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„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék...”
(Vörösmarty Mihály)

az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek
Kul tu rá lis Egye sü let

kéthavontamegjelenőkiadványa
XXIII. év fo lyam 239. szám

2019. január–február

Lapunk az interneten: www.magyarormeny.hu honlapon is olvasható. 
Elektronikus levélcímünk (e-mail): magyar.ormeny@t-online.hu

f ü z e t e k

Tisztelt Olvasóink!
Minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor Fővárosi Örmény Klub a Budapesti Örmény 
Katolikus Lelkészség közösségitermében(1114Budapest,Orlayu.6.)
MegközelíthetőaGellérttértőlaMóriczZsigmondtérirányában,jobboldalona2.utca.
Mindenkitszeretettelvárunk!
Alapzártaváltozatlanulapáratlanhónapelsőhétfője.

Kerubénekek
Vasárnaponkéntazalábbiszöveggel:*„Angyali seregekkel töltötted be Isten a Te 
szentegyházadat. Arkangyalok milliói állnak Előtted és az angyalok százmilliónyi 
szolgálnak Neked Uram. Az emberektől is úgy tetszett Neked, hogy elfogadod a titok-
zatos hangon zengett áldást: Szent, szent, szent az erősségek Ura.”
Hakórusvan,örményülénekli.Ahelyeanagybemenetelkorvan(afelajánlásikörme-

netnél).Minthaamennyei–milliónyi–angyaliseregekénekelnék,deehhezazemberek
iscsatlakozhatnak,példáula„Szent,szent,szent…”éneklésévelaliturgián.

dr. Sasvári László
* Szent liturgia örmény katolikus szertartás szerint. Bp. 2006. 23. o.
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Nagyon boldogan mentünk az ünnepi
Fővárosi Örmény Klub rendezvényére
december 20-án, mert egy
meglepetés csemege volt  
atarsolyunkban,asokkönyv-
ajándék mellett. Éppen erre 
a napra jelent meg Az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület és örmény önkor-
mányzatai 20 éve – 1001  mo-
solygós  örmény arc–címmel
újkönyvünkrólunk,nekünk,
mindenkinek. Egy emlékal-
bum, közel 700 fotóval, be-
vezetőköszöntővel,azEgye-
sületrövidtörténetével,majd 
az Egyesület 20 éves műkö-
désetematikusszövegéskép-
anyagával,tematikusszövegekkel.AzEgye-
sület működéséről szóló éves beszámolóm
során fel- és bemutattam az
emlékalbumot, mely nem-
csak a magyarörmények, 
de mindenki más számára
isérdekesösszegzésttartal-
mazamagyarörménység20
évesműködéséről,elvégzett
feladatairól.Avaskosalbum
nemcsak a magyarörmények 
számáraelérhető,deaköz-
gyűjteményeknek történő ajándékozás
által bárki kezébe veheti a jelenben és
jövőben is, egyúttal kutat-
ható forrásanyagot biztosít
a jövő nemzedékeinek őse-
ikről, rólunk szóló adatok-
kal, képekkel. Ismertettem 
az új év elején már elér-
hető ingyenes új online
felületünk beindítását is, 
www.magyarormenytudastar.hu 

Szent Karácsony ünnepén   
címen, amely a magyarörmény kultúra
általunk elérhető minden szeletét meg

kívánja menteni és je-
lentetni:könyvek, tanul-
mányok,kiállítások, stb.
feltöltésével. A projek-
tet Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter 
Úrsajátkeretéből támo-
gatta, az Emberi Erő-
források Minisztériuma
KultúráértFelelősÁllam-
titkárság közreműködé-
sével. Hálás köszönet 
érte. A további feltöl-
tések megvalósításához. 
Támogatók segítségét
kéri az Egyesület, külö-

nösenazörményönkormányzatokrészéről.
A műsor Szakács Ferenc Sándor egyházi

áldásával vette kezdetét.
Advent utolsó hetében
Fabók Bíborka Túrmezei 
Erzsébet:Adventi ház c.
versét szavalta el nagy 
átéléssel,majdaSzongott
Kristóf-Díjatosztottkiaz
elnök és Szongoth Gábor 
elnökhelyettes Dr. Sasvári 
László és Heim Pál díja-

zottaknak.(Alaudációkésoklevelekabe-
számolóvégénolvashatók.)Eztkövetően 

a 18 éves „szavalómű-
vész-palánta” a költő
Pótvizsga a szeretetből 
c.versét tolmácsoltahi-
hetetlen átéléssel.
Az est második részét 
aFővárosiÖrményÖn- 
kormányzatrendezte.Esz-
tergály Zsófia fővárosi 

örmény elnök számolt be az éves tevé-
kenységükrőlésbemutattaPálffy Gyula: 
Szenkovits Marci mókái c. könyvet, mely-
nek kiadását a Fővárosi ÖrményÖnkor-
mányzat támogatta. A szeretet ünnepén 
a műsor a Magyar Református Egyház:
Humanitárius missziók az örmények ál-
tal is lakott Közel-Keletenc.előadásával
folytatódott, majd Lipcsei Edit énekmű-
vésznövendékeikarácsonyidalokatadtak
előHegedüs Valérzongora-ésorgonamű-
vész kíséretével. Közös énekléssel zárult
a műsor, majd az est résztvevői számára
a hagyományos karácsonyi könyvaján-
dék osztására került sor (Lázár István:  
Avörösszámum,1920.LégrádyTestvérek,
szöveghűmásolat,Alexa Károly irodalom-
történész tanulmányával, Kiadó: Erdélyi
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület,
2017).Szeretetvendégség zárta azünnepi
rendezvénytfinomörményragúvalésmás
karácsonyifinomságokkal.

BoldogÚjévetkívánokMindenkinek!
dr. Issekutz Sarolta, elnök

dr. Issekutz Sarolta

Szakács Ferenc Sándor

Fabók Bíborka

Esztergály Zsófia és Heim Pál

Esztergály Zsófia és Horváth Zoltán György
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Várady Mária

Esztergály Zófia és Ódor Balázs

Hegedüs Valér

Dr. Czuczku Enikő
Frankó Dóra, Juhász Tália

AdjonIstenújévet,
Azújévbenegyújszéket!
Adjoneléasztalt,nagyot,
Terítéket,szépgazdagot!
Mindennapikenyerünket,
A székünkön a helyünket,
Asztalkörülhelyetmásnak!
HelyetazegészVilágnak!
AdjonIstenjószándékot,
Tisztaszívbőlajándékot!
Erőt,tudást,akaratot,
Fehérlelket,patyolatot!
Adjonnéktekbékességet,
Szorgalmat,jóegészséget!
Igaztársat,hűbarátot,
Tisztaházat,jókabátot!
Jókabátbanjónagyszívet,
Jónagyszívbenigazhitet!
Igazhitbenigazélet!
...AdjonIstenboldogévet!

Szilvay Ingrid
kedvesjókívánságáttovábbítjuk

KedvesOlvasóinknakis

Bodog Új Esztendőt kíván
a Szerkesztőség!

Snorhavor nor dári!

Dr. Sasvári László – Laudáció
A Heves megyei Pétervásárán született
1933. május 25-én. Édesapja pénzügyőr
volt a járási székhelyen.Ötéveskorában
Budapestre költöztek. A Piarista Gim-
náziumban érettségizett. A családjában,
melyanyaiágongyöngyösi,tudtakazör-
ményekrőlsemlegettékSzamosújvártis.
Voltakörményszármazásúdiák-éscser-
késztársai is.KádárDánielatyátutolsó
gimnáziumi éve alatt kereste fel az V.
ker.Semmelweisutca9-ben,aholakkor
az Örmény Katolikus Plébánia műkö-
dött.Sattólkezdvea lelkészségetsok-
szor látogatta,mégministrált is az ör-
mény katolikus szentmiséken.A keleti
egyházak liturgiája, története mindig
nagyonérdekelte.
Egyetemi tanulmá-

nyai végén magyar
szakból középisko-
lai tanári oklevelet
szerzett. Első tanári
állomáshelye Tokaj 
volt (1955-58). Ott
is volt örmény szár-
mazású kollégája 
az általános iskolá-
ban. Bölcsészdok-
tori disszertációját 
1973-ban a XVIII.
századi tokaji görög
kereskedők névanya-
gából írta, akik kö-
zött voltak örmények 
is. 1993 végén, mint
könyvtáros-tanár 
ment nyugdíjba, amely után a tudomá-
nyosmunkáktöltöttékbeéletét.
Mindig érdekelték akeleti szertartású

egyházak–nemzetiségek,ígyazörmény
is.Többszörpublikált is ilyentémákban.

Báragörög-katolikusegyházhoztartozik,
„valahogy az örmény liturgikus szöve-
gek tartalmábansokmélységet fedeztem
fel”–mondta. Családjával, feleségével és
gyerekeivel(3lányés1fiú)islátogatták 
azörményliturgiákat.
A Fővárosi ÖrményKlubmegindítását

követően keresett meg, mint a magyar- 
örmény közösség vezetőjét, hogy segít-
ségét felajánlja az örmény kultúra, hit-
élet területén előadásaival, cikkeivel. 
Az EÖGYKE megalakulásakor az el-
nökség tagja lett. Örmény témában ál-
landóelőadójavoltakülönbözőkonfe-
renciáknak, klubdélutánoknak. Együtt
utaztunk – a magyarörmény közösség 

tagjaival–Bécsbe,Velencébe,Erdélybe,
hogyközelrőlismegismerjükazörmény
katolikus szerzetesrendet, az erdélyi kö-
zösségeket.AzErdélyiÖrményGyökerek
Füzetek szerkesztőségmunkatársaként,

Dr. Sasvári László (középen) átveszi a Szongott Kristóf-díjat: a bronz 
emlékérmet és az oklevelet. Balról Szongoth Gábor és dr. Issekutz Sarolta
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majdállandórovataszerzőjekéntaFüze-
tekelsőoldalánévesciklusbanmás-más
örmény-hitéleti témátvet fel,pl.2018-
ban a Szent Liturgia örmény katolikus 
szertartás szerint témában a „Minden
vasárnapelhangzik…”címmel.

Ma már egészségi állapota miatt nem
tud olyan aktív lenni, de véleménye és
tanácsai, hitéleti cikksorozata a Füzetek
számára továbbra is segítségünkre van,
reményemszerintméghosszúévekig.

dr. Issekutz Sarolta, elnök

Heim Pál – Laudáció
2001-benismertükmegegymástGudenus
János József genealógus segítségével,
amelynek eredményeként állandó kap-
csolatbanmaradtunk. Ugyanis ekkormár
megjelent Gudenus János József: Örmény 
eredetű magyar nemesi családok genea-
lógiája c. hatalmas munkánk, a nemesi
családokszínescímereivel.„Kapcsolatom 
az erdélyi örménységgel ekkor pecsételő-
döttmeg.Örménygyökereimacsaládom

Mályágábóleredeztethetőek.Heimnagy-
apámédesanyjaMály Ilonavolt,akiEle-
méren született a Kiss Ernő(AradiVértanú)
birtokán.Édesapja,László,mintgazdatiszt
dolgozott az uradalomban. Dédanyám
itt ismerkedett megHeim Ferenccel, aki
akkortájt Nákó gróf tiszttartója voltArad
megyében.Házasságukkalkeveredettcsa-
ládomHeimágábaazörményvonal.Ör-
ményidentitásominneneredeztethető”írja.

2002-től az EÖGYKE
képviselőjeként, a Fő-
városi Örmény Önkor-
mányzatbanésaZuglói
Örmény Önkormány-
zatban elnökhelyet-
tesként elkötelezet-
ten képviseli a hazai
magyarörmény közös-
ségérdekeit.
Műszaki végzettsé-

gének köszönhetően 
állandósegítőjeakultu-
rálisprogramokműszaki
feltételei megvalósításá-
nak,aszámítástechnikai
eszközök működőké-
pessége fenntartásának.
Kiemelkedően fontos

tevékenységeaBudapestiÖrményKatolikus
Lelkészség, templomésmúzeumgondnok-
ságábanvalórészvétele,amellyelazörmény
katolikus hitélet folytonosságát segíti elő,
hogyazörménykatolikusközösség fejlőd-
jön, ugyanakkor közreműködve az ehhez

Heim Pál (jobb szélen) átveszi a Szongott Kristóf-díjat: a bronz emlékér-
met és az oklevelet. Balról dr. Issekutz Sarolta és Szongoth Gábor.

kapcsolódó rendezvények megvalósítá-
sában,valamintazingatlanmielőbbikor-
szerűsítésétszorgalmazófeladatokban.
Nős,házasságából2fiúgyermekeszüle-

tett,jelenlegmár2unokájavan.
dr. Issekutz Sarolta

Az EÖGYKE 2018. évi beszámolója                                     
Mint  az elmúlt 22 év során is, az év
legfontosabb feladata, a magyarörmény
közösség összefogása, kulturális és hit-
életi identitása megerősítése és megmu-
tatása, érdekeinek képviselete itthon és
külföldön, információs centrum működ-
tetése volt. Több pályázatot adtunk be 
az EMMI-hez, NEA-hoz, a működési
költségekre 900.000 Ft-ot, a Füzetekre 
600.000Ft-otkaptunkazEMMI-től,jóval
a kért összeg alatt. Varga Mihályminisz-
terkülönkeretébőlazEMMI-ánkeresztül
a Magyarrörmény Tudástár projektünk
beindításához kaptunk 1500.000 Ft-ot.

AzEgyesület azAlapszabályában rögzí-
tetteknek megfelelő szolgáltatások meg-
hirdetésével tudtamegfordítaniazEgye-
sület siralmas anyagi helyzetét, amely
lehetővétetteazévelejénfelvettkölcsön
visszafizetését.Köszönetetmondokazon
tagjainknak, örmény önkormányzataink-
nak,akikamagyarörménykultúraterjesz-
téséhezilyenmódonishozzájárultak.
Köszönjükközösségünktagjairészéről

az adományokat, különösen a 100.000
Ft összegűeket. Köszönet mindazoknak,
akik fontosnak tartották, hogy a szemé-
lyi jövedelemadójuk 1%-át 259.294 Ft
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összegbenazEÖGYKE-nekajánlottákfel.
Köszönjükörménykerületi-ésaFővárosi
Önkormányzatnak,hogyazegyesprojek-
tekmegvalósításáhozhozzájárultak.

Megjelentettük az Erdélyi Örmény 
Gyökerek füzetek (XXII. évf.) kéthavi-
lapot1150példányban,postáneljuttatva
olvasóihoz itthon és Erdélyben, vala-
mint a honlapon megjelentetve. Meg-
jelent a 2018 évi évkönyv is 100 pél-
dányban, melyek elküldésre kerülnek 
a közgyűjtemények számára.AFüzetek
kiadását a II. kerületi- és a Ferencvá-
rosi Örmény Nemzetiségi Önkormány-
zat egy-egy lapszám teljes költsége 
viselésével támogatta, a Zuglói ÖÖ
200.000 Ft-tal, míg a Budavári, XII.
kerületi, XV. ker. örmény önkormány-
zataink 50-50.000 Ft-tal járultak hozzá 
afüzetekkiadásához.Azerdélyitudósító
évesdíjátésaFüzetekerdélyipostakölt-
ségét 300.000 Ft összegben a Fővárosi
ÖrményÖnkormányzatviselte.

A www.magyarormeny.hu honlapot üze-
meltettük, amelyen az EÖGY Füzetek
1997-tőlolvasható;ahazaimagyarörmény
kulturális és örmény katolikus hitéleti
programjainkat – a kerületi örmény ön-
kormányzatainkétis–meghirdettük.
Megnyitottuk havonta a Fővárosi Ör-

mény Klubbot (22. évf.), amelynek mű-
sorát váltakozva a kerületeink rendezték
meg, ebből három klubműsort közösen
rendeztükaII.ker.ÖÖ-tal,ígyakarácso-
nyiklubműsortisazEÖGYKEaII.ker-i
ÖÖ-talésaFÖÖ-talközösenrendezte.
MegrendeztükaFővárosiÖrményKlub

március15-irendezvényétTalpra magyar! 
170 évvel ezelőtt történt az 1848–49 forra-
dalom… ésajúniusiKlubbanpedigerdé-
lyiörményésörménykisfilmeketmutat-
tunkbe igennagysikerrel.Akarácsonyi
örmény klub első részét Egyesületünk

rendezte: átadtaaSzongottKristóf-díjat:
Dr.SasváriLászlóésHeimPál díjazot-
taknak.
Kiadtuk az Erdélyi Örmény Múzeum 

sorozat 25. könyvét:Az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület és örmény 
önkormányzatai 20 éve – 1001 mosoly-
gós örmény arc címmel, valamint a 26.
DVD kiadványt: Gyertyánfy András: 
A Gyertyánffy család története a XIX.
századbancímmel.
Megrendeztük „Az örmény kultúra 

„ezeregy” szála és formája” című kiállí-
tásunkat, igennagysikerrel,archívanya-
gokból a Marczibányi Téri Művelő-
dési Központ MGalériáján.A kiállítást 
Dr. Benedek Katalin művészettörténész
méltatta.AGroupDudukEgyüttestradici-
onálisörménynépzenehangversenyeután
magyarörményfogadászártaazestet.
Megrendeztük a Fogolykiváltó Bol-

dogasszony-napi búcsú köré szervezett
„Tarka nap”egésznaposcsaláditalálko-
zót,kötetlenműsorral,finomfalatokkal.
Megrendeztük a II. ker.-tel közösen

az Aradi Vértanúk emlékünnepséget  
Dr. Hermann Róbert hadtörténész vetí-
tettképes előadásával Görgei Artúr tá-
bornokrólésörménygyökereiről,majd
Lázár Balázs – Tallián Mariann színé-
szek irodalmi-zenei összeállításával,
koszorúzással,fogadással.
Részvettünkazerdélyiörménykatolikus

búcsúkon:Csíkszépvizen-,Szamosújvá-
ronVilágosítóSzentGergely-,Erzsébetvá-
rosonaNagyboldogasszonynapibúcsún.
Megvalósult az elnök régi vágya: az in- 

gyenes Magyarörmény Tudástár online 
felület megnyitása, amelyre már 10 ma-
gyarörmény témájú könyvet, 3 kiállítás
anyagát, számtalan tanulmányt, stb. töltöt-
tünk fel és amely tartalom az év végével 
bárkiszámáraingyenesenelérhetővéválik. 

Köszönetérteazoknak,akikszabadidejüket
ezen online felület mielőbbi feltöltésével
segítettékéssegítikajövőbenis,hogymi-
néltöbbfajtatudásanyag:amagyarörmény
kultúra,hagyományok,hitélet,történelem,
okiratok,fotók,stb.értékmentésemeg-
történjen, amelyek egy virtuális térben
bárki számára hozzáférhetővé válnak
a magyarörmény kultúra megismerése
céljából.
22.alkalommalmegrendeztükjúliusban

az erdélyi Barangolás őseink földjén – 
Csillagtúrák Erdély szívében: Kastélyok, 
falképes templomok, kulturális események 
és kulináris élvezetek c. programunkat,
hogy meglátogathassuk elszakított szü-
lőföldünket.

