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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)


