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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.”*

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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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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