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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”)