Megemlékeztünk koszorúzással: már-
cius15.-énaII.ésXI.kerületben;aGeno-
cídium emléknapján, Czetz János tábor-
nokrólaIII.kerületben,aXI.kerületben,
’56-rólaII.kerületben.
Nehéz évünk volt, óriási adóssággal

kezdtük2018-banésadósságnélkülkezd-
jük2019-benazévet.
Bizakodunk,hogy2019-benazOÖÖ

működése, a pélyázati pénzek arányos
elosztása, az örmény közpénzek felhasz-
nálása és a mandátumunk visszaállítása
helyreállítjaahazaiörményegyensúlyt.

dr. Issekutz Sarolta, elnök
(Elhangzott 2018. december 20-án

a karácsonyi Fővárosi Örmény Klubban.)

Az első sorban balról Murádin János és családja
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Alexa Károly
Ádvent kövei

Nálunk a lakásban – egyetlen különös
portrétól eltekintve – nincsenek vallásos
képek. Vallásos mondatok sem hangza-
nakel, nohaa feleségem is, jómagam is
megingathatatlanul protestánsoknak tart-
juk magunkat. Én rendszeresebb temp-
lomjáróvagyok,mintő,„pogánykutya”,
mondoménvasárnapreggel,„menjcsak,
rád fér”,mondjaerreő,„vasalok inget”.
Azegyetlen„vallásosnakmondható”kép
afalonegyarckép,azazinkább,egyha-
lott arcának többedik másolata: a turini
lepelről, a turini lepelből való, valami
régi kiadványból nagyította ki nekem 
(akérésemre)sokévvelezelőttkedvesjó
barátom,Czakó Sándor.Aki természete-
sen–íróöccséhezhasonlóan–erőskato-
likuskéntélteleéletét.Sohanemizgattak
aturinilepelhitelességénekkérdései,bár
mindentigyekszemelolvasniróla,amihez
hozzáférek.Számomraésalighanemafe-
leségemszámárais,ezazarcazÜdvözítő
arca.Lehetnemásis,kétévezredtörténe-
tébenmegszámlálhatatlanakínálatajé-
zusiarcról.Ezazarcamiarcunk–meg-
nyugtató, hogy állandóan minket néz,
jó érzés, hogy állandóan a szeme előtt
vagyunk, noha ez a szem csukva van.
Némileg úgy vagyok vele, mint azzal 
anagy talánnyal, amirőlhajdanegykis
könyvfélét is írtam: hogyan is lehet az,
hogy Jézus,azazJézusarcaazevangéli-
umi leírásokban soha nemmosolyog és
mégis,haazemberekrenéz,abetegekre,
a gyermekekre, a megtisztulást vágyó
bűnösökre, minden mozdulata és szava
valamiföldöntúliderűtsugároz.Aminek
megnyilvánulásáhoztalánamosolysem
elégséges…

Végtelennagyképűségésmegbocsátha-
tatlanulprofángesztusvolna,haazember
dicsérni merészelné a Teremtés művét,
azazmagánakaTeremtőnekazalkotását,
mégse állom meg, hogy most, karácsony 
közeledtével, amagamgyarlómagánbe-
szédében hangot ne adjak elképedésem-
nek,amivelévtizedekótaegyüttélek,ami
napiélményaszámomra:aláthatatlanés
elgondolhatatlan,magábanateremtésben,
a teremtett ember hitében, a spiritualitás 
végsővalóságábanmegnyilatkozóésmeg-
mutatkozóÚristenmégabbanisasegítsé-
günkrevolt,hogyegyközbenjáróthelye-
zett önmaga ésmiközénk.És rábólintott
arra,hogyazistenihatalomsugárzásában
egy emberi alak formálódjék ki. Hogy 
a megváltás művét egy közülünk való
emberalak tettének hihessük.Az élő Jé-
zusnak volt arca, hiszen volt teste (kö-
vethetőésmegölhető),látványvoltazőt
ismerőknek és végeérhetetlen képzelgés
tárgya azoknak, akik akkor jöttek a vi-
lágra,amikorőmáreltávozottazemberek
köréből.Dea tudomásunkrahozta,hogy
azértvalahonnantovábbraisnézminket.
És nem tiltja, hogy egy kép a szobánk 
falán rá emlékeztessen, rá aminket szá-
montartóÜdvözítőre.
AzÚristen az ó-testámentumprófétáit

csak szavaival és indulatainak jeleivel
tudósította önmagáról, az evangéliumok
hírhozóiaMegváltónakcsakaszavaités
agesztusaithagytákránk,testivalójának
jeleitnemtartottákfontosnak,Illendőnek,
helyénvalónakmegőrzésreajánlani.Undo-
rítóripőkségnekítélekmindenkísérletet,
amivel az evangéliumok tanúságtéte-
lét tárgyi valóságként próbálják bevonni 

aprofánmindennapokba.Atörvényszéki
antropológiát(a„tűkomputerestomográ-
fiát”…)hívják segítségül, hogy az apos-
tolok csöndjét utólag megtörjék, hogy 
az apostoli elbeszélések szűkszavúságá-
banaleleplezendőelhallgatástésneazáhí-
tatosvisszafogottságotlássák.Svalamikét
évezredes„sémitaátlaggal”próbáljákle-
váltaniazt,akinél„személyesebb”létezőt
még vizionálni is képtelenség. Mészöly 
MiklósSaulusánakalegnagyszerűbbjele-
neteaz,amikorahitnyomozóSaulbeles
a kárpitok résén, hogy az „áruló rabbi”
kihallgatásának tanúja legyen.Az utolsó
pillanatbanazutolsókérdésre–„Valóban
Istenfia vagy? – adott válasz két szava:
„Ani hu.” Az vagyok. Mondja az, aki 
afőtanácselőttáll.Háttal.Szakadtruhá-
ban.Arcacsakavele szembenigyűlölet
lángolásábanrajzolódhatki–aképzelet-
ben. Vagy az üdvtörténetben? Mert úgy
isgondolhatjuk, főlegaNagyTörténetet
évenként újrakezdő ádventben, hogy ő,
Saulus, talán mindannyiunk megváltást
keresőrégiénje,éppenazértnemláthatta
meg az élő emberi arcot, hogy majd ta-
lálkozzék azzal, immárPál apostolként, 
akinek üldözőjéből örökös foglyává kell
válnia, akimeghalva és feltámadvaarcot
cserél:avalódiarcotazörökkévalóra.Aki
mindenkinekaszívébenmásésmásvoná-
sokat keres magának. 
Jézusnak annyi arca van, ahányan

elhisszük,hogyatekintetemindigrajtunk
nyugszik. És azt is, hogy ez a figyelem,
amivel a dolgainkat számon tartja, egy-
benaközvetítésnekés aközbenjárásnak
abiztosítéka:hanetánidőlegesenegyedül
iskelllenned,akkorsemvagymagányos.
Most karácsony előtt a keresztények-

keresztyénekközülissokanolvassákújra
az ószövetségi zsidó kispróféta, Mikeás
könyvénekaztaversét,amitaBibliában

pár oldallal – és párszáz évvel később
– Máté evangélista majd szinte szóról-
szóra megismétel: „De te, Efratának
Betleheme, bár kicsiny vagy a Juda ez-
rei között, belőled származik nékem, aki
uralkodó az Izráelen, akinek származása
eleitőlfogva,öröktőlfogvavan.”Piron-
kodva tolakodom megint ide: akkor is
Jézus arcát láttam magam előtt, amikor
az első könyvemnek azt a címet adtam,
amit a reformátusok a 90. zsoltárban is
énekelnek: „eleitől fogva”. S az időnek
ez a meghatározása, lapozzuk csak fel
aPrédikátorkönyvét,egyolyan„időre”
utal,amiöröktőlvanésaddiglesz,amíg
avisszatérőJézustszínről-színreláthatjuk:
„Amimosttörténik,régenmegvan,ésami
következik, immár megvolt, és az Isten
visszahozza,amielmúlt.”
Amikor Betlehemben, a jeruzsálemi út

betonakadályait kikerülgetve, majd a ba-
záriarabnyüzsgésthátrahagyvabetértünk
a Születés bazilikájába, és alászálltunk
abbaabarlangba,aholJézusszületett, ta-
lán egy olyan csecsemő arcát láttuk ma-
gunkelőtt a feleségemmel, aki akár ami
gyermekeinkére is hasonlíthatott, ahogy
amigyerekeinket is születésükpillanatá-
ban csak a betlehemi gyermekhez tudtuk
hasonlítani,hiszenazújszülöttmégannak
avilágnakazüzenetéthozza,ahonnanjö-
vünk és ahova majd megtérünk. „Nem
messiás-émindenújszülött?”siet segítsé-
günkre Madách Imre. Betlehem…vajon
hogyan„állegybe”ugyanabbanapillanat-
banaDélolajfásforróságaésamiészaki
karácsonyunk fenyőfás misztériuma?...,
Nazáretben aMária kútja…, itt a polco-
mon egy soha fel nem bontható palack 
akánaimenyegzőhelyéről…,a„színevál-
tozás” Tabor hegyén a megváltó alakja 
(„Éselváltozékelőttök,ésazőorcájara-
gyogvala,mintanap”,deerrőlazisértesül,
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aki nincs ott: „A nép, mely sötétségben
ül vala, láta nagy világosságot…”)…,
Beteszda kövei…, a kafernaumi ke-
nyérszaporítás kulisszái, Péter „napa” 
hajléka…, az utolsó vacsora terme…,
aGetszemánékertolajfái…,aztánabe-
végződésésújrakezdésjeruzsálemidísz-
letei…A jézusi arc formálódik felejthe-
tetlenné és ugyanakkor emberi szóval
elmondhatatlanná,emberikézzelábrázol-
hatatlanná, minden szentföldi stációnál,
ahovaeljuthatunkakárabibliátolvasva,
akár kései és méltatlan zarándokként. 
Ésbe lehet-e számolni azoknakazarcá-
ról,akikaszemedelőttmerítkeznekmeg
aJordánvizében,hogyutánozzákazt,aki
amegszentelődöttvízzelelmossaazem-
beri bűnt? Hát arról az éjszakai óráról,
amikormegállszaGenezáreti tópartján,
és a holdfényben hallgatotta, hogymit

mondéslátnipróbálod,hogymimindent
festelédanémaésmoccanatlanvíztükör?
Miközben ezekkel az ádventi monda-

tokkalbirkózom,aszememoda-odatéved
az asztalomon két lapos kőre, amiket 
aSzentföldrőlhoztamévekkelezelőtt,
aGenezáretitóbólvalók,talánmégPéter-
nek,ahalásznakabárkájaismegcsikordult
rajtuk…Széplapos,csillogó,barnásszürke
kavicsok, egy-egy hal alakja van rájuk
vésve,egyikükjobbranéz,amásikukvele
szembe.Úgyvannakazasztal,hogyegy-
más felé forduljanak.Köztük ott a „rés”,
amibeminden kép és mondat „belefér”,
hahallodaztahangotéslátodaztazarcot,
ami feléd fordul, ha megszólít és rajtad
tartjaatekintetét,hatemegszólítod.

(Megjelent: Magyar Idők, Lugas,
2018. december 22.)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves rokonaink, barátaink!                        

Jóleső érzéssel nyugtázhatjuk, hogy
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturá-
lis Egyesület 20 éves tevékenységének
köszönhetően van mire visszatekinte-
nünk.Ittmostelsősorbanarraazörmény,
magyarörmény kulturális és szellemi

  
2018. november 6-án a Budapest Marcibányi téri Művelődési Központ M Galé-

riáján megnyílt „ Az örmény, magyarörmény kultúra 1001 szála és formája” című 
kiállítás, melyet a Budapest Főváros II. kerületi Örmény Önkormányzat támogatott. 
A rendezvényt dr. Issekutz Sarolta elnök nyitotta meg, melyben az 1001 szálból 
különböző szálakról is beszélt, a különböző művészeti ágakon kívül, a viselkedés-
kultúra, a családi élet és az otthon kultúrája, a közösség kultúrája, az öltözködés 
kultúrája stb. fontosságáról. A rendezvényen fellépett a Group Duduk tradícionális 
örmény népzene együttes, majd örmény falatok zárták az estet.

örökségregondolok,amelyetDr. Issekutz 
Sarolta az évtizedek folyamán kiállítá-
sok formájában az érdeklődők elé tárt.
Emlékezzünk csak vissza: építészet,
képzőművészet, díszítőművészet, kó-
dexek. Nem csak a tablókra rögzített

fotókról ismerkedhettünk a különleges 
darabokkal,demellettüktárgyiemlékek
is megjelentek. Körültekintő kutató- és
gyűjtőmunka előzött meg minden ki-
állítást. Nagyon távoli múltba vissza-
nyúló szellemi utazásokról beszélek
az örménység önálló történelmében és 
az erdélyi magyarörménységben testet
öltőközös történelemben.Mindeztmég
hitelesebbéteszikacéltudatosutazások,
helyiélményeksora.Konferenciák,kul-
turális kapcsolatok, ismeretségek, tájé-
kozódás.
„Az örmény, magyarörmény kultúra

1001 szála és formája” egy nemzet to-
vábbéléséről és értékeiről tanúskodik.
Arról, hogy a két kultúra találkozásának
eredményeképpen, több száz év alatt egy
sajátságos harmadik jelent meg és fej-
lődött. A hozott, kapott hagyományokat
azonban megőrizte. Mindenki gazdago-
dására egymásból táplálkozva, egymást
beoltva indult fejlődésnek. Aláfestésként
hadd idézem Dr. Hovhanessian Eghia  
azörményekrőltettnéhánymegállapítását:
„Az örmény idegenek között zárkózott,
nembarátkozikhamarössze,sohasemlép

fel bizalmasan. Nincs benne túlzott
alkalmazkodásikészségésnehezen
szívja fel az újabb millieu kultúrá-
ját….Viszont fogékonya tanulásra,
idegennyelveketkönnyensajátítel,
kutúrkapacitása igen magas. Nagy
akaraterőésbámulatosszívósságjel-
lemzi.Vallásosnép,amelynélanem-
zet és vallás úgyszólván együtt jár.
Istenfélelem és vallásos hit kísérik
végigadiaszpórábanis.”
A kiállított fotók segítségével sok-
feléjárunk,szerteahajdaniörmény
birodalomban, Örményországban

és a „kisebbik hazában”, Erdélyben. 
Láthatunkszépenmegálmodottéskivi-
telezettépületeket,díszítményeket.Ala-
posabban szemügyre véve az anyagot, 

Dr. Benedek Katalin, művészettörténész

dr. Issekutz Sarolta

A megnyitó közönsége
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akülönféleművészetiágakösszecsendü-
lését is hallhatjuk, láthatjuk. Felsorolni

sem könnyű, hogy hányféle módon és
hányféle alkotói tevékenységgel fejezték
ki magukat, tolmácsolták gondolataikat 

a többnyire névtelenmes-
terek.Atúlélőtörténelem
bizonyítja,hogynemhiába
munkálkodtak, ugyanis
minden egyes – ecsettel,
vésővel, kalapáccsal, tű-
vel vagy szövőszéken
– megvalósított darab 
az örmény, magyarörmény 
kultúrhistória szerves lánc-
szeme. Még az egymás-
tól látszólag távol eső
mesterségek, mint pél-
dául a templomépítészet
–, közelebbről a faragott
kődíszítés vagy a ke-
resztény örmény mű-
vészet jelképeként is
felfogott kereszteskövek 

(khacskarok)ésavarrottcsipkeközöttis
megannyi közös szálra lelünk.Mert va-

jonnemkőbemerevedett
csipkétlátunk-enémelyik
templom motívumaiban?
Vagy a dzsulfai csempék 
díszítésében gyönyör-
ködve, akaratlanul nem 
aszőttesekvilágavillan-e
föl? És a dvini kerámiák 
állatmotívumai? Lapoz-
zuk csak föl az örmény
kódexeket….Azelőttünk
felsorakozó szőnyegek,
hímzések, szőttesek, fa-
munkák, régi viseletek,
ékszerek,kerámiák,csip-
kék – fotók közvetítésé-
vel – nem csupánmagas
fokú esztétikai érzékről
tanúskodnak,hanemanép

életmódjának,hit-ésérzésvilágánakhite-
lesképviselőiis.Azidőktávolábavesző,
Krisztuselőttiévszázadokötvösremekei 

tudósítanakepogány,har-
cosnépről.Azelsősorban
aranyból készült éksze-
rek technikai ismeretekről
is vallanak. A díszítő-
kedvés igény jellegzetes
megjelenését kőfaragás 
formájában, a templom-
épületeken követhetjük 
nyomon. Oszlopfők, ab-
lakkeretek hagyományos 
elemeiagránátalma,sző-
lőinda, levél, fürt.Az ár-
kádok fölötti pártázatok
domborművein kézmű-
vesek,szőlőmunkásokje-
lennek meg. Legszebben
Ecsmiadzin, Zvartnoc,
Ani szent helyein.A kő-
faragás anyaga az örmény fennsíkon fej-
tett tufa. Színének épületdramaturgiai
hatása (fényviszonyok) befolyással volt
a díszítőművészet fejlődésére. Örmény-
országban khacskarok ezreit állították
föl a templomok tőszomszédságában. 
Ez a győzedelmes kereszt vagy életfa
általábanKrisztuságakat,levelekethajtó
keresztfáját jelenti. A művészetek egy-
másra hatásának, a motívumok tovább-
élésénekbeszédespéldájaacsipke.Kéz-
iratos kötetek miniatúrái őrzik a varrott
csipkék légies könnyedségű vonalait. 
Amintákonpontosan,máskorpedigezer-
nyi variációban leljük föl az áttört fara-
gásúkhacskarokformaelemeit.
Kicsit a tradíció felé tágítva a tarto-

mányt, a textilek útját követve Erdélybe
érünk, közelebbről Gyergyószentmik-
lósra, a magyarörmény városba. Felbe-
csülhetetlen értékű papi palástgyűjtemé-
nyeannakisbizonyítéka,hogyakultúra,
önálló jegyeitmegőrizve alakult, tovább
tudott fejlődni és folyamatosságát meg

tudta tartani.Különleges szokást ápolva,
a menyasszonyi ruhákat, azok viselői
azesküvőutánatemplomnakajándékoz-
ták. Ezekből aztán egyházi öltözeteket,
oltárterítőket készítettek. Az új asszony
esküvőutáninaponviselt ruhájábólpapi
palástot varrtak. 

Az örmény szőnyegszinteemblematikus,
azegyiknemzetijelkép.Mára9.századtól
általánosanismertKis-ésKözép-Ázsiában
egymondás:„Olyan,mintazörménysző-
nyeg.”Azaz,tökéletes.Sajátosszőnyegké-
szítőművészetükazévszázadokfolyamán
sokatváltozott,azornamentika,amintázat
egyszerűsödött. Stilizált motívumaikban
erősen közeledtek  kaukázusi társaikhoz. 
Aszőnyegekhezhasonlóváltozatos ésvá-
lasztékosszínvilágotfedezhetünkfölazurfai
– ismertebb nevén Edessza - hímzéseken. 
Ezazegykorvirágzókézműves tevékeny-
séga19.századtólisméterőrekapottoly-
annyira, hogy ahímzőműhelyek termékeit
Angliába,Amerikábaszállították.Ígybizto-
sítottáksokörménycsaládmegélhetését.

Némethy Béla bizottsági elnök, Ernyey László tanácsnok
dr. Issekutz Sarolta és Szenttamássy Katalin

Group Duduk zenekar

Xxxxxxxxxxxxxx

Az első sorban jobbról: Dr. Benedek Katalin, Némethy Béla,
Ernyey László

Xxxxxxxxxxxxxx
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A hétköznapi használatra szánt ágyne-
műn, szalvétákon, fehérneműn, fejken-
dőn, hálóingeken is bámulatra méltó
fantáziávalstilizáltak,variáltaklevele-
ket,virágokat.Anemritkánaranyszál-
lal is kivarrt kelmék nemcsak szépek,
detartósakisvoltak.Ahímzésekalkal-
mat adnak arra is, hogy megfigyeljük
mintvándorolnakazősiörménymotí-
vumok kódexről szőnyegre, hímzésre
ésviszont.

A kódexlapokelsősorbanazemberáb-
rázolás,kompozíciósrend,színvilág,dí-
szítőelemek,motívumokgazdagságával
hívják fel magukra a figyelmet. Több-
ségüketahelyihagyományokésanépi
művészetinspirálta.Növényieredetűdí-
szítésszövevényébenvalósésképzelet-
beliállatokbukkannakelő,keretdíszek
éslapszélmintákformájában.Színekkel 

és azok erőteljes kontraszthatásával
játszva elevenednek meg a történelmi
jelenetek vagy egyházi, világi szemé-
lyek, szentek arcképei. A keresztényi
szellem nemes és misztikus tartalma
átsugárzott a nagy gonddal és alázat-
tal megmunkált betűkön, ott rejtőzött
a díszítésekben. Ez a lelkiség kézirat
remekeket szült. 
Azelhunytakamagyarörményeklakta

Erdély temetőiben, a méltó végtisztes-
séget megkapva alusszák örök álmu-
kat: Szamosújvár, Gyergyószentmiklós,
Csikszépvíz,Erzsébetváros.
A szó csak szómarad.A továbbiakban

tartalmasidőtöltéstkívánokalátnivalóhoz.
Köszönöm a figyelmüket, a kiállítást

megnyitom.
 Dr. Benedek Katalin

művészettörténész 

Új időszámítás jön a kutatásban (részletek) 

  

Soktudományágfoglalkozottamagyarságeredetével,deezekeddigelbeszéltekegymás
mellett.AMagyarságkutatóIntézetfőcélja,hogyakülönbözőszakágakbanmegszüle-
tettismereteketösszehozza,értékeljeésmagastudományosszínvonalonvéleményezze,
avalószínűségnekolyanfokán,amennyirecsaklehetséges–mondtaaDemokratának
Dr. Kásler Miklós,azEmberiErőforrásokMinisztériumánaktárcavezetője.

 
Abelsőmunkatársakonkívülszámosanközreműködnekmajdakutatásokban.Bizo-

nyosmegjelölt témákbanpályázatokat írunkki, szeretnénkmegkeresniaz isztambuli
könyvtárakatésazörménykolostorokkönyvtárait,aholbizonyosanszámoslehetőség
vanadatokattalálniamagyarőstörténetrevonatkozóan.

 
Ágoston Balázs interjúja teljes terjedelmében aMagyarDemokrata december 19-i

lapszámábanolvasható.

(Forrás : Kultúra.hu)

Hegedüs Annamária
Hegyvidékiek gálaműsora                                     

Igaz a fenti rendezvény a takarékossági
világnapon, 2018. október 31-én volt,
többekszerintazeddigilegjobbgálamű-
sorrólérdemesbeszámolnunk.

ArendezvényismétaHimnusszalésazer-
délyihimnusszalkezdődött,sazemléke-
zés jegyében zajlott.Az első részben az
1848-asforradalmatésazI.világháborút
idéztük fel zenével, verssel, újságcikkel.
Mindeközbenkivetítőnolvashattákaven-
dégeka fentieseményekerdélyiörmény
hőseinekneveit.Érdemesmindeztrészle-
tezniis:Juhász Gyula:48márciuscímű,
maisaktuálisgondolatokathordozóver-
sét Szalóczy Pál,aMagyarRádióegykori
bemondója tolmácsolta. „Bárcsak érte-
nénk amúlt intő szavát” – sor hangzott
el a Kormorán együttes Harangok dala
számában. Az 1918-ban megjelent új-
ságcikk felidézte,hogymelyújságokkit
küldtekkihaditudósítónak.Erészletazért
volt különös jelentőségű, mert Bányai 
Elemérnevenemhangzott el:őugyanis
önként vonult a háborúba.A Kimegyek 

a doberdói harctérre katonadal közben
látszottaz I.világháborúerdélyiörmény
hőseinek névsora, pontosan meghatá-
rozva,kiholésmikoresettel.Sokkutatás
utánbukkantesorokírójaBányaiElemér:
A pesti haditábor című, a szerző utolsó
cikkére(felolvasta:SzalóczyPál).AzÚj
Nemzedék 1914. augusztus 2-án meg-
jelent cikke egyébkéntZuboly könyve –
BányaiElemérválogatottmunkái(Össze-
állította Mikes Lajos;1916,ABudapesti
Újságírók Egyesülete Kiadása) kötetben
jelentmeg,melyetmindenkinek nagyon
ajánlunk olvasgatásra (SzabóErvin köz-
ponti könyvtár, csak helyben olvasható).
Rendkívül érdekes módon az Ady-barát
Bányai ebben azt fejtegeti: „… A csa-
ládfenntartót elpusztítani, a gyermekeket
árvaságrajuttatni,akirályt,akineklennie
kell,megölni,ezekazokabűnök,melye-
ketanépnemtudmegbocsátani.Éslátni

lehetett, hogy a zúgolódás, a közömbös-
ség egyetlen szava nélkül, hogy tódult
ezrévela falvakésvárosoknépea fővá-
rosba, hogy az első felhívásra a zászlók

Balról: Hegedüs Annamária, Pál János
és Borosnyay Klára

Szalóczy Pál
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alatt jelentkezzék s hogy 
a bosszúálló hadjáratra az
uralkodó rendelkezésére
álljon.…”
Afentemlítettkötetutolsó
fejezetében Szakács Andor 
megrendítően írta le,milyen
viszontagságokat keresztül-
élvesikerültBányaiElemér,
Zuboly holttestét hazaszállí-
tani.Akutatásokmásikkü-
lönlegeseredménye:azAdy-
barát Bányait Pohászka 
Ottokár temette el.
Mostazonbanagálaműsor
ismertetéseafeladataeso-
rok írójának: a rendezvény
második részét Juhász Endre zenekara, 
aGroupDuduknyitottaészárta.A18-as
évszámhozszületésükkelvagyhalálukkal
kapcsolódó írók, költők névsorát bön-
gészhettékazérdeklődőkamuzsikaalatt
akivetítőről.Flórián Tibor 1908-banszü-
letettSelmecbányán,segysajnoskevésbé
ismert,ámkiválókölteményehangzottel:
Mindszenty-vers.
Gopcsa Paulanéninagyonszorgalmazta,
hogy emlékezzen meg az örmény közös-
ség valamilyenmódonBarcsay Jenőről. 
Ekérésnek,javaslatnakigyekeztünkeleget
tenni,segyvolttanítványaaszentendrei

Barcsay-tárlatonméltatta az 1988-ban el-
hunyt festőművészt el-elcsukló hangon. 
Azenekarjátékaközbenaművészeknevét
vetítettükki, köztePaula néniét is.Agá-
laműsortermébenállíthattukkiBorosnyay 
Klára és Pál Jánosalkotásait.Akétművész
beszéltisaképekszületésénekkörülménye-
iről,helyéről.ASzózaténekléseutánazÖr-
ménybüfévacsorájátszolgáltukfel.
SmármostkérjükakedvesOlvasót,szí-
veskedjéknaptárábabeírni:2019. május 
8-án 18 órakorleszazutolsógálaműso-
runka MOM Kulturális Központ kupo-
latermében.

Opera született Szolzsenyicin Iván Gyenyiszovics egy 
napja című kisregényéből

Aművetazoroszírószületésének100.évfordulójaalkalmábólfia,Ignat Szolzsenyi-
cin vezényletével péntekenmutatták amoszkvaiNagyszínházban.Azopera zenéjét
Alekszandr Csajkovkszij kortárs zeneszerző szerezte, a librettót is ő írta az örmény
hegedűművésszel, zeneszerzővel, Georgij Iszákjánnal. Utóbbi állította színpadra 
akétfelvonásosoperát,amelyegyszibériaifogolytáboregynapjánakéletérőlszól.
Az1918.december11-énszületettSzolzsenyicinregényébenasajáttúlélésitapasztala-
taitírtameg,hiszen1945-bennyolcévkényszermunkáraítélték.(Forrás: kultúra.hu)

Látogatható és használható a plébániák régi 
gyűjteményéből álló könyvtár 

A Csíkszeredai Gyűjtőlevéltár mellett
Történeti Gyűjtőkönyvtár és Restaurá-
tor Műhely is működik a csíksomlyói
Szent Péter és Pál Plébánia épületében.
A könyvtár és a műhely kialakításáról
Bernád Ritával, aGyulafehérvári főegy-
házmegyefőlevéltárosávalbeszélgettünk.
Miutánamúltévvégérebefejeződöttan-

nak a 160–180 iratfolyóméternyi hivatali
iratgyűjteménynekarendszerezése,amelyet
acsíkszékifőesperességektőlésplébániáktól
gyűjtöttekösszeaCsíkszeredaiGyűjtőlevél-
tárelindításához,BernádRita,afőegyházme-
gye főlevéltárosa hozzáfogott egy történeti
gyűjtőkönyvtárkialakításáhozagyűjtőlevél-
tárhoztartozókutatószobában.Arégiköny-
vek összegyűjtésének tervéről februárban
értesítette Jakubinyi Györgyérsekazalcsíki
ésafelcsíkifőesperesikerületekplébánosait,
abeszállításokatafőlevéltárosáprilis17-én
kezdtemegCsíkszenttamásról.
Mindeddig öt plébánia kivételével sike-

rültösszegyűjtenieakétkerületvalamennyi
egyházközségébőlatörténelmikönyvgyűjte-
ményeket.Azaz18plébániarégikönyvgyűj-
teményetalálhatómáracsíksomlyóiplébá-
nia épületében kialakított kutatószobában. 
Azújabb,egyévszázadnálnemrégebbiala-
pításúplébániák(Újtusnád,Csíkszentsimon,
Gyimesközéplok stb.) nem rendelkeznek
történeti könyvanyaggal, így azok a gyűj-
tőkörönkívül esnek–osztottamegvelünk
Bernád Rita. Azt is megtudtuk tőle, hogy
jelenlegagyűjtésbefejezéseélvezprioritást,
hogyméganedvesidőjárásbeálltaelőttmin-
denkönyvazújhelyérekerülhessen.Amég
benemszállítottkönyvanyagelrendezéséhez
szükséges öt könyvszekrény legkésőbb ok-
tóber elejére készül el, így a tervek szerint

október közepéig minden muzeális értékű
könyvgyűjtemény a csíksomlyói székhe-
lyű Csíkszeredai Gyűjtőkönyvtárba kerül
majd.Akönyvanyagfeldolgozásaalevéltári
anyagéhoz hasonló módon történik, tehát
a proveniencia (származás, eredet) alapján,
vagyis a gyűjtemények egyben maradnak,
egyházközségenként képeznek egy-egy egy-
séget–tájékoztatottafőlevéltáros.Kifejtette
továbbá, a feldolgozott gyűjteményekből
álló könyvtár már most használható és lá-
togatható, ugyanis a szekrénybe helyezés
előtt a könyvekről részletfotók készültek,
ígyezekalapjánmármostvisszakereshetők
azegyespéldányok.Amikorszámítógépes
rendszerbe viszik az adatokat, akkor jóval
gyorsabb lesz ahozzáférés, de addig ezek 
afényképekszolgálnakkatalógusként.
A kutatószobában lévő gyűjtőkönyv-

tár berendezéséhez – a könyvespolcok
ésazasztalokbeszerzésére–egyébként
aBethlenGáborAlapbiztosítotttámoga-
tástimmárkétízben.

Mitől értékes egy könyv? 
Azzalkapcsolatban,hogymilyenállapotú
és tartalmú könyvek érhetőek el a gyűj-
tőkönyvtár révén,BernádRitaelmondta, 
abeszállításután,dearendezéselőttala-
pos tisztításon, portalanításon és eseten-
ként preventív konzerváláson, vegyszeres 
fertőtlenítőkezelésenesnekátasérültebb
példányok a könyvtár szomszédságában
működőrestaurátor-műhelyben.
Így már „egészségesen” teszik azokat

a polcokra. Egyébként egy-egy plébániai
könyvtáron belül ritkaságnak számítanak 
aszokásosteológiaiművekközöttatudomá-
nyos vagy technikai tartalmú kiadványok, 
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akülönbözőex-librisek.Afeldolgozásalatt
ilyen jellegűműveket is talált a szakember
–avatottbe.Megjegyezteugyanakkor,hogy
egy könyv a tartalma, a nyomdai kivitele-
zése,aritkaságaésaművészikötésemellett,
attólisértékeslehet,hatudjuk,hogykivolt
azegykoritulajdonosa,használója,melyetaz
igen gyakori poszesszor-bejegyzésekből tu-
dunkmeg.Acsíkikönyvanyagfeldolgozása
folyamán találkoztak Szebeléby Bertalan er-
délyivikáriusésIllyés Andráspüspökszig-
náltapéldányokkal,deszépenrekonstruál-
hatókpapihagyatékok,gyűjteményekis.

Restaurátor-műhely is van 
Folyamatban van ugyanakkor a gyűjtőle-
véltár ésgyűjtőkönyvtár szomszédságában
aRestaurátorMűhelykialakításais,amely
megvalósításáhozszinténaBethlenGábor
Alap nyújtott anyagi segítséget. A helyet
a két említett létesítményhez hasonlóan
a csíksomlyóiSzentPéter ésPálPlébánia
épületébenbiztosítottaGöthér Gergely plé-
bános–számoltbeafőlevéltáros.Továbbá
arról is tájékoztatott,hogya rendelkezésre
bocsájtottszobafelújításaéscélszerűátala-
kítása idén áprilisban kezdődött ésmájus-
ban ért véget.A javítási munkálatok után
elkezdték az alapvető berendezéseket
beszerezni, hogy működőképessé váljon 
arestaurátor-műhely.„Mégatervezésfázi-
sábanaMagyarNemzetiLevéltárrestaurá-
tor-műhelyénekmunkatársaitólkaptunkegy
részletes tervezetet,eztvettükfigyelembe
a berendezésnél. Az alapvető bútorzaton
kívülprést,szárítóállványt,A0-ástárolókat,
páraelszívókat, papíröntő szívóasztalt, vá-
góeszközöket,vegyszerszekrényt,porszívó-
kat,különbözővastagságúfátyolpapírokat,
papírpépet, ph-mérőt, ragasztóanyagokat
és különböző vegyszereket sikerült már
vásárolniakapotttámogatásból.Beszerez-
tünk ugyanakkor egy nagy teljesítményű

A2-es szkennert is, amely elengedhetetlen
a levéltári iratokdigitalizálásánakelvégzé-
séhez.Azinduláshoz,amialapeszközvolt,
azt már tulajdonképpen megvásároltuk
vagymegrendeltük.”Már a teljes eszköz-
készletmegérkezése előtt, júniusmásodik
felétől konzerváló tevékenységet végez
egy alkalmazott restaurátor a műhelyben,
akitulajdonképpenakönyvtárianyagokkal
dolgozik,ugyaniskivételnélkülmindegyik
egyházközség könyvgyűjteménye meg-
szenvedte az eltelt évszázadokat és tisztí-
tásra, preventív konzerválásra szorul több
könyvpéldány belőlük. Jelenleg ez képezi
aműhelyalaptevékenységét.Rövidesenúj
munkatárssalegészülkiamunkaközösség,
aki a levéltáros-könyvtáros tevékenység
mellett a papírrestaurálásba is bekapcsoló-
dik–avatottbeaszakember.

A gyűjtőlevéltárról
Idéneddig25kutatókerestefelaCsíkszere-
daiGyűjtőlevéltárat,sokanközülüktöbbal-
kalommalisvisszatértek.Többségükettörté-
nészekteszikki,egyharmadaránybanpedig
családfakutatók. A legnépszerűbb kutatási
témaahelytörténet,aztkövetikagenealógiai
kutatások és a különböző egyháztörténeti,
történelmivagyvallási,néprajzitémák.Egy
rövidideigméghétfőnésszerdánkéntkeres-
hető fel agyűjtőlevéltár,demiutánállandó
munkatársatalkalmaznak,úgyaprogramis
változnifog.Mindenkutatnivágyónakajánl-
ják, hogy előre jelezze kutatási szándékát,
hogyalevéltárostudjakire,milyentémában
számítson.Ugyanakkoralevéltárijegyzékek
elérhetőkaGyulafehérváriFőegyházmegyei
Levéltárhonlapján,ígyazokbólelőretájéko-
zódnilehet,hogyvan-eforrásazadottkuta-
tásitémához,érdemes-eahelyszínreutazni.

Kömény Kamilla 
 Székelyhon.ro, 2018. szept. 23.

György Ferenc
A lokális emlékezet vallásantropológiai
vizsgálata a tordai örmény családban                                     

A szerző Ditróban született 1967. március 1-jén, teológiai tanulmányokat folytatott
1986–1992közöttGyulafehérváron,1992-espappászenteléseután1994-igsegédlel-
kész volt Csíkszeredában, 1994–1996 között érseki titkár Gyulaehérváron, 1996-tól
Tordánplébános.Posztgraduálisképzéskeretében2004-benakolozsváriBBTEműem-
lékvédelmiszakátvégezteel,majd2006-banugyanottpasztorálteológiábólmagiszteri
képesítéstnyert,jelenlegaRKTeológiaKardoktorandusza.

