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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.
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Koszorúzás a dunaparti kőkeresztnél: Szongoth Gábor és Zakariás Antal DiránVahán atya


