.szeptember25.)

Nagy-ElekTamásfelmenőiközöttvan
Nagy Józsefné Tolbej Letzia rom. kath. 
(nemes),aki1840-ben,Szentandráshavá-
nak2.napjánszülteKatalinnevűlányát,
akitSzilágysomlyónaznapmegiskeresz-
telt Máté Pál somlyói káplán. Kereszt-
anyja Besenczki Rebeka (szinténörmény
gyökerű),Farkas Domokos neje.

(Kiegészítések: Bálintné Kovács Júlia)

Korondon az 5. fordulóban Nagy-Elek Tamás (balra)
Antal Hunor Zoltánt győzte le

Fotó: Biró Sándor 

Meghalt Charles Aznavour
francia sanzonénekes

Meghalt Charles Aznavour,afranciasan-
zonlegnagyobbjainakegyike,94évesvolt.
Azörményszármazásúfranciaénekes,

dalszerző,filmszínészemlékét többmint
1400 saját szerzeménye és hatvannál is
többfilmőrzi.
Méltatóiúgyfogalmaznak,hogyAznavour

maga volt Franciaország – a legjobb érte-
lemben vett nemzet-
köziség,ugyanakkora
köztársaságialapérté-
kekkövete,miközben
asárm,a romantika,
az északi ország-
részzárkózottságaés
adéliextravaganciá-
jaismegvoltbenne.
Párizsban élő ör-

ményművészekgyer-
mekeként látta meg  
anapvilágot1924-ben
(Shahnour Varinag 
Aznavourian). Apja 
énekes, anyja színésznővolt, de ebből rit-
kántudtakmegélni.Aznavourapjagyakran
vállalt munkát éttermekben. Charles első
szerepléseiscsaládiprodukcióvolt:apjaés
Aida nővére énekeltek, ő pedig táncolt –
örménytáncokatadottelő.
Karrierje9évesen,egygyerekszínházban

indult, akkor vette fel azAznavour nevet.
AkkoribanCharles Trenetvoltazideálja.
EdithPiaffedeztefelaII.világháború

vége után, amikor Aznavour kabarék-
banénekelt–atöbbiközöttPiafdalaitis

–barátja,azongoristaPierre Roche kísé-
retével. Edith Piafmindkettejüketmagá-
valvitteamerikai,majdkanadaiturnéjára
–Aznavour több – később slágerré vált
– dalt is írt neki ebben az időben. Ettől
kezdve pályája megállíthatatlanul ívelt 
acsúcsfelé,ahonnantöbbmintfélévszá-
zad után sem tudta letaszítani semmi és

senki.Az utolsó he-
tekig aktív közéleti
szerepet játszott, még 
azévtizedközepénis
adottkoncerteket.
Háromszor nősült,
hat gyermeke szü-
letett. Katia lánya
vokalistaként évek
óta együtt lép fel
vele. Legkisebb fia,
Nicolas,mindennapi
társa lett öregségé-
ben. Meggyőződé-
séért mindig síkra

szállt,apolitikaiéletbenisállástfoglalt,
haszükségesnektartotta.Az1970-esévek
közepén Giscard d'Estaing mellett kam-
pányolt.Azezredfordulóutánnemsokkal
Jacques Chirac,amásodikévtizedelején
Nicolas Sárközi mellett tette le voksát.
MiutánFranciaországtiszteletbelikon-

zulja lett Örményországban, elfogadta
családjahazájánakmegbizatásátis–2009
februárjától Örményország svájci nagy-
követe lett.

MegjelentEURONEWShonlapon

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

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 

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

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

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

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-eshonvédezredes„Örményekről emlékeim”c.alkotásából:
„...Mindennemzetiségekközöttazegyedüli,melyélvelünkéshalnaérettünk;szor-

galmatos,takarékos,vállalkozó,vendégszeretőnép,pártfogójairodalmunknak,művé-
szetünknek;bátorkatona, az1848–49-es erdélyihadjáratbanmindennemzetségből
került ellenünk kém, örmény egy sem.”
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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.