Azemlékezésésazemlékállítás tematiká-
ban1 való lokális kutatás egyben bepillan-
tás a 19. és a 20. századi örmény kisebb-
ség egyházközségi életben való cselekvő
szerepvállalására, ami a II. világháborúval
megszakadt, és Torda tömbmagyarságával
az ezt követő kommunizmus korszakában
nagy arányban szétszóródott. Azok, akik 
amaradástválasztottákésátéltékakommu-
nistadiktatúrakeménypróbáját,azelődök
erényeiből,vitalitásábólmerítenekerőt.Bár
atanulmánybantöbbnyirecsaka20.század
elsőfeléttaglalom,igengazdaganyagavan
azörmény jelenlétnek a18. és 19. század
vonatkozásábanis.Ezenidőbenakatolikus
templomot körülvevő örmény kereskedők
nemcsak a város gazdasági életét alakí-
tották,hanemalelkiéletterénissokattet-
tek.Amagukkalhozottgazdaságiérzésés
akatolikushittudatakölcsönösenalakította 
avárostésazegyház20.századiképét.2

Az írott és képi emlékezés kutatása
a tordai örmények hagyatékában

A19.és20.századitordaiörménytársada-
lomnakismegvannakamagaíratlansza-
bályai,melyekazegyházközösségiéleten
belül,vagyacsaládkutatásoksoránválnak
feltárhatóvá. Ezeknek sajátosságait a tor-
dai római katolikus levéltár anyagában

különösenazegyházközségijegyzőköny-
vekésnéhányhitbuzgalminaplóanyaga
értelemszerűenmegerősíti.Feltűnő,hogy
a 20. század első negyede és vége, ami-
korazemlékezésésemlékállításkultusza 
atordairómaikatolikusközösségiéletben
felerősödik,egyértelműenamúltbirtokba-
vételétisjelenti.Némilegburkoltanazzal
acéllalteszikezt,hogyazutókormajdrá-
juk is emlékezzen. Megállapítható, hogy
azok a cselevési modellek, amelyek Tor-
dánakatolikushitátmentéséreirányultak
a 18. századtól, hangsúlyosan az örmény
származású egyházközségi élet berendez-
kedését határozták meg a 19. században.
Ismérveiazerősdominanciaésazönren-
delkezés a közösségen belül.A katolikus
hitélet gyakorlása mentén sikeresen kép-
viselikérdekeiket,amiagazdaságiélette-
rüket is erősíti, illetve kiterjeszti a városi
kulturáliséletszintemindenterületére.3
A20.századfordulónahelyiemlékezés

és emlékállítás egyik társadalmi rétege 
azörményszármazásúrómaikatolikuskö-
zösségbőlkikerülőazonerőspolgáriréteg,
akik közül többen a városi vezetés jeles
egyéniségei is lettek. Így nem véletlen,
hogyezzelpárhuzamosanahitéletgyakor-
lásamellettaközösségenbelülőkszorgal-
mazzákazemlékezést.Tudatábanvannak
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annak,hogyazemlékállításnakmiadina-
mikája, és hogy annak társadalomformáló
ereje a későbbi korokra is kihat. Egy-egy
emléktábla, amelyeket a templomon belül
helyeznekelnagyelődeiktiszteletére,egy-
ben saját emléket ismegörökít az utókor-
nak.Nemcsakazokmányokbanésjegyző-
könyvekben,hanemaszakrálistárgyakon,
kelyheken, templomi szobrokon, oltáro-
kon is olvashatóak neveik.AGajzágók, 
Gogománok, a Csíkycsaládtagjaiadomá-
nyaikkal és áldozatos munkájukkal gaz-
dagítottákatordairómaikatolikusegyhá-
zat.Makevesentudják,hogya18.század
első évtizedében a piactéren állított fo-
gadalmi keresztet protestáns környezet-
ben örmények állíttatták, aCsíky család
viselte gondját a 20. század első feléig,
amikor városrendezési okokból bekerült 
atemplomkertbe.
Haazemlékezésésazemlékállításkul-

tuszátvizsgáljuk,kiemelveegy-egykort,
legyeneza19.vagya20.századegy-egy
évtizede,lehetúgynevezettCsíky-,Szent-
péteri-, vagy Bogdánffy-örökségrőlisbe-
szélni.Ennekemlékezetemaiserős,mert
valamikor ezek a meghatározó egyének
közösségformálóerővelalakítottákvallá-
sos környezetüket.A 21. századfordulón
azörménykatolikusokemlékezésimecha-
nizmusait kutatvamegállapítottam, hogy
ez emberi magatartás mint kapcsolódási
felületfelerősödik.Ígypéldáula2015-ös
örménygenocídiumcentenáriumiemléke-
zésealkalmatadott,hogyahelyiörmény
családok a saját kommunizmus alatti ül-
döztetésüket is beépítsék az örménynép
szenvedéstörténeténekkorpuszába.
Az emlékezés ötletgazdája Bogdánffy 

Álmos egyházközségi főgondnok volt, aki
az örmény népirtás kapcsán akart párhu-
zamosan emlékezni a kommunizmus alatt
meghurcoltörményekre,különöstekintettel

azokra,akiknekTordáhozfűződőkapcso-
lataikvannak.Őátélteacsaládjakitelepí-
tését,javaikelvesztését,atordaicsaládok
befogadókészségét.Tordán főként az ör-
mény származású családok segítségével 
anehézségekellenéreissikerültazéletadta
terheketfelvállalni,ésbeépülniatemplomi
közösségéletébe.Ígyaváltozásutániévek-
ben az egyházközségi vezetésben kapott
szerepéta19. századinagyörménygond-
nok, Bogdánffy Dániel, az ő példáját ma
is érvényre akarja juttatni leszármazottja.4 
Ebben erősítette közeli rokona,Bogdánffy 
Szilárdvértanúpüspökpéldájais.Felhívta
afigyelmetazeseményekfontosságára,és
aközösmegemlékezésapropójánakartafel-
hívniatordaiközösségfigyelmétarra,hogy
Tordán a reformáció utáni idők katolikus
megújhodásában milyen szerepet vállaltak 
avárosbanélőörmények.Ehhezkiválóalka-
lomadódott,hogynéhányörményszárma-
zású,Tordánszolgáltlelkipásztor,kántor,pe-
dagógus, egyházgondnok neve is előkerült.
Megállapítottuk, hogy a megemlékezéshez
szükségesanyagegyrészemárelőbbikuta-
tásaimbólmegvan.Hasonlóörményvonat-
kozásúmegemlékezésreaz1989utáni idő-
ben,bárszerényebbkeretekközött,demár
sorkerült: templomikörnyezetbenaSvájc-
banélőKeszi Harmath Andrásfestőművész
szorgalmazásárakülönösenaTordánélőhí-
res Szentpéteryekreésitthonmaradtörmény
származású rokonaira emlékeztek.Annak
amegemlékezésnekegyikcéljaazvolt,hogy
felhívjaafigyelmetarra,hogycsaládjaköré-
bőlkerültkia19.századvégénavárosban
a megemlékezéseknek, emlékállításoknak 
többötletgazdája,akikegybenazadottkor
egyházi és a polgári vezetésében sikeresen
vittékvéghezavállalkozásokat,amelyeket
aközjóérdekébenvégeztek.
Enneknemzetiésvallásivonatkozásai19.

és20.századravonatkozóhátteréttekintve

különösen a századforduló éveire tekint-
hetünk, amikor a millenniumi emlékek
felállítása, megörökítése igencsak meg-
mozgatta a tordai polgárokat. A helyi
emlékezetazakkormáraköztudatbabe-
sulykoltvallásszabadságnakakartmonu-
mentálisemléketállítani,5 és a megpezs-
dültszázadvégipolgárirétegaromantika
világábanakartaújraértelmezniaz1568-as
vallásszabadságot.Úgylátszik,hogya20.
század végi népi demokrácia újra előve-
szieztalokálisanmárjólbeépült témát,
aszabadságvágyatújraebbeaz„ikonba”
építibele.Ennekvallásantropológiaivizs-
gálata örménykatolikus hátterével Keszi
HarmathAndrás festőművész értelmezé-
sébeniskülönfejezetetérdemelne.6
Hacsakakatolikuslevéltárianyagotés

a templomi élethez kapcsolódó tematikát
vizsgálom, arra a megállapításra jutok,
hogyaközösségenbelülalegerőteljeseb-
ben csakis az örmény származásúak sze-
retnekésakarnakezzelasajátosmegnyi-
latkozássalélni,emléketállítanimaguknak
ésazelődöknek.Aközösségenbelül,vagy
azelszármazottakközülkiemelhetőamár
említettBogdánffyésaHarmath család,7 
akik nemcsak a családon belül, hanem 
aközösségiéletbenisnagyérdemeketsze-
reztek.Őkatörténelmiidőkemlékeiközül
aztacsaládiörökségetemelikki,amiegy-
résztahithez,másrésztaművészethez,kul-
túrához,tudományhoz,gazdasághozkötő-
dik.Számukraacsaládiörökségakárlelki
vagytárgyiértékeibenigenfontosérzelmi
kötődéstjelent.Azokaveszteségek,ame-
lyeketatörténelembenkudarckéntéltekát,
igencsakhangsúlyosak,deakatolikushit,
acsaládiörökséghezvalóragaszkodásáltal
erősítőésmegtartófaktorttaláltak.
JópéldaaBogdánffycsaládazonága,

amely a kommunizmus alatti kitelepítés
miattTordárakerült,ésmintkisemmizett

és jogfosztottcsaládkezdteújraéletterét
kialakítaniavárosikörnyezetben.Szíve-
senemlékezikamaélőcsaládtag,évente
legalább egyszer szentmisét mutattat be
akitelepített család tagjaiért.Rendszere-
sen,minden évmárcius 4-hez közel eső
vasárnapiszentmisénamegemlékezésben
a család történeti emlékét eleveníti fel. 
Ameghívottakbanésamegjelentekbenez
amegemlékezésjellegzetesörményiden-
titást erősítő tényező, és apropóján lehe-
tetttöbbtordaiörménycsaládotmegszólí-
tani.Hasonlómódonszívesenemlékeztek
nemcsakcsaládjukmúltjára,defelemlítet-
tékazoknakazegyházbanésaközösség-
benbetöltöttszerepétis.Őkszorgalmaz-
tákaplébánosáltalaBogdánffySzilárd8 
nagyváradi püspök boldoggá avatásának
sikeréért való közös imákat. Bogdánffy 
Botond helytörténész9 és Bogdánffy Ál-
mos10egyházközségigondnokigensokat
tettek a kultuszért Tordán, mert a püs-
pökhöz régi emlékek és rokoni szálak
fűzték őket. Szívesen emlegették, hogy
a Bogdánfiakkülönösena19.században,
mintacsaládmásikágaigenfontoshelyet
foglaltakelatordaiközéletbenésazegy-
házközségihitéletszervezésében.11
Az emlékezés antropológiai vizsgálata

során előkerült az egyházközségi levéltár-
ból aHarmath család írott és tárgyi emlé-
keinek anyaga is. Sikerült azonosítani azt 
amodernMária-képet,amelyetmamárTor-
daiMadonnanévenismeraművészvilág,és
amelyetazemlített,SvájcbanélőKesziHar-
mathAndrás1225évigfestett,ésakommu-
nizmus bukása után ajándékozott a tordai
római katolikus egyházközségnek. Mária
képében édesanyja, Polonyi Erzsébet em-
lékétmintáztameg,ésakortársművészet-
ben igen értékesműalkotást hozott létre.13 
Aképpelegyüttmegküldött,akutatássorán
előkerültkísérőlevéligenértékesnarratívája 
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ésreprezentációjaagondolatiháttérnek,ami 
az alkotó lélektanát tükrözi, utalva arra,
hogyaháttérbenazörménygyökerek,acsa-
ládikötődés,ragaszkodásáll.„AMadonna
kép sokáigkészült, sokvázlat, tanulmány,
technikaikísérleteredményeképpen”–írja
a művész, amelyet részleteiben többször
újjákellettfesteni,mert„aművészkutatva
kritizáló pillantása azóta is talált javítani
valórészletetmindazelküldésnapjáig”.14

A képet Bartalis Árpádplébánosünnepé-
lyeskeretekközött1993.november21-én
áldottameg,résztvettekatordaiörmények,
amégélőcsaládtagokközülVeraésAnna-
Mária.Ameghagyás szerint „a szentmisét
a Művész Úr megboldogult édesanyjáért,
Polonyi Erzsébetért ajánlottam fel” – írja
köszönőlevelében a plébános. A Mária-
képmegáldásátésazünnepségetameg-
emlékező Szent Erzsébet-napi szentmise
utánatematikábanegyelőadáskeretében
magyaráztaaplébánosaközösségnek,és
azalkotáscsaládihátterétaművészleve-
leibőlhosszasanidézte.Akép„emlékezés
a Tordán élt évekre, emberekre, tájakra,
illatokra,hihetetlensokrészlettelésnem
halványulóelevenséggel”.15
„A tordai Madonna-kép felszentelésé-

hez tartozó értelmi, érzelmi eligazítás”
szintén értékes tananyaga a művésznek.
Mert a kép „tapintható tárgy, a szabato-
sanfogalmazottkegyesindoklatamögött,
alatt és fölött lebeg egy kimondhatatla-
nabb, metafizikusabb tartalom, aminek
egyikösszetevőjeazújnemzedékéletcélt
keresőlátóhatár-pásztázása...amúltbanés
jelenbenkeresatekintet”.Azzalazüzenet-
telbír,hogyakisemmizett tordaiörmény
családok,„azátültetéstjobbanelviseltfiak
ésunokákmegértették,együttszenvedték
szüleiknek tragédiáját, imádkozva kérik 
aMindenhatóirgalmát,azelköltözöttőse-
inek örökkévalóság oldali békességéhez,

boldogságához”.Aművész tele van hon-
vággyal és fájdalommal, ebben az emlé-
kezésben ezzel pereskedik,mert „a hely-
ben maradottak tanúskodnak – legalább
– egymásért. Az elfogyottakért, az el-
mentekértnemtanúskodiksenki.”– írja. 
Az idézett levéltanulmány kifejti, hogy 
„améltatást célzó jóakarat tekintse aki-
halt vagy kihalófélben lévő apai vagy
anyai családokat és emlékezzen elsősor-
ban a Szentpéteriekre,16 de ugyanolyan
szomorúbúcsúztatóérzésselazokra,akik
a 30-as években együtt éltek Tordán. 
Az Aszlányi, Bardócz, Bocsánczky,  Darkó, 
Fogolyán, Gogomán, Inczeffy, Frank, Helt-
mann, Gombos, Jakabos, Kovrig, Gegessy, 
Tutsek, Vertán családoknak talán nincs is
olyanfolytatódása,akiszóvátehesseőse-
inek emlékét.”Aművész nagyon büszke
a család Szentpéteri ágára is, akiktől 
a művészetre való hajlamát örökölte.
Tordán a Szentpéteriek világjárt, művelt
és műpártoló emberek voltak, művészi
képességekkel, alkotó képzelettel meg-
áldva. „Szentpéteri János tette nagyobb
bizonyítékátacsaládképességeinek.Gaz-
dagkereskedővolt,azontúlTordaváros-
gazdája,17mintilyenatörténelmiFeszty- 
kép (Dávid Ferenc)egyikszorgalmazója
éspártfogója,atemetőfelsőszakaszában
lévőgótikuskriptaépítője.”18 Az emléke-
zésben fontos szerepet kap az édesanya,
Keszi-Harmath Béláné Polonyi Erzsébet
rokonságais.KülönösenPolonyi Sándor, 
akiSzentpéteri-lánytvettfeleségül.Ővolt
avároskereskedelmének,iparánakegyik
igenneveselőmozdítója.Kiválóésnagy-
érdemű elnöke volt a Tordai Kereskedő
Egyesületnek.Arokonokközöttmindenki
által ismert az írónő, Tábori Róbertné 
Tucsek Piroska, Albert Annamária ope-
raénekes, valamint a szintén festőpályán
indult nagy tehetség,Albert Sándor, aki

tehetségétakésőbbikommunistahatalom
miattsikeresennemkamatoztathatta.19
Azidézettlevélszépnarratívájaatordai

örmények emlékezetének, amely a kül-
földre üldözött, de lokálpatrióta festőmű-
vész lelkében elevenedik meg, az általa
többszöremlítettfestménytárgyibizonyí-
tékaazemlékezetnek,amelyetegynegyed
évszázadalatttervez,készít,kiigazít,né-
hányrészletbenújrafest,hogymegfeleljen
atemplomikörnyezetnek.

Az írott sajtó lokális és örmény
vonatkozása

ATordára vonatkozó festett, illetve leve-
lek,írásosformábanmegőrzötttárgyiem-
lékek mellett helye van az írott sajtóban
találtlokálisemlékezéseknekis.Ennekki-
emeltpéldáiasajtókutatássoránelőkerült
cikkek. Az 1926. március 14-én Tordán
született örmény származású Keszi Har-
math Sándor demográfus és közgazdász 
afestőművészrokona,akiaKeresztény Szó 
1990. januári számában értékes cikkben
emlékezettmegazörményekegyháziránti
elkötelezettségéről és Márton Áron püs-
pökkelvalójókapcsolatáról.A tordai bá-
nyafürdő nyaralója címűírásaigenfontos
ésforrásértékűközlésazzalkapcsolatosan,
hogy az akkor többségében örményekből
állóegyháztanácsivezetésBotár Gáspár 
plébánossalazélenelhatározta,hogyatordai
Bánya-fürdőben telket vásárol és egy ká-
polnával egybeépített gyermeknyaraltatót
épít,melyet a kolozsvári szociális testvé-
rekkelközösenműködtet.20Így„1937-ben
a katolikus misszió vezetősége elhatá-
rozta egy kápolnának a felépítését az em-
lítetttelken,hogyazIstenházatetőzzebe
anyaralóépítését.”Ebbenfontosszerepet
vállaltak:id. Kimpel Flórian főgond-nok, 
dr. Kerekes Béla algondnok, a tanácsosok 
közül Ábrahám István, dr. Albert Andor,  

Babos József ács, dr. Bardócz Gyula,  
Barssy Lajos, Barthel Gyula, dr. Bocsánczy 
Ardrás, Budovszky János, Farkas Zsig-
mond, Frank Pál, Gogomán János, 
Harmath Béla, Jablonszky Fridolin, 
Jakabos Mihály, dr. Janota Albert, Kovrig 
Károly, Köblös Antal, Mádly András, 
dr. Nappendruck Kálmán, Pataky And-
rás, Polonyi István, Retezár Gerő, Szabó 
György, dr. Szenkovits Aurél.Az1938-ban
sorra kerülő kápolnaszentelést dr. Boga 
Alajosvégezte,azerrőlírtcikkhezcsatolt
képen látható az akkori kolozsvári plébá-
nos, a későbbi püspök,Márton Áron, aki
kiválóprédikációtmondottekkor.Arend-
kívül tartalmas Márton Áron-beszédre 
dr. Marton József egyháztörténész hívta fel 
a figyelmet, a gyűjteménykötetben egész
terjedelmében olvashatjuk.21 A felszentelt 
kápolna egy előbbinek, az úgynevezett
Nepomuki-kápolnának az emlékezete,
amelyet a 19. század végén lebontottak. 
Atordaiakáltalisigenkedveltésaszintén
örményCsikycsalád22általpatronált,a18.
századbanépültaknaiNepomuki-kápolna
lelki örökségét kívánták folytatni azzal,
hogy egy újabbat építtetett a közösség,
többnyire ismét azörménycsaládokado-
mányaiból.Az adományozók névsorában
találhatódr. Ászlán András, dr. Bocsánczy 
András, dr. Harmath Béla, dr. Szentkovits 
Aurél, dr. Vertán Endre, dr. Bogdán Jenő, 
Wolf Gyula, Ábrahám István, Ámirás 
Endre, Csiky Endre, Csiky Gyula, Csiky 
Lajos, Flóra József, Fogolyán Sándor, 
Gogomán János, Harry Géza, Harry Bá-
lint, Kovrig János, Kovrig Károly, Miron 
Kajetán, Osztián Ernő, Osztián Géza, 
Plancsintár János, Retezár Gerő, Tömlő 
István, Tutsek Ferenc, Tutsek Lajos, Tutsek 
Sándor, Ámirás Géza, Ámirás Mihály, 
Fejér Ferenc, Fogolyán Lukács, Gogomán 
Gábor, Miron Ernőtordaipolgárok23 neve, 
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akikatöbbierdélyiörményközösséggelis
rendszereskapcsolatotápoltak.
A tordai Bányafürdőben épített és jól

működtetett Szociális Misszió-telep hit-
buzgalmi életének igazi háttere a tordai
Oltáregyletésannakaz1930-banátszer-
vezett bizottságai. Azok között is több
örmény származású vezetőt találunk,
akik kiváló munkát végeztek. A Szent-
ségimádási bizottság tagjai: dr. Betegh 
Miklósné, Polonyi Sándorné, Kovács Je-
nőné, Schwarczel Róza, Faragó Miklósné, 
Novák Miklósné, Flachbart Károlyné, 
Kovrig Jánosné, Nagy Gézáné, Bölöni 
Kálmánné, dr. Simon Ignáczné, Morvai 
Istvánné, Menasági Jánosné, Tömlő Ist-
vánné, akiknek feladata különösen szor-
galmazniazimádásiórákbetartását.Az Ün-
nepélyrendező bizottság tagjai, akiknek
feladata az egyházi év jeles ünnepeinek
templomi és templomkörülimegszerve-
zése:dr. Betegh Miklósné, Gombos Lász-
lóné, Polonyi Sándorné, Bogdánffi La-
josné, Novák Miklósné, Dózsa Ferenczné, 
Szentpéteri Lajosné, Gyurczó Józsefné, 
Hosszú Béláné, Csíky Mike Mártonné, 
Amirás Gézáné, Ábrahám Laura Jaka-
bos Mihályné, Hecei Lajosné, dr. Bardocz 
Gyuláné. A Templomi ruhákat és felszere-
léseket gondozó bizottság tagjai: Polonyi 
Sándorné, Gombos Lászlóné, Felszeghi 
Lajosné, Ábrahám Laura, Kimpel Vilma, 
Pethő Miklósné, Jakabos Mihályné, özv. 
Császár Jánosné, Dániel Károlyné, Haraj 
Árpádné, Szántner Károlyné, Gnödig Bé-
láné, Schwarczel Róza. Feladatuk a temp-
lomi ruhákat, felszereléseket, oltáro-
kat gondozni. A Taggyűjtő bizottságban  
voltak: Polonyi Sándorné, Jakabos Mi-
hályné, Amirás Gézáné, Gyártó Józsefné, 
Hosszú Béláné, Pethő Miklósné, Dá-
niel Károlyné, Faragó Miklósné, Kovács  
Jenőné, Nagy Gézáné, Bölöni Kálmánné, 

akiknek feladata az Oltáregyletbe tago-
kat gyűjteni, minél több egyházközségi
tagotmegnyerni. Így váltak a püspöklá-
togatások, a templomi és templomkörül
szervezett ünnepségek és körmenetek  
az egészváros, de akörnyék számára is
lelkiélménytjelentőeseményeivé.
Azújtörténelmihelyzetbenatemplomi

