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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.

  