élet,ahitbuzgalmicsoportokéletteretel-
jesen megváltozott a bécsi döntés után. 
Azígéretesenindult,jólműködtetettszo-
ciálisküldetésaII.világháborúésazazt
követőkommunizmusalattteljesenlepusz-
tult. Sorsát csak azok kísérték figyelem-
mel,akiknekvalamilelkikötődésükvolt
azottkorábbanszépenműködőtevékeny-
ségekkel kapcsolatosan.
AKisSzentTerézkápolnamegáldásán,

melyet dr. Boga Alajos végzett1938.július
20-án,jelenvoltdr. Rass Károlyteológiai
tanár és Sípos Sándor,afrissenTordárake-
rült esperes-plébános.A kápolnaszentelés
fotódokumentumai a szinténörmény csa-
ládból származó, Tordán született Albert 
Annamária operaénekes családi albumá-
ban található.24 Itt látható, amint Márton
Áronakápolnaelőttszentbeszédetmond.25
Kutatva aSzociálisMisszió és aTor-

dánvégzettszociálismunkamegszerve-
zésénekhátterétazaztmegelőzőidőből,
összeírtam az adakozó családok névso-
rát.Enneknyománmegállapítható,hogy
a legtöbbet nemcsak Torda úgynevezett
előkelő családjai dolgoztak, de azok kö-
zöttisazok,akikvalamelyesörménygyö-
kerekkelrendelkezvekerültekbeavárosi,
egyháziéletvalamelyikhitbuzgalmi,ka-
ritatívszervezetébe.Ezzelpárhuzamosan
összeírtam azon tiszta örmény családo-
kat,akikadományaikkalésmunkájukkal
írtákbenevüketatordairómaikatolikus
életbe,azegyházközségtörténetébe,len-
dítve azt a 19. és 20. század fordulóján.

Ezek:Szentpéteri János és felesége, Har-
math Mária, Virág Gergely és felesége, 
Gajzágó Mária, Daniel Ferencz és fe-
lesége, Harmath Eleonóra, Bogdánffy 
Dániel és felesége, Tucsek Mária, Szent-
péteri Antal és felesége, Tucsek Fanni, 
Zakariás Ferencz és felesége, Zakariás 
Margit, Amberboly Albert és felesége, 
Bot Emília, Harmath János és felesége, 
Amberboj Mária, Ostián Kristóf és fele-
sége, Kazenti Mária, Daniel Károly és fe-
lesége, Szentpéteri Anna, Retezár Péter és 
felesége, Thuczek Fanni, Darkó Zsigmond 
és felesége, Amberboly Katalin, özvegy 
Amberboly József és újraházasodása ré-
vén felesége, Csiki Terézia, Biluska József 
és felesége, Szentpéteri Rebeka, Osztián 
Péter és felesége, Pap Erzsébet, dr. Vi-
rágh Benedek és felesége, Duka Korné-
lia, dr. Harmath Márton és felesége, Ko-
vács Karolina, Daniel József és felesége,  
Jáger Amália, Amirás Márton és felesége, 
Wolff Gábor és felesége, Dukát Erzsébet, 
Varga János és felesége, Biluska Rebeka, 
Bozsenek József és felesége, Tinbus Amá-
lia, Harmath Sándor és felesége, Csiki 
Anna.A kimutatásokból kiderül, hogy e
családokmindazegyházi,mindavárost
érintőszociáliskérdéseketfelvállalták.
A tordai közösség nem csak római

katolikustagjaiköszönhetneksokatazitt
megtelepedett örmény társadalomnak,
de az egész város.26 Szerepük, munká-
juk,közösségépítőtevékenységüka19.és
a20.századbanszépemlékekethagyott.

 
Jegyzetek
1 Ezzel kapcsolatos irodalom Maurice 

Halbwachs,AleidaAssmann,JanAss-
mann, Jan Vansina műveiben találha-
tóak,aholakollektívemlékezetlineáris
és vertikális szakaszainak aspektusait
történelmiidőszakokraosztvataglalják

ésértelmezik.Ahazaiszakirodalomból
Keszeg Vilmos és Jakab Albert Zsolt 
nevét említem.

2 Az örményekre vonatkozó népmoz-
galmimutatókésademográfiaiválto-
zásoktematikájábanKránitz PéterPál 
foglalkozikaDemográfiai változások 
az erdélyi örmények körében a két 
világháború közöttcíműtanulmányá-
ban.Regio2016.24.évf.1.sz.289.

3 Az örmény identitás történeti alaku-
lásával és körülményeivel, valamint 
apiaciéletérvényesülésénekfeltétele-
ivel ld.Árvédik Félix: Magyar örmé-
nyek múltja.M.O.E.,Bp.1922,9.

4 A jelenlegi plébánia és leányiskola
Bogdánfy Dániel gondnoksága alatt
1866-ban és 1867-ben létesült.A vizi-
tációsaktákbanolvassuk,hogy„Foga-
rasi Mihályer.pk.1200frt.adománya
tettelehetővé,hogyarégiódonplébánia
helyébe új modern épület emeltessék.
Csikszentsimoni Péterfy Jánosplébános
és Bogdánfy Dániel m.gondnokbuzgó
vezetése s ellenőrzése mellett készült
el a plébániai lak, melynek költségeit 
az említett összegen felül a templomalap 
hordozta”.TRKL,1897,3.

5 Ezt1895-benKőrösfői-Krisch Aladár 
általfestett,az1568-astordaiország-
gyűlést ábrázoló nagyméretű alkotás
örökítette meg.

6 Keszi Harmath András Tordánszületett
1924.március 28-ánHarmath Béla és 
Polonyi Erzsébet gyermekeként. Fes-
tői tehetségével már a kolozsvári Ró-
maiKatolikusFőgimnáziumbankitűnt.
Darkó Lászlóvalértékesdíszleteketfes-
tettek.A II. világháborúutánZürichbe
került. Sokat gondolt tordai gyermek-
korára, és az emlékezéseiből ihletve
festettealkotásait.Acsaládbantöbbmás
tehetségesfestővan.1997.január14-én
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Budapestenérteahalál.Hamvaitako-
lozsváriHázsongárditemetőőrzi.

7 A tordai római katolikus levéltári for-
rások megerősítik a Harmath család
elkötelezettségét a helyi közösségben.
Hacsakaz1871-esoltáregyleti jegyző-
könyveketvesszükszemügyre,ottiski-
tűnnek tevékenységükkel. Ezek szerint
ebben az időben a legcselekvőbb tiszta
örménycsaládokazegyházközségiélet-
ben:Szentpétery János és felesége, Har-
math Mária, Daniel Ferencz és felesége, 
Harmath Eleonóra, Harmath János és 
felesége, Amberboj Mária, dr. Harmath 
Márton és felesége, Kovács Karolina, 
Harmath Sándor és felesége, Csiky Anna.

8 Az1953.október2-ánvértanúhalálhalt
Bogdánffy Szilárd nagyváradi püspök
aTordán élőBogdánffy család közeli
rokona.Amintacsaládilevéltárbólki-
derül,a2010.október30-ánboldoggá
avatottpüspökmégteológiaitanárként,
dekülönösenaháborúutániidőkbenjó
rokonikapcsolatotápoltacsaláddal.

9 Bogdánffy Botond a már említett Bog-
dánffy Álmos idősebb testvére, 1929. 
augusztus 20-án született aDésmel-
lettiEsztényben.Bálint Júlia és az ör-
mény irodalom leginkább helytörté-
neti tevékenységét méltatja. Az ősi 
tordaitemetőörményvonatkozásúsír-
jainakdokumentálásátkezdteel.Ezzel
kapcsolatos irodalom: Sárdi Margit:
Nevek az ótordai temetőben. Névtani 
értesítő.2000.3.22,53-78.

10 AGajzágónevűnemesicsaládbólszár-
mazóésaDésmellettiEsztényben1931.
március4-énszületettBogdánffy Álmos  
a20.századmásodikfelébenigenfontos
ésérdekesegyéniségeazegyházközségi
vezetésnek.Meséli,hogymintaföldbir-
tokos Bogdánffy Gábor és Berei Deák 
Lenkeszülőkötödikgyermekét1949.

március3-ánotthonukbólacsaláddal
együttkilakoltatták,Tordárakényszer-
lakhelyreköltöztették.1998-tólatordai
római katolikus egyházközség főgond-
noka.Mint gondnok a nevesBogdánfy 
Dánieleszméitköveti,azegyévszázad-
dalelőbbéltelődnagytisztelője.

11 Bogdánfy Dániel 1856-1870 között 
atordairómaikatolikusegyházközség
főkurátora, a tordai közéletben igen
fontos szerepeket vállal. In: TRKPL
57/1857.43.,TRKPL132/1871.20.

12 KesziHarmatAndrásjókapcsolatokat
ápola szinténTordánszületett,Buda-
pestenélőnevesfestőművésszel,Gross 
Arnolddal.AkétTordárólelszármazott
festő közös élményvilágból eleveníti
meg a vásznon azt a környezetet, ame-
lyetagyermekkorésacsaládiörökség
hagyott lenyomatként a lelkükben.
GrossArnoldTordáravonatkozógye-
rekkori emlékeit, Keszi HarmatAnd-
rással valóbarátságát aKorunk 2009.
novemberiszámábanidéztefel.

13 Az 1993. december 18-án írt leve-
lében Édesanyám emlékére címmel 
olvassuk, hogy Keszi-Harmath Béla 
tordai származású, Svájcban élő fes-
tőművészésműépítészMadonna-kép-
pelajándékoztamegatordairóm.kat.
plébániatemplomot.TRKPL12/1994.

14 TRKPL:12/1994.
15 1992.december12-énZürichbőlírtlevél.
16 A tordai római katolikus levéltár 19.

századi anyakönyveiben igen gyakran
előfordulaSzentpéterinév.Azegyház-
községiéletbenigentevékenyszerepet
vállaltak.Adakozásukésszociálisérzé-
kenységükaszegényebbsorsúakiránt
többhelyenkiemeltenszerepel.

17 BogdánfyDánielmellett a 19. szá-
zadvégénSzentpétery Jánosaz,aki 
azegyházközségivezetésbenésavárosi

közéletbennagyontevékeny.Azőbe-
folyásáraaz1870.május21-én tartott
egyháztanácsigyűlésen,melyenazEr-
délyiAutonómiaTanácsbaválasztanak
küldötteket,amegjelentekközöttaleg-
többörmény.Aválasztottak:Nesselfeld 
János, Szentpétery Antal, Wolf Gábor, 
dr. Virágh Benedek, dr. Wolf Gyula, 
Harmath Kristóf, Harmath Mátyás, 
Amberboly József, Hatchkuj Antal, 
Hatchkuj Márton, Bogdánfy Dániel, 
Osztián Gerő. Ezek mellett legtöbb
szavazatotSzentpéteryJánoskapta.In:
TRKPL67/1870.május21,24.

18 Aképallegóriaatordaivárosivezetés
által a millenniumi évre megrendelt,
1895-benKőrösfői-Krisch Aladár ál-
tal festett, az 1568-as tordai ország-
gyűléstábrázolónagyméretűalkotásra
utal, amely mint hatalmas mű igen
gyakranemlegetett,a tordaiemlékál-
lítás egyik ikonja.Márton Áron:Ol-
táriszentség, Krisztus király. (Márton
Áron hagyatéka, 4.). Mentor Kiadó,
Marosvásárhely2008,66-68.

19 Afestőédesanyja,Albert Artúrné Ami-
rás Ilona az egyházközségi élet nő-
társadalmának vezéregyénisége a két
világháború között. Az Oltáregylet, 
aSzociálisMisszió,akatolikuskultúr-
életkiválószervezője.Mécs László pap-
költő és a Franciaországban élő festő-
művész,Gáll Ferenctöbbszörvendége
acsaládnak,általukatordaiegyházköz-
ségnek.In:Domushistoria,46.

20 „ABányafürdőmedencéjénekészakke-
leticsücskénaCsíki-tómellettelhúzódó
virágos völgyi út bal oldalán terül el 
aRómaiKatolikusEgyháztelke,ame-
lyenaTordaiküldetés1936-banegynya-
ralótépítettaszegényésbeteggyerekek
számára,akikazitteltöltöttnéhányhét
alatt egészségüket helyrehozva kerültek 

haza. Nem véletlen, hogy pontosan Tor-
dán,aBányafürdőnlétesültanyaraló,
hiszenatordaiCementgyárfüstjealég-
zőszervimegbetegedésekelterjedéséhez
vezetett,saBányafürdősósésózondús
levegőjekülönlegesmikroklímát jelent
a légzőszervi megbetegedések gyó-
gyításában.” Keszi-Harmath Sándor: 
Atordaibányafürdőnyaralója.Keresz-
tény Szó,1990.1.évf.1.szám,7.

21 A beszédet teljes terjedelemben ld.
MártonÁronhagyatéka,4.Oltáriszent-
ség, Krisztus Király, szerk. Márton 
József,Marosvásárhely2008,66-73.

22 A Nepomuki-kápolna fából készült
tornyában egy 60 kilós harang volt
S. Maria Ora pro nobis felirattal,
amelyet Nemes Csiki György csinál-
tatott Adám József királyi kamarais-
pánsága idejében.Protocollum Regio 
Episcopalium Ordinationum Ecclesiae 
Chatolicae Tordensis, Instructio 
az 1855-ös Visitatio Canonicához,
1855.17.julii.In.TRKL756/1855.

23 TRKL24/1837.
24 „Ma már csak emlékezetből idéz-

zük fel a kápolna szentélyének ava-
tóünnepségét, s hála Albert Anna-
mária, a kolozsvári Magyar Opera
énekesnője emlékkönyvében megőr-
zött fényképeknek”. Keszi-Harmath
Sándor: A tordai bányafürdő nyara-
lója.Keresztény Szó1990.1.7.

25MártonÁronhagyatéka,4.Oltáriszent-
ség, Krisztus Király, szerk. Marton 
József (Marosvásárhely)2008.66-73.

26 Az örmény kultúrára való ráhatá-
sok Kárpát-medencei körülményeivel
Bernád Rita és Kovács Bálint foglal-
koznak. In: A Szamosújvári Örmény 
Katolikus Gyűjtő Levéltár Repertórium, 
Bp.-Gyulafehérvár-Leipzig,2012.9-14.
(Megjelent: Keresztény szó honlapon.)
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Programajánló – Meghívók
Fővárosi Örmény Klub

2019. január 17., csütörtök du. 17 óra 
Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség, 1014 Budapest, Orlay u. 6.

 Műsor:
Az ERDéLyI ÖRMéNy MúzEUM KÖNyvSOROzAt

újABB KIADváNyAI

dr. Issekutz Sarolta: Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület és örmény önkormányzatai 20 éve – 1001 mosolygós 

örmény arc -
Azemlékalbumotbemutatja:Alexa Károlyirodalomtörténész

Gyertyánfy András: A Gyertyánffy család története a 19. században
ADVDkiadványtbemutatjaaszerző

Közreműködő,kérdezőésfelelő:dr. Issekutz Sarolta 
ZeneikíséretetVikol Kálmánéskórusabiztosítja

Rendezi:ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület
Támogató:BudapestFőv.II.kerületiÖrményÖnkormányzat

Fővárosi Örmény Klub
2019. február 21., csütörtök du. 17 óra 

Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség, 1014 Budapest, Orlay u. 6.

Műsorszerkesztésalatt

Szenttamássy Katalin
vákár tibor

1908. május 14-én született Erdélyben,
Gyergyószentmiklósonörménycsaládfi-
aként.(AzeredetinevükVakarijanvolt.)
1926–1930közöttaMagyarKirályiJózsef
Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem mérnöki és
építészmérnöki karán
építészeti,1930–1932
között pedig a Ma-
gyarKirályiOrszágos
KépzőművészetiFő-
iskolán képzőművé-
szeti tanulmányokat
folytatott. Mesterei
Jaschik Álmos, Bory 
Jenő, Szőnyi István,  
Nádler Róbert és Benk-
hard Ágost voltak. 
Az egyetem után

Ligeti Pál, Molnár 
Farkas, Mohácsi 
László, Kende Fe-
renc, Medgyasszay 
Istvánépítészekiro-
dáinak munkatársa volt, majd 1936-tól 
a Magyar Királyi Honvédség Központi
Építési Osztálya munkatársa. 1937-től
Budapest Székesfőváros Polgármesteri
Hivatala XIII. Magasépítési ügyosztá-
lyának mérnöke. 1938–1940-ben Mün-
chenbendolgozottmintépítész–aváros
új negyedeinek, majd a Német Állami

Vasúttársaság  polgári épületeinek ter-
vezésén. 
1940–1943 közöttKolozsvár,majdMaros-
vásárhely város mérnökeként az építészeti
hivatalvezetője.Aháborúután1945-tőlmint

mérnök Budapest há-
borús pusztulásának
helyreállításán dolgo-
zott, jelentősebb fel-
adatai közé tartozott 
a Budavári Palota és
a vári polgárházak és
műemlékiépületeinek
megmentése és hely-
reállítása. Nevéhez 
fűződik a budapesti
Sikló alsó állomása
melletti–Lotz Károly 
alkotta – egyesített
magyar címer meg-
mentéseis1950-ben.
1948-tólaFŐTIirá-
nyító tervezője fel-
adatai közé tartozott

a hidak és a hídfők újjáépítése, aDuna-
partiszállodasorésaBudaifürdőcsoport
kialakítása, a BNV kiállítási pavilonja-
inak tervezése, a főváros új arculatának
megtervezése.1945–1950közöttemellett 
a Műegyetem tanára is az Épület-terve-
zési-ésaVárosépítéstaniTanszéken,előbb
minttanársegéd,majdmintadjunktus.

A2018.november15-iFővárosiÖrményKlubműsorátaFerencvárosiÖrményNemze-
tiségiÖnkormányzatrendezte.íme:A 110 éve Gyergyószentmiklóson született Ybl-díjas 
építész, festőművész és grafikus VÁKÁR TIBOR életéről és munkásságáról mesél fia ifj. 
VÁKÁR TIBOR régész.Agazdagillusztrációkkaltarkítottvetítettképeselőadásméltó
elismeréstváltottki–láthatóanazelőadóbólis–ahallatlangazdagműszakiésművészi
pályafutásmegismerésévelahallgatóságból. M
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1950-tőlmintaVÁTImajdaVÁTERV
városrendezési munkatársát az ország
elsőtervfőmérnökénekneveztékki,emi-
nőségben Budapest, Miskolc, Székesfe-
hérvár,Ajka, Kazincbarcika, Jászberény,
Gödöllő városrendezési és műemléki
helyreállításainak tervein is dolgozott
és ezzel párhuzamosan – aműemléki és
városképivizsgálatokkeretében–30vá-
ros és település műemléki vizsgálatában
vett részt. 1952–1954 között a Debre-
ceni Tervező Iroda vezető építésze volt,
ahol igazgatóhelyettesként Debrecen és
környékénekvárosrendezésiésműemlék
helyreállításifeladataitláttael.
1957-ben aVeszprémmegyei Ingatlan-

kezelőVállalatműemléki
csoportjának irányító
építésze, majd 1958-tól
pedig a Budapest fő-
városi HKI műemléki
osztályának csoport-
vezetője lett, ahol fel-
adata volt többekközött
a Budapest területén
lévőműemléki épületek
tervezése és helyreállí-
tása. 1961–1968 között
a Mélyépterv szaktestü-
letének munkatársa lett
– kényszerből –, ahol
műemlékes városren-
dező építészként ipari
épületek és víztornyok 
tervezési-éselhelyezési
feladataitvoltkénytelenelvégezni.
1968-tól a BUVÁTI műemléki osz-

tályának tervezője, feladata volt a pesti
Dunapart és a Vörösmarty tér város-
rendezési koncepciójának elkészítése.
1970-ben a NéprajziMúzeum alkalma-
zásában felméréseket készített a Szent-
endreiSzabadtériNéprajziMúzeumnépi

épületeinekfelállításá-
hoz, bontási és felállí-
tási terveket, valamint
a skanzen szatmári
tájegységének telepí-
tésiterveitkészítetteel.
Ugyanakkor tagja volt
meghívottszakértőként 
aMagyarNemzetiSírkertBizottságánakis.
Építészeti munkái mellett a Magyar

Nemzetszámárakészítettillusztrációkat.
Kiállításai a Műcsarnokban, a Nemzeti
Szalonban,aFővárosiKéptárban,Mün-
chenbenésPárizsbanvoltak.
1975-ben építészeti és képzőművészeti
munkásságának elismeréseként Párizs-

banörökös tagjánakvá-
lasztotta az Association
desArtist-es.Nyugdíjba
vonulása után számos
köz- és magántervezési
feladatot vállalt, még
1988-ban is részt vett 
a Nemzeti Színház el-
helyezésének tervpályá-
zatán, majd 1992–1994
közötta–gyergyószent-
miklósi római katolikus
plébánia felkérésére – 
agyilkostóikápolnater-
vezésébenis.
1986-ban kimagasló épí-
tészeti életpályáját Pod-
maniczky-díjjal,1991-ben
Ybl-díjjal,1995-benMű-

emlékvédelemértemlékéremmel,1995-ben
a Köztársasági Érdemrend kiskeresztjé-
vel, 1999-ben egy örmény elismeréssel,
Szongott Kristóf-díjjal, 2000-ben Buda-
pestértdíjjalismertékel.
2000-benszülővárosa,Gyergyószent-

miklós díszpolgári címet adományoz
részére.

2002.július8-ánhunytel.
Vákár Tibor a főváros
alkalmazottjakéntkezdte
meg építészeti pálya-
futását, alkotó életének
idejére esett háborús
cselekmények, politikai
és gazdasági megpró-
báltatások ellenére is
feladatait – mint kivá-
lóan felkészült műem-
lékes tervezőépítész és
városrendező – magas
igénnyel oldotta meg.
Szakmai életútját – a
4,5 év katonai szolgálat

és az 1948–68 közötti 11
állásvesztésellenére–ki-
magasló eredmények jel-
lemezik,melyetazépítész
társadalomegészébencsak
élete utolsó szakaszában
ismert meg. Vákár Tibor
fiával, ifj. Vákár Tiborral
együttalapítótagjavoltaz
ErdélyiÖrményGyökerek
Kulturális Egyesületnek
(EÖGYKE), az egyesület
logóját is – ami a gyer-
gyószentmiklósi örmény
templomot ábrázolja – ő
rajzolta meg. 

Székely Kriszta
Magyar és nem magyar kisebbségek

Romániában (részletek)
„Alig akadma romániai kisebbségi közösség, amelynek ambiciói, elvárásai, igényei
összehasonlíthatóaklennénekamagyarközösségelvárásaival.Ennekokarészben
aközösségméretében,illetveazebbőlfakadóasszimilációbankeresendő”(Markó Attila)

(Forrás: Szabadság, 2017. október  18.)

Nemzetiségek 2011-es 1930-asnépszámlálás
magyar 1237746 1425707
német 36000 745421
lengyel 2543 48310
örmény 1361 15544
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Gyergyószentmiklós díszpolgára lett
dr. Garda Dezső

Gyergyószentmiklós díszpolgára lettdr. 
Becsek Garda Dezső Kálmán történész.

Dr. Garda Dezső 
az egyetlen olyan 
személyiség,akit
évekkel a Pro 
Urbedíjodaíté-
lése után Dísz-
polgári címmel
tüntetettkiGyer-
gyószentmiklós
önkormányzata. 
A negyven évvel 
ezelőtt általa el-

indítotttörténelemköregyiktagja,Baricz
Zsuzsaméltatásábanelmondta,hogyazon
túl, hogy tanárként a diákokkal megsze-
rettette a történelmet, a rendszerváltozás
után az ő szervezésében alakult meg az
RMDSzgyergyószentmiklósi ésGyergyó
területi szervezete,őhozta létreRománia
elsőoktatásicivilszervezetét,aGyergyói
Népfőiskolát, parlamenti képviselői tevé-
kenységéhez köthető a bíróság visszake-
rülése Gyergyószentmiklósra, országos
viszonylatbanaközbirokosságoklétrejötte
ésazegyházitulajdonvisszaszolgáltatása.
Dr. Garda Dezső, akinek a városna-

pokalattmutattákbea26.könyvét,több
mint 120 tanulmány szerzője és a Ma-
gyarTudományosAkadémiának is tagja,
elmondta, hogy ellenzékisége miatt úgy
gondolta,hogyeztadíjatcsakhalálaután
fogjamegkapni. Köszönte diákjai támo-
gatását, elismerően szólt Imre Istvánról,
Egyed ÁkosrólésDemény Lajosról,akik
nagy hatást gyakoroltak életére, és a szo-
cializmuséveibenbetiltott,megsemmisí-
tettkönyveirőlisbeszélt.

A különleges teljesítményeket felmu-
tatókat szervezeteket is értékelték 
Gyergyószentmiklóson a különleges

teljesítményeket felmutatókat és a jubi-
láló szervezeteket is értékelték a Szent
MiklósNapokkeretében.
Pro Urbe díjban részesült dr. Dombai 

István,aBabes-BolyaiEgyetemGyergyó-
szentmiklósra kihelyezett karának veze-
tőjeésZsigmond Attiladokumentumfilm
készítő. Életműdíjat kapott a pedagógu-
sok közül Pál Ibolya Mária, Máthé Gyön-
gyi, Marosvölgyi Mária, Berszán Lajos és 
Török Elena, az egészségügy területéről
dr. Márton Attilaradiológusszakorvosés
Elekes Darabont Piroska nyugalmazott
asszisztens.AKarancsiSándorrólelneve-
zettdíjjalidénCsíki Margitterrakottamű-
vészttüntettékki.
Elismerésben részesült fennállásának

25. évfordulóján a Salamon Ernő Gim-
náziumDiáktanácsa,aművészetioktatás
két évtizedéért a Vaskertes Általános
Iskola, az Ifinapok megszervezésének 
15.évfordulójaalkalmábólaz Ifitéka Ifjú-
sági Iroda és azV. Erőss Zsolt teljesít-
ménytúráért az EKE. Kiemelt önkor-
mányzati elismerésben részesült Kastal 
László,aCaritasvidékfejlesztésiágaza-
tának vezetője a sajt látványműhely ki-
alakításáért és Csukás Károly,akiötven
évvel ezelőtt az állásával fizetett azért,
hogyamegyésítésnélaGyilkostóGyer-
gyószentmiklóshoz tartozzon.Ugyanak-
kor díjazta a város a Legszebb Erdélyi
Magyar Dal verseny győzteseit, a No
Sugarés4Sreetzenekarokat.

(Forrás:
Marosvásárhelyi Rádió/Vincze Csilla)

Tájékoztatás

AzErdélyiÖrményKulturálisEgyesület
1997-ben alakult, azzal a legfontosabb
céllal, hogy szinte az utolsó pillanatban
még megtalálja és összefogja a Trianon
és a II.Világháború,majd az aztkövető
szocialista rendszerben szétszóródásra,
hallgatásra ítélt magyarörményeket. 

Az Egyesület tevékenységének egy má-
sik igenfontos feladata,hogymegtalálja
azörménygyökerekkelrendelkezőembe-
rekközöttaművészeket,tudósokat,kuta-
tókat, politikusokat, orvosokat, színésze-
ket, stb. hírességeket, akik hozzájárultak 
a magyar kultúrához és akikre büszkék
vagyunk. Fontosnak tartjuk ezen szemé-
lyekmunkásságánakbemutatását,nyomon
követését. Ezzel lényegében a magyar
kultúra egy speciális, magyarörmény vo-
natkozásúmetszetétadjuk,melyetazújon-
nan létrehozottMagyarörményTudástár
online felületén szeretnénk az érdeklődő
nagyközönségszámárabemutatni.

A Magyarörmény Tudástár (MOT) 
célja, hogy egybegyűjtse és bemutassa 
a mintegy 800 éve, az ősi, örményor-
szági Áni székesfővárosból elszárma-
zott magyarországi, erdélyi örmény di-
aszpóra múltját és jelenét, történelmét,
kultúráját, meghatározó személyeit… 
A Magyarörmény Tudástárba feltöltött
magyarörmény tematikus írások, tanul-
mányok, cikkek, könyvek, fotók, kiállí-
tásokmutatjákbeamagyarörményekről
megjelent,vagyáltaluklétrehozotttudást.

A válogatás és feltöltés során nem kívá-
nunkszakértőkéntmérlegelniésigazságot
tenni az írások között, ezért törekszünk

arra,hogyminden,atematikustémakörbe
tartozó fontos írás feltöltésre kerülhes-
sen,bizonyosszerkesztőimoderálásután. 
AMOTnemfoglalkoziksemanemzeti-
ségi-,semanemzetközipolitikával,csak
annyiban, amennyiben a közösség belső
életebemutatásánakrésze.
Amagyarörménydefiníciótazörmény

diaszpóranagykutatójátólésdokumentá-
lójától,aszamosújváriközépiskolaitanár
és armenológus Szongott Kristóftól vet-
tükát,akiaXIX.századvégénhasználta
megkülönböztetésül a Kárpát-medencén
túlélőörménynyelvűdiaszpóráktagjaira,
akikkel örményül levelezett. A Kárpát-
medencében élő örménység ekkor már
csakmagyarulbeszélő,deörménymúlt-
ját,identitásánaksokmásjegyeitbüszkén
viselőésőrzőközösségeiéltek.
AMagyarörményTudástár (MOT) ki-

indulóbázisátazErdélyi Örmény Gyö-
kerek Kulturális Egyesület (EÖGyKE) 
eddigi működése során felgyülemlett
tudásanyagképezi.AzEÖGYKEameg-
alakulás óta többmint 25 könyvet adott
ki,5nemzetközikonferenciátszervezett,
háromalkalommalÖrményKultúraHete-
ket, közel100kiállítást rendezett, szám-
talan előadást tartott, stb.,melyben részt
vettek a képviselőiből alakult örmény
önkormányzatokis.Eközbenszintemeg-
határozhatatlanmennyiségűtudományos,
történelmi, gasztronómiai, genealógiai,
egyháztörténeti, kulturális stb. informá-
ció halmozódott fel. Ezen információk
rendszerezett és kereshető közkinccsé
tétele nagyon fontos a magyarörménység 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2019. január 1-én elindította 
a Magyarörmény Tudástár (MÖT) ingyenes online felületét  

a www.magyarormenytudastar.hu elérhetőségen.
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számára,hogyazokkutathatóaklegyenek
mind a magyarörményeknek, mind bár-
melyérdeklődőnek.

A Magyarörmény Tudástár lényegé-
benegy fokozatosanbővülő, tematikus
onlineadatbázis,bennekönyvek,tanul-
mányok, előadások, kiállítások, híres
magyarörmény személyek stb. bemuta-
tásával.  
AMagyarörményTudástárbannemcsak

asajátgyűjtéseink,kiadásaink,tanulmá-
nyainktalálhatókmeg,hanemátveszünk
másáltalírt,kiadott,feltöltöttdokumen-
tumokat is (a hivatkozások törvényes
megjelentetésemellett).

Ahonlapbemutatása:
1.A rendszer folyamatosan bővül új

tételekkel (könyvekkel, művészekkel,
tanulmányokkal,stb.).

2. Kulcsszavak(szófelhő)alapjánkereshető

a szöveges tartalom. Egyéb kifejezé-
sekre a szabadszavas keresőmezővel
lehetrákeresni.

3.Csakaszerkesztőbizottságáltalenge-
délyezett adatok, információk kerül-
hetnekfelvitelre.

4.Atároltinformációfajtái:
 Digitalizált magyarörmény tartalmú

könyvek, kiadványok, cikkek, hang-
anyagok,videók.

 Tanulmányok, előadások a magyarör-
mény múlttal és a jelen eseményekkel 
kapcsolatban.

 Képgalériákegy-egykiállításról,akiállí-
tásanyagáról,a tárgyakról,valamint
akiállítástmegnyitóeseményről.

 Híresebbmagyarörményszemélyekbe-
mutatásaéskép-,vagyhanggalériája.

MindenkedvesOlvasónknakhasznosés
kellemeskeresést,kutatást,olvasástésszel-
lemigyarapodástkívánaSzerkesztőség.

Támogatóink:
 
VargaMihálynemzetgazdaságiminiszterÚr,akisajátkeretébőlbiztosítotttámogatást
azEmberiErőforrásokMinisztériumaKultúráértFelelősÁllamtitkárságközreműködé-
sével,amelyeredményekéntsikerültazErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesü-
letnekamagyarormenytudastar.huhonlapotmegterveztetni,fejlesztéseket,atámogatás
anyagikeretébentartalomelőállításokat,feltöltéseketelvégezni.2019.január1.napjá-
valingyenesenmegnyithatóésmegtekinthetőazértékmentéselső10kötete,10tanul-
mánya,10magyarörményhírességeéletrajza,néhánykiállításképei.
KöszönetaMiniszterÚrnakésazEMMI-nekatámogatásért,valamintaprojektköz-

reműködőinek,hogymegvalósultazálom.
KöszönetaBudapestFőv.II.kerületiÖrményÖnkormányzatnakésaFerencvárosi

ÖrményNemzetiségiÖnkormányzatnak,hogytámogatásiszándékukkalbiztonságot
teremtettekaprojektmegvalósításához.
Afeltöltésfolytatásáhozanyagiforrásszükséges,ezértkérjükazörményönkormány-

zatok,másszervezetek,természetesszemélyektámogatásátis.AzEÖGYKEújpályá-
zatikérelmetfogbenyújtaniazEMMI-hez.

dr. Issekutz Sarolta, elnök

Minden a csapággyal kezdődött    
A Korbuly család a magyar közlekedés minden fontos ágazatában jelen volt 
az elmúlt 125 évben. életművüket most virtuális kiállításon mutatja be a Magyar 
Műszaki és Közlekedési Múzeum. A családi hagyatékban megőrzött fotók, doku-
mentumok és tárgyak segítségével a magyar gyáripar jelentős fejezetei villannak fel.

A párizsi világki-
állításon 1878-ban
Korbuly József újfajta 
vasúti csapágya ki- 
tüntetést kapott, amely-
lyelnemcsakajármű-
gyártás történetében
nyílt új fejezet, ha-
nem a magyar köz-
lekedéstörténetben is
páratlan családtörté-
netkezdődött.
A Korbuly família

tagjai ott voltak az
olasz villanyvasutak építésénél, az első
világháború végén segítették a csepeli
Weiss-gyárat átállí-
tani civil termékek
előállítására, de részt
vettek közúti jármű-
vek,harckocsik,repü-
lőgépek és világhírű
tolópadok megszer-
kesztésébenis.
Acsaládmásikága

a második világhá-
ború előtt Kaposvá-
ron, a cukorgyár éle-
tében játszott fontos
szerepet, de a máso-
dik világháború után
a Dutra traktor főbb
konstrukciós megol-
dásain is dolgozott 
aKorbulycsaládtöbb
tagjais.

A díjnyertes csapágy

Afamíliaéletrajzátés
a hozzájuk kapcso-
lódó iparvállalatokat
ismertető összeállí-
tást több száz fény-
kép kíséri, többségé-
benolyanok,amelyet
korábban még sehol
sem láttak napvilá-
got. Ezen kívül kora-
beli dokumentumok,
kéziratok és három
dimenzióban megte-
kinthetőtárgyfotókis

bemutatjákacsaládésazegykorimagyar
iparvállalatok történetét.A kiállításban 

a magyar személy- és 
teherautógyártás, re-
pülőgépek, sőt kato-
naiésmezőgazdasági
járművek és üzemek
története is megele-
venedik.
A múzeum az 1963-
ban, a Dutra traktor
tervezéséértKossuth-
díjat kapottKorbuly 
János leszármazott-
jainak bátorítására
készítetteelazintéz-
mény honlapján elér-
hetővirtuáliskiállítást.
A munkálatok nem
zárultak le,hiszenaz
elkövetkezőhetekben
újabb fényképekkel,

A Korbuly család Olaszországban 1912-ben.
Ülnek: Korbuly Sándor, László és Károly.

Állnak: Korbuly József és János
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adatokkal és további há-
romdimenzióstárgyfotók-
kal bővül a gyűjtemény. 
Akutatómunkáhozésatu-
dományos feldolgozáshoz 
avirtuáliskiállításlátogatói-
nakészrevételeitisörömmel
fogadja a múzeum, amely
jövőre egy időszaki kiállí-
tássalismegemlékezikmajd
a Korbuly család tagjainak
tevékenységéről.
A virtuális kiállítás elér-

hető: http://virtualiskiallitas.
kozlekedesimuzeum.hu/

(Forrás: Kultúra.hu)
 

A Korbuly család 1927-ben

A Balti-tengertől a Fekete-tengerig: örmények 
a kulturális, gazdasági és politikai

folyamatokban címmel tartottak nemzetközi 
tudományos konferenciát Jerevánban

KaliKinga író, antropológus, a „Kulturális stratégiák amagyar-örményeknél: arme-
nizmusésneoarmenizmus”címűdolgozataangolváltozatávalkapottszakmaimeghí-
vástarendezvényre,melymeghívásnakaFővárosiÖrményÖnkormányzat,aBp.Főv.
II.KerületiÖrményÖnkormányzat,aZuglóiÖrményÖnkormányzatésaXV.kerületi
ÖrményNemzetiségiÖnkormányzatjóvoltábóltehetetteleget,illetveazőanyagitámo-
gatásukrévénjutottelaszámárafontosarmenológiaitanácskozásra.

Azarmenológiaikonferenciaarégióran-
gos szaktanácskozásaként négy szekci-
óból állott, a konferencia munkanapjain
végigvonultatva:Örmények Közép-, Dél- 
és Délkelet-Európában; Örmény közös-
ségek Fehéroroszországban, Lengyelor-
szágban és Ukrajnában: történelem és 

modernizmus; Örmény-orosz kapcsolatok 
történelmi távlatból a mai időkig; Örmény 
kultúra, művészet, építészet, térképészet 
a Fekete-tengertől a Balti-tengerig hú-
zódó régióban.
A nemzetközi tudományos fórumon

Ausztria, Argentína, Belorusz, Bulgária,

  

Franciaország, Lengyelország, Litvánia, 
Magyarország, Moldova, Németország, 
Oroszország, Örményország, Románia, 
Szerbia, Ukrajna kiemelkedő armeno-
lógusai vettek részt, köztük történészek,
antropológusok, politikatörténészek, val-
lástudósok, építészek, művészettörténé-
szek,filológusok,kartográfusok.Akonfe-
renciahivatalosnyelveiazörmény,orosz
és angol nyelvek voltak.
Az armenológiai konferencia az Ör-

ményKöztársaságNemzetiTudományos

AkadémiájánakTörténeti Intézete és az
ANIV Örmény TanulmányokAlapítványa
főszervezésében, a Belorusz Köztársaság
NemzetiTudományosAkadémiájánakTör-
téneti Intézetével, a Lengyel Tudomány
Akadémiával,aJerevániÁllamiEgyetem-
mel,aMűvészettudományokÁllamiIntéze-
tével,azOroszországiFöderációKulturális
Minisztériumával, a Moszkvai Lomono-
szovÁllamiEgyetemTörténetiIntézetével,
valamintaBeloruszÁllamiEgyetemTörté-
netiIntézetévelkaröltvevalósultmeg.

Sánta Ferenc író(1927.szept.4.–2008.június6.)
Gondolatai
„Teszabadésméltóságosembernekszülettél.Jogodbanállmindenkorelmondani 
avéleményedet.Amiténmondok,azthelyesnekésjónaktartom.Deeznemjelenti
azt,hogyezzelszembennelehetnemásvéleményed.Álljfölésmonddel!Vitatkozz
velemésénszívesenigazatadokneked,hameggyőzölvalamiről.Neféljattól,hogy
megharagszomrád,mertmásképpgondolkodsz!”
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A magyarörmény közösség további rendezvényei
BENCZUR ZENESZALON  rendezé-
sében, 2018. november 13-án 18.00.
órakor KACSÓH PONGRÁC emlék-
hangversenyt és HAIG VARTAN VI.
szimfóniájának ősbemutatóját hallhatta 
a közönség.

Azelsőrészprogramja:
1.KacsóhP.:Preludium alla Passacaglia.

op.10.(1907)
 KecskésBalázsátiratátelőadtaaDUÓ

FRESCOzongoranégykezesegyüttes
2.Meditation supra versum 7 Psalm

CXXXVIII. (1916.nov.28.) Előadta 
a”SOUVENIRS”együttes

2. Jánosvitéz(1904)zongoranégykezes
kivonatát készítette Kecskés Balázs,
előadtaaDUÓFRESCOegyüttes

Amásodik részben hallhattukHAIG 
vARtAN magyarörmény szimfóniáját 
(VI.Symphonia-Suitelyrique”Hungarahay”) 
a„SOUVENIRS”együtteselőadásában,
vezényelt Krasznai Gáspár.

DUÓ FRESCO
Tagjai:Kánya Zsuzsanna és Fancsali János

„SOUvENIRS” EGyÜttES
Tagjai:Füzesséry Attila–hegedűI.,Hoós 
Andrea – hegedű II., Ládi Zsuzsanna –
brácsa,dr. Simonná Vízvári Dóra–cselló,
Molnár Balázs–fuvola,Terpai Miklós–
klarinét,Csatos Zoltán–fagott,Földváry 
Balázs –nagybőgő.

HAIG vARtAN 
Svájcban élő, örmény származású zene-
szerzőészongoraművész.
Tanulmányait Bázelben, Budapesten,

Párizsban,SzófiábanésBécsbenvégezte.
Aművésztöbbmintharmincévekom-

ponálzenét.Muzsikájárajelentőshatással

vanúgyazeurópaizeneihagyomány,mint
a keleti kultúra, amelyből ő származik.
Zeneivilágábanérzékelhetőanyugatira-
cionalitásésakeletimiszticizmusegyüt-
tesjelenléte.Párizsban1995-benUnesco
díjat kapott operájáért (Prométhée XII),
amelyet 1994-benmár bemutattakVelen-
cében,aTeatroGoldoniSzínpadán.Külö-
nösszenvedélyeatörténelemésafilozófia.

November 14-énaZuglóiNemzetiségi
Ház termeiben Karácsony Ernő festő-
művészreemlékeztünkazáltalakészített
festményekből rendezett kérészéletű ki-
állításon, amelyet Tarisnyás Csilla élet-
társa szervezett. A művész barátaitól,

Kacsóh Pongrác Haig Vatran

ismerőseitől kölcsönzött képek feleleve-
nítettékakoránelhunytművésznagyívű
ecsetkezelését,aszínekkavalkádját,rob-
banó természetét. László Zita szatmár-
németi színművésznő személyes isme-
rőskéntésaművészről írtakalapjánegy
zenés irodalmiösszeállítással emlékezett
meg a művészbarátról. Karácsony Ernő
művészi életútját, műveit Dr. Benedek 
Katalin művészettörténész előadása ele-
venítettefelanagyszámúközönség,főleg
barátai-ismerőseielőtt.
Rendezte:aZuglóiÖrményÖnkormány-

zatésaművészsegítőbarátai,ismerősei.

November 30-ánaZuglóiÖrményÖn-
kormányzatszervezésébenaZuglóiNem-
zetiségek Házában nagysikerű Adventi 
koncertetadottelőaXVI.kerületiCorvin
Kórus, zongorán kísérte Vikol Márton, 
karnagy Vikol Kálmán volt.

Mikulásváró
December 7-én a gyermekek és felnőttek
szép számbangyűltekössze azÖrményKa-
tolikusPlébániaközösségi terében,hogy 
együtt élvezzék a Mikulásváró mesejátékot 
vidám,interaktív,zenésműsorát.Szereplői
Keller Linda és Krizsik Alfonz, az Artashat 
Színházművészeivoltak,akikteljesátéléssel
tudtákagyermekeket(2–12év)lekötni,el-
varázsolni,bekiabálásaikat,kíváncsiságukat 

László Zita, Dr. Benedek Katalin és Tarisnyás Csilla
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beépíteni meséjükbe. Gazdag ajándék-
csomagokatosztott szétaMikulásmin-
dengyermeknek,melyetmegtoldottmég 
azEgyesületelnökepapírkivágóésragasztó
játékkal.A felnőttek és gyermekek boldo-
gantávoztakaszépéshangulatosestről.
ArendezvénytazErdélyiÖrményGyö-

kerekKulturálisEgyesületésaBp.Főv.
II.ker.ÖrményÖnkormányzatrendezte.

2018. december 23-án,a11óraiarany-
vasárnapi ünnepi szentmisét követőKará-
csonyi ZeneagapénPomázi Zoltán(Bojtor-
jánEgyüttes)nagysikerűkarácsonyiműsora 
a Budapesti ÖrményKatolikusTemplom-
banfelmelegítetteanagyszámúhallgatóság
szívét, úgyhogy többször is visszatapsolta.
Az immár második alkalommal vendé-
gül látott művész a rajongók hatására

megígérte,hogy2019Karácsonyánisszí-
veseneljönamagyarörményközösségbe
egyújabbkarácsonyiműsorával.
Rendezte:ZuglóiÖrményÖnkormányzat

2018. december 28-án a Budapesti
Örmény Katolikus Lelkészség közös-
ségi termébenAHANG varázsa címmel 
az Accelerandó Vonósegyüttes műsorát

Szongott Gábor, a műsor szervezője és családja

hallhatta a közönség. A műsorban ör-
mény népzenei feldolgozások, J.S.Bach: 
Két menüettje,Mozart: B-dúr templomi
szonátája, Schubert nyolc dala Lukin 
Zsuzsannaénekművész tolmácsolásában,
Bartókrészletekésörménynépzeneifel-
dolgozás volt hallható dudukon (Bartek 
Zsolt).Az együttes  tagjai:Szalay Ildikó 
és Szalai Ildikó–hegedű,Varga Ferenc–
brácsa,Bántai Erzsébet –cselló.
A rendezvényt a XI. kerületi Örmény

NemzetiségiÖnkormányzatrendezte.

Mátyásváró ének
IgazságosMátyáskirály,
tetudtad,enépnekmifáj,
kifölségesasztaloknál
államfőkkeltársalogtál,
rémálom az ellenségnek,
kiegyegészföldrésztvédmeg,
nyomorultakmenedéke,
országunknakrendésbéke!
Bölcsvoltáléshajthatatlan
asorsdöntőpillanatban.
VilágjárószépDunánkat
királynővékoronáztad.
Szorgalmasanösszeszedted
ékszerdoboz-palotába
atudományt,művészetet,
sasszemekkel megtalálva.
Végvár-országokosőre,
gondoltál-eajövőre,
hanyugtalanéjszakákon
messze elkerült az álom,
faggatvaacsillagokat,
hogyasorsunkmittartogat?
Csillagtornyodbanevégett
rajzoltál-ecsillagképet?
Hogykitárulmindenajtó
ésanagyrabszolgahajtó

országunkatlegázolva
Budavárátostromolja?
HogyBudavárösszestornya
ágyútűztőlomlikromba,
s százötven éven át ott csak
Isztambulbólkormányoznak,
smindent,amitjátszvamegnyert:
mintkétpompáskandelábert,
nagyság,szentségoszlopait
barlangjábamagávalvitt,
aranyozottkárpitokat,
NagySzulejmánodahordat,
királyainkszobor-mását
jó,haroncsokkéntkiássák,
emberrablógyilkoshorda
könyvtáradatszéthurcolja,
svilághírűpalotádnak
termeibenorgiáznak...
Amintmegintütazóra,
várunkilyenpártfogóra:
avérengzőiszlámszörnyek
kapuinkondörömbölnek!
ÉbredjhollósMátyáskirály,
varjakközöttrendetcsinálj!
Angyalkürtökébresszenek,
hívdfeketeseregedet,
haránktörazördögihad,
gyertekelőHunyadiak!

2018. XI. 15.

Dr. Szám László
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„Élő emlékezet” – Örmény származású családok 
Marosvásárhelyen – 13. rész 

TagjaiszinteelsőkkéntválasztottákSzépviz–
Gyergyótazörmény„nagybeköltözés”idején.
vaslovszki (Mánug) Gergely(*Vaszló,1666–
✝Szépvíz,1735)–marhakereskedő
Felesége:SZÁHÁG(IZSÁK)MARKID
(1681–1735)
Házasságkötés:1699
 Gyermekeik
 (1) Katalin(*1699–✝1751)
 (2) Gergely(*1702–✝1787)
 (3) András(*1704–✝?)
 (4) jános(*1706–✝1782)
 (5) Márton és Márk(*1708–✝?)
 (6) Ripszime(*1711–✝1781)
 (7) Mária(*1713–✝?)
 (8) Heléna(*1715–✝1773)
 (9) Emanuel (Manó)(*Szépvíz,
 1717–✝Szépvíz,1781)–marhakereskedő
 Felesége:ÁKONCZMÁRIA(*1733–✝1806)
 Házasságkötés:1755
  Gyermekeik:
  (9.a) Manó(*1759–✝?)
  (9.b) Gergely(*1756–✝1830)
  (9.c) Antal(*1762–✝1833)
  (9.d) János (*1765–✝1837)
  (9.e) vártán(*Szépvíz,1772–✝Szépvíz,
  1836)–marhakereskedő
 AleszármazottaiinnentőlMányanevetviselik.
 Elsőházasságkötése:1797
 Elsőfelesége:DOBÁLKATA(*1772–✝1807)
   Gyermekeik:
   (9.e.1) Manó(*1798–✝1803)
   (9.e.2) Gergely(*1799–✝1818)
   (9.e.3) Mária(*1801–✝?)
   (9.e.4) vártán(*1803–✝1847)
   (9.e.5) László(*1805–✝1859)

MÁNYA (MANUG) CSALÁD
   (9.e.6) Ábrahám(*1806–✝?)
 Másodikfelesége:ÖTVESKATA
 (*1788–✝?)–Gyimesfelsőlok,kereskedő
 Másodikházasságkötése:1808
   Gyermekeik:
   (9.e.7) Antal(*1809–✝1809)
   (9.e.8) Teréz(*1810–✝1851) 
   (9.e.9) János(*Szépvíz,1812–✝Gyimes-
   felsőlok,1880körül)
   Elsőfelesége:JAKABLUJZA
   (*1816–✝1866)
   Elsőházasságkötés:1837
    Gyermekeik:
    (9.e.9.1) Kata(*1839–✝1839)
    (9.e.9.2) Márton(*1841–✝1856)
    (9.e.9.3) Sándor(*Gyimesfelsőlok,
    1843–✝1909)–kereskedő,üzletes
    Felesége:CSÁSZÁRREBI(1852–✝?)
    Házasságkötés:1870
     Gyermekeik:
     (9.e.9.3.1) János(*1870–✝1927)
     (9.e.9.3.2) Teréz(*1874–✝?)
     (9.e.9.3.3) Rafael(*1876–✝Gyimes-
     felsőlok,1941),kereskedő,kocsmáros
     Felesége:NEDECZKIROZÁLIA
     (*Csíkszépvíz,1888–✝Gyimesfel-
     sőlok,1965)
      Gyermekeik:
      (9.e.9.3.3.1) Péter (*1909–✝1994)
      –asztalosmester
      (9.e.9.3.3.2) Antal(*Gyimesfelső
      lok,1912–✝Marosvásárhely,1975)
      –hentes,mészáros
      Felesége:KUTNYMÁRIA
      JOZEFINA(*Lippa,1917–Ma-
      rosvásárhely,1995)

       Gyermekeik:
       (9.e.9.3.3.2.1) Adalbert(*Gyí-
       mesfelsőlok,1943–✝2006Ma-
       rosvásárhely)–számtantanár
       (9.e.9.3.3.2.2) Antal Rafael  
       (*Gyímesfelsőlok,1942.okt.5.)

      (9.e.9.3.3.3.) Béla(*1919–✝1996)
      –cipészmester,ikertestvére
      (9.e.9.3.3.4) Katalin(*1919–✝Má
      ramarossziget,2000)
      Férje:STADLERMIKLÓS–pá-
      lyamesterrelDésreköltözik. Adatközlő: Mánya Antal Rafael

     (9.e.9.3.4) Antal(*1880–✝?)

    (9.e.9.4) Mária(*1845–✝?)

   Másodikfelesége:MÁNYASÁRA
   (*1841–✝?)
   Másodikházasságkötés:1867
    Gyermekük:
    (9.e.9.5.) Ernő(*1868–✝?)
    (9.e.10.) Kata(*1814–✝?)
    (9.e.11.) Gergely(*1819–✝?)
    (9.e.12.) Lukács(*1824–✝?)

Mánya Rafaelné szül. Nedeczki 
Rozália, férje Mánya Rafael, 
gyermekeik Katalin és Béla

Stadler Miklósné szül. Mánya Katalin, férje Stadler Miklós, 
Mánya Béla, Mánya Antal; ülők: Mánya Rafaelné, Mánya 

Rafael

Mánya Levente Szilveszter és Mánya 
Zoltán Antal családjaikkal

Mánya Antal és Kutny Mária
Jozefina gyermekeikkel
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ÁZBÉ(J) CSALÁD

ázBé GERGELy (*Gyergyó,1774–✝1841),
négygyermekeszületett,egyikneveismert:
István (Rizoli) (*Gyergyó, 1838–✝1888) –
szüleivelAlfalubatelepedettle.

ázBé GERGELy(*Gyergyó,1831–✝Gyer-
gyóalfalu,1902)–kereskedő
Felesége:TÖRÖKKATALIN(*Gyergyóalfalu,
1835–✝1907)
 Gyermekeik:
 (1) Róza(*1864–✝1940)
 (2 ) Gergely(*Gyergyóalfalu,1868–✝1932)
 –mesterségekovács
 Azosztrák-magyarhadseregbenhűséggel
 szolgált12évet(1888-1900),odaadásáért
 dicséretbenrészesült.
 1900-1902közöttaBékás-ifakitermelésnél
 dolgozott.
 Felesége:GACSEKKATALIN(*Szászrégen,
 1877–✝1916)
 Házasságkötés:1902,Gyergyóalfalu
  Gyermekeik:
  (2.a) Angela(*1898–✝1975)
  Férje:BARICZPÉTER
  

(2.b) Gergely(*Gyergyóbékás,1900–
✝1970) – patkoló kovácsmester, Brassói
KereskedelmiésIparkamaratagja.
Felesége:GÁLILONA(*Gyergyóalfalu,
1899–✝1988)
Házasságkötés:1924,
Alfalubatelepedtek.

   Gyermekeik:
(2.b.1) Mihály(*Gyergyóalfalu,1927)
TanulmányaitaGyergyószentmiklósi
LíceumbanaII.Világháborúkitörése
szakítjameg.Azérettségivizsgaletétele

MoldovábólbetelepülőAzbejtestvérek(AzbejHertzésVartigAzbej)alapítottákagyergyóiAzbé
nevetviselőcsaládokat.Agyergyóiörmény–katolikusplébániaanyakönyviadatai1730–1690
között94gyerekkeresztelését,1774–1902között26Azbénevűegyháztagházasságkötésétemlíti.

után,katonaiszolgálatát(1949)Falticeni-
ben,Moldvabányántölti.
Elsőmunkahelye a gyergyói Lengyár-
banvolt,ezutánamaroshéviziMegyei
Kereskedelmi Szövetkezetek (URCC)
fiókvállalatnál dolgozik. Hivatali visz-
szaélés hamis vádjával meghurcolják.
Utána következő munkahelyek: Kis-
ipari Szövetkezetek szászrégeni fiók-
vállalata, maroshévízi Faipari vállalat,
Román Nemzeti Bank Vásárhelyi ki-
rendeltsége.
Házasságkötéséve1953,Maroshévíz
Felesége:CORDEAMARIA(*1932)
Gyermekeik:
(2.b.1.1.) Csaba Stelian Paul(*1955)
(2.b.1.2.) judit Dana(*1954)
1967–tőlmarosvásárhelyilakosok.

(2.b.2) Magdolna(*1928)
Férje:KULCSÁRKÁROLY(*1931–
✝1998)
Gyergyóremeténéltek
(2.b.3.) Ernő(*1932)
Felesége:GYÖRGYKATALIN
(*1942)
Borszék,Gyergyóalfalubanélnek
(2.b.4.) Elvira(*1940)
Férje:KECSKÉSJÓZSEF(*1941–
✝2003)
1963-tólMarosvásárhelyenél.

(2.c) Mihály(*1904–✝1992)–patkoló
kovács,
Felesége:GÁLBERTA
 Gyermekeik:

(2.c.1) Jolán(*1929–✝?)
(2.c.2) Sarolta(*1933–✝?)

(2.c.3) Gusztáv(*1940–✝1993)

(2.d) Antal(*1906–✝1972)
Felesége:SLAVDOMINICA
(2.e) István(*1908–✝1941)–kovács
Felesége:KISSTERÉZ
 Gyermekeik:

(2.e.1) Krisztina 
(2.e.2) Aranka vera
(2.e.3) vera
(2.e.4) Rózsi

(2.f) (Katalin) Karolina(*1910–✝1987)
Férje:BIRÓI.

(2.g) Imre(*1912–✝1975)–kerekes,
mozdonyvezető
Felesége:VÁRTERÉSZILONA

Ázbé Gergely

 Gyermekeik:
(2.g.1) Zoltán(*1939)
(2.g.2) József (*1942)
(2.g.3) Imre(*1944)
(2.g.4) Attila(*1948)

(2.h) vilmos(*1916–✝1981)–cipőkésztő
mesterGyergyóban
Felesége:VÁNCSÓGIZELLA(*1916–
✝1985)
Neveltgyermekük:Mária

Ázbé Mihályné, szül. Cordea Maria és Ázbé Mihály

Felhasználtirodalom:
ÁzbéMihály,Origineasi istoria familiei
Azbe, Editura Media image Tg.-Mures,
2014.

Adatközlő: Ázbé Mihály
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ONUCSÁN CSALÁD
Szamosújvárrólszármazócsalád.
ONUCSáN MIKLÓS(*1890körül–✝Szamos-
újvár,1921)Budapestenjogottanul,szamos-
újváribíróimunkakörttöltbe.
Felesége:KUNANNA(*1892–✝1970Szamos-
újvár)–bábasszony
Gyermekeik:
(1 ) Miklós (*Púj,Hunyadmegye,1918– 
✝Sza-mosújvár,2006)
Tanulmányai befejezése után Kolozsváron,
Bukarestben dolgozik. 1939-1940 katona-
idejéttölti.AII.Világháborúbefejezéseután
különbözőmunkaköri beosztásbanmás-más
vállalatoknáldolgozik.Életeutolsószakaszát
Marosvásárhelyenlányacsaládjávaltölti.
Felesége:KRISTÓFIRÉN(*Újlapád,Ko-
lozsmegye,1925–✝Szamosújvár)
Gyermekeik:
(1.a) Miklós(*Szamosújvár,1952)–kép-
zőművész,Nagyváradonél
(1.b) Attila(*Szamosújvár,1954)–útés
hídépítőmérnök
(1.c) Katalin(*Szamosújvár,1956)
Férje:SZÁSZFERENC
1981-benMarosvásárhelymellett,Udvar-
falvántelepednekle.

(2) Anna–postaitávírdászDésen.
 Adatközlő: Szász Katalin

Onucsán Miklós
képzőművész

Onucsán Miklós
bíró

Onucsán Miklós,
Szász Katalin,

gyermekei Ferenc
és Katalin,

unokái Bence,
Balázs, Tímea

MERZA CSALÁD
Acsaláderedetinevemegváltozottváltozása,
1668 évi erdélyi betelepedés idején került
Erdélybe.
Gyergyószentmiklósi
MERzA KRIStÓF(*Szamosújvár,1826–
✝Gyergyó,1904)–kereskedő
185okörülkerülGyergyóba testvére,örmény
szertartású címzetes főesperes Merza Antal
(*1814–1878)unszolására.
Felesége:SIMAIANNA(*Szamosújvár,1835
–Gyergyó,1878)
Házasságkötés:1854
Gyermekeik:
(1) Katalin(*1854–✝?)
(2) Kristóf (*1856–✝1934)
(3) Gergely(*1858–✝1861)
(4) vilmos (*Gyergyó, 1868–✝Gyergyó,
1921)–kereskedő,divatárú-méterárúkeres-
kedésevolt.
Felesége:/SZEKULA/JAKOBIGIZELLA
(*Maroshévíz,1875–✝Gyergyó,1934)
Apaneve:/Jakobi/SzekulaGergely
(*1837–✝1891)–kereskedő
Maroshévíztelepedik,vegyeskereskedést
tart,fakitermelésselfoglalkozik.
Anyaneve:FejérRóza(*1851–✝1881)
Házasságkötés:1868
Testvérei:
Mária(*1871–✝1905),
Férje:URMÁNCZIISTVÁN(*1851–
✝1900)
Gergely(*1873–✝?)
Házasságkötés:1895
Gyermek:
(4.a) László(*1895–✝1930)–banki
alkalmazottMarosvásárhelyen(1920–
1930)
(4.b) Margit(*1899–✝1916)
(4.c) Pál(*1903–✝1906)
(4.d) Klára(*Gyergyó,
1908–✝Középajta,1973)

Férje:BUDAIDOMOKOS(*Középajta,
1893–✝Középajta,1938)–építészmérnök
1914-ben kadét az útászoknál, orosz ha-
difogoly,nyolcévet töltIrkutzkbanhadi-
fogságban, 1922-ben engedik szabadon.
Krajovavárosifőépítészehaláláig.
Másodikházasságkötés:1936
Gyermekük:
(4.d.1) Pál(*Krajova,1937)

Férje halála után Merza Klára fiával,
Pállal,hazaköltözikGyergyóba,aMárton
Áron utca 20 szám alatti házban laknak. 
A II. Világháború kitörése után Buda-
pestre menekülnek.
Gyergyói házukba hol a német, holmeg
azoroszhadiszállásrendezkedikbe,végül
felgyújtják, a tető leég, aház lakhatatlan
állapotba kerül. Menekülésből hazatérő
családot az Urmánczi rokonság fogadja
beHévízen,deaz1949-esállamosítással
ismét az utcára kerülnek. Középajtai ro-
konsághozköltöznek,azédesanya20évig
dolgozik tisztviselőkéntNagyajtán.Afia,
MerzaPálBrassóbanvégzitanulmányait,
kohászati-bányaipari főiskolát végez,
Brassóbandolgozik,ottalapítcsaládot.
Lánya,MerzaKláraVásárhelyenél,ezért
azunoka–Matyi–születéseután(2011)
Merza Pál és felesége napjainkban is
Vásárhely-Brassó között ingázva, kétlaki
életet él.

 
(5) Anna(*1862–✝?)

Acsaládnévről,betelepedésrőlld.Dr.SzávaTibor
Sándor,Gyergyói és Szépvízi magyarörmények 
nyomában,Csíkszereda,2008.

Adatközlő: Budai Merza Pál
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NITS – KOVRIG – SZENKOVITS  CSALÁD

Merza Vilmos
és felesége szül. Jakobi Gizella

Merza KláraMerza Vilmos

KrasznárólésSzamosújvárrólszármazik
azörmény-katolikusNitscsalád.
NItSCH (jáNOS) jOHANN
Felesége:KLEINKATHARINA
Gyermekeik:
(1)  Dániel(*1839–✝?)-földbirtokos
Felesége:BETEGHJULIANNA
(*1847–✝?)
Gyermekeik:
(1.a) János(*Szamosújvár,
1870–✝Szamosújvár,1943)–gyógy-
szerész
Felesége:BÁNYAISZERÉNA
(*Szamosújvár,1876–✝1947)
Apaneve:BányaiGyula,anyaneve:
BárányMária
Házasságkötés:1874.
Testvére:Károly
Házasságkötés:1900körül.
Nits János gyógyszerész oklevelet 
aKolozsváriFerenczJózsefTudomány-
egyetemenszerez(1891),Kolozsváron

Székely Mózes gyógyszertárában
dolgozik. 1900-tól Szamosújváron
PlacsintárDávidSzentkeresztgyógy-
szertárábankezelő,majdbérlő.1910-
benmegvesziagyógyszertárat,ennek
tulajdonosamarad1943-banbekövet-
kező haláláig (a gyógyszertárat fia,
NitsGyulavesziát).
SzakmunkáiaGyógyszerészHetilap
majdakolozsváriRevistaFarmaciei
hasábjainjelennekmeg.Agyógysze-
részképzésoktatóprofesszora(1902)
Kolozsváron.
Szentháromság gyógyszertár: Sza-
mosújvár központjában, 18 sz. alatti
polgári ház– azun.Placsintár ház–
földszinti részén volt. Alapítási éve
1788-ra tehető. Szamosújvári Kará-
csonyiGratianörménykereskedőki-
zárólagos alapítás és birtoklási jogot
vásárolazakkorivárosiTanácstól,és
1788-ban képesített gyógyszerésszel 

működtetve megnyitotta a Szentke-
resztgyógyszertárat.Halálautánözve-
gye, szül.LászlóffyKatalinörökölte,
majd eladta a Placsintár családnak.
Placsintár Dávid örmény kereskedő
fia,PlacsintárGratiangyógyszerész-
mester oklevelet nyert (1819) Bécs-
ben –, és testvére, Placsintár Dávid
(1826–1901)ugyancsakgyógyszerészt
Pestenavattákgyógyszerészmesterré,
1872-ben Szamosújvár polgármeste-
révé választottak. Szamosújvár pol-
gármesterevolt1901-ig.
Gyermekeik:
(1.a.1) Margit(*1902–✝?)
(1.a.2) Julia(*1904–✝1993)–gyógy-
szerész,
(1.a.3) Gyula(*Szamosújvár,1906–
✝Szamosújvár,1979)–gyógyszerész,
gondnok és orgonista a szamosúj-
váriörményszékesegyháznál
Felesége:MEDGYESIALICE
(*Budapest,1914–✝Szamosújvár,
2004körül)
Apaneve:Medgyesi József (*Ko-
lozsvár,1879–✝Kolozsvár,1948)– 
kereskedő
Anyaneve:SzenkovitsIda(*Bécs,
1892–✝Bécs,1925)
Házasságkötés:1937,Kolozsvár.Le-
telepednekSzamosújváron.
A kolozsvári református gimnázi-
umban tett érettségi vizsga (1924)
után Nits Gyula gyakornok apja
gyógyszertárában, Kolozsváron. 
I. Ferdinand Király Egyetemen
gyógyszerész oklevelet szerez
(1924),Szamosújváronapjagyógy-
szertárábandolgozik.Katonai szol-
gálata befejeztével Bécsben Alte
Salvatorgyógyszertárbangyarapítja
szakmai képzettségét. Hazatérése
után 1944 átveszi apjától és vezeti 

a Szentháromság gyógyszertárat,
egészen az államosításig (1949).
Ezután egydési gyógyszer lerakat
alkalmazottja 1951-ig, Szamosúj-
váron a 19. sz. gyógyszertár (volt
Szentháromság gyógyszertár) ki-
nevezett vezetője nyugdíjazásáig
(1970-ig).
Gyermekeik:
(1.a.3.1) Márta júlia(*Szamos-
újvár,1938)
Férje:KOVRIGKRISTÓF
Házasságkötés:1956,Szamosújvár
(1.a.3.2) Péter(*Szamosújvár,
1939–✝Kolozsvár,2013)
(1.a.3.3) János(*Szamosújvár,
1942–✝Szatmár)
(1.a.3.4) józsef(*Szamosújvár,
1946–✝Regensburg)
NitsGyulaésfeleségeszül.Med-
gyesi Aliz szamosújvári gyógy-
szerészek a II. világháború alatt
zsidókat bújtattak – ezért Izrael
állam bukaresti nagykövetsége
részéről posztumusz kitüntetés-
benrészesültek.A”VilágIgazai”
diplomátésérmetfiúk,NitsJános
vetteát2003.május27–énSzat-
márnémetiben.

(1.a.4) Nóra(*1911–✝?)
(1.a.5) Károly(*1916–✝?)

(1.b) Ödön 

(2)  Dávid(*1839–✝?)
(3)  Márton(*1838–✝?)
(4)  jakab(*1844–✝?)
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Szamosújváriszármazású
KOvRIG ANtAL(*Szamosújvár,1893–
✝Kolozsvár)-hentes,mészáros
Felesége:KOVRIGVERONIKA(*Buda-
telke,1898–✝Kolozsvár)
Gyermekeik:
(1)  Lajos
(2)  Gergely
(3)  János
(4)  julianna
(5)  Kristóf(*Budatelke,1932)–köny-
velő
Felesége:NITSMÁRTAJÚLIA
(*Szamosújvár,1938)
Házasságkötés:1956,Szamosújvár
Gyermekeik:
(5.a) Katalin(*Szamosújvár,1957)
–Szamosújváronél
(5.b) éva(*Szamosújvár,1959)–
Marosvásárhelyen él
(5.c) Annamária(*Szamosújvár,
1960)–Szamosújváronél

Erzsébetvárosiszármazású
SzENKOvICS MáRtON (*Erzsébet-
város,1782–✝?)
Felesége: PATRUBÁNMÁRIA (*1790–
✝?)
Házasságkötés:1812
Gyermekeik:
(1)  Ladislau(*Erzsébetváros,1814–✝?)
Felesége: SZENKOVICS CATERINA
(*Erzsébetváros,1816–✝1854)
Apaneve:SzenkovicsEmanuel(*Erzsé-
betváros,1768–✝?)
Anyaneve:DánielErzsébet(*Erzsébet-
város,1795–✝?)
Házasságkötés:1812
Gyermekük:
(1.a) Pál(*Erzsébetváros,1854–✝Bécs,
1928)

Felesége:SZENKOVICSIDAANNA
(*Bécs,1863–✝1940Bécs)
Apaneve:SzenkovicsKajetán(*Sza-
mosújvár,1831–✝Bécs)
Anya neve: Leopoldine Kramsall
(*Bécs,1841–✝Bécs,1912)
Gyermekeik:
(1.a.1) Ida (*Bécs, 1892–✝Bécs,
1925)
Férje:MEDGYESIJÓZSEF(*Ko-
lozsvár, 1879–✝Kolozsvár, 1948) -
kereskedő
Házasságkötés:1912
Gyermekeik:
(1.a.1.1) Alice(*Budapest,1914– 
✝Szamosújvár,2004körül)
Férje:NitsGyula
Házasságkötés:1937,Kolozsvár
(1.a.1.2) Ilona

 
(1.a.2) Pál 

Felhasználtirodalom:
HanuszGyula,Gyógyszertészképzés kez-
detei Kolozsvárt.
dr. Izsák Sámuel – Sztraniczki Mihály,
EÖGyKEFüzetekXIVévf.,165.szám.
PéterH.Mária,Az erdélyi gyógyszerészet 
magyar vonatkozásai, Erdélyi Múzeum
Egyesület,Kolozsvár2002,424–512.
Dr. Orient Gyula, Erdély gyógyszerész 
polgármesterei, Erdélyi Múzeum Egye-
sület,OrvostudományiSzakosztályKöz-
leménye.

Adatközlő: Kántor Kovrig Éva

SikeresenpályázottHargitaMegyeTanácsa
egyháztámogatási programján a szépvízi
ÖrményKatolikusPlébánia.Atámogatási
szerződéstoktóber30-án,keddenírtaalá
Borboly Csaba,HargitaMegyeTanácsának
elnöke és Gábor Zoltánplébánosacsíksze-
redaimegyeházán.
A 45 ezer lejes támogatásból a temp-

lomújesővízcsatornarendszertkap,va-
lamintújravakolják ésmeszelik a teljes
épületet.Aszerződésaláírásonjelenvolt
Incze Sándorkántoris,akivelátbeszélték

Megújul a szépvízi Örmény Katolikus Templom

ésértékeltékapápaiaudienciát,amelyre 
ahónapelejénkerültsor.

Ebből az alkalomból a megyei tanács
elnöke egy képpel is megajándékozta
GáborZoltánplébánost,amelyenközösen
szerepel a pápával.A jelenlévők ugyan-
akkor, a jövőre való tekintettel egymég
szélesebb körű, akár székelyföldi szintű
látogatáslehetőségérőlistárgyaltakVati-
kánba.(sajtóközlemény)

(Forrás: Erdély ma, 2018. okt. 30.)

Kossuth utca és Kossuth kávéház, Fogolyán Endre és Kozma L. üzletei, 1908
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TARTALOM
Közeledikazadóbevallásideje.Atörvényszerintszemélyijövedelemadónk(kétszer)
1%-áterrejogosult,bejegyzettegyházaknak,közintézményeknek,civilszervezeteknek,
egyesületeknekajánlhatjuk.
AErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesületjogosultarra,hogyszemélyijöve-

delemadónk1%-átazEÖGYKE-nekajánlhassuk.
22éveműködőegyesületünknekígylehetőségenyílikarra,hogyműködéseanyagi

nehézségeitrészbenmegoldja.Meggyőződésünk,hogyazEÖGYKEkezdettőlfogva
nyitott könyvkéntműködik, hiszenminden lépésünkről rendszeresen beszámolunk 
azErdélyiÖrményGyökerekfüzetekhasábjain.
Akikrésztvesznekprogramjainkon,meggyőződhedtekarról,hogyatagdíjat,adomá-

nyokat,apályázatoksoránelérttámogatásokatkizárólagkulturáliséshitéletiidentítás
örzésünkre, hagyományaink ápolására, a magyarörmény társasági élet, a közösség
megteremtésére,jobbításárafordítjuk.Kérjük,hogyjövedelemadójabevallásakorgon-
doljon kulturális egyesületünkre, ezáltal önmagára is!Hiszen azért dolgozunk, hogy
magyarörményközösségünkcéljaitmegvalósítsuk,örménygyökereinktárgyiésszel-
lemikulturáját,örménykatolikushitéletétmegőrizzük,átadjukgyermekeinknekésuno-
káinknak, az utókornak.Tartozunk ezzel tehetséges, tisztességes és jómagyarrá vált
őseinknek,tehátönmagunknakis.
Nemkellmásttennie,mintajövedelemadóbevallásakoraNAVáltalrendszeresített

bevallásinyomtatványonnyilatkozatottegyenszervezetünkre.
A kedvezményezett adószáma: 18085590-1-41

A kedvezményezett neve: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Egyúttalkérjükésjavasoljuk,hogyamásik1%-kaltámogassaaMagyarKatolikus
Egyházat,amelynektechnikaiszáma:0011,ésrészegyházaatörténelmiörménység
örményszertartásúRómaiKatolikusEgyháza.

templomunknak, amelyet évtizedeken át Kádár Dániel apátplébános vezetett, 
nincs önálló technikai száma!

Köszönjük,hogygondolránk!
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

1%   1%   1%   1%   1%   1%   1%   1%   1%   1%

(Cikk a 17. 
oldalon)

Kerubénekek–dr. Sasvári László 1
SzentKarácsonyünnepén–dr. Issekutz Sarolta 2
Dr.SasváriLászló–Laudáció–dr. Issekutz Sarolta 5
HeimPál–Laudáció–dr. Issekutz Sarolta 6
AzEÖGYKE2018.évibeszámolója–dr. Issekutz Sarolta 7
Ádventkövei–Alexa Károly 10
TiszteltHölgyeimésUraim!–Dr. Benedek Katalin 12
Újidőszámításjönakutatásban(részletek) 16
Hegyvidékiekgálaműsora–Hegedüs Annamária 17
OperaszületettSzolzsenyicinIvánGyenyiszovicsegynapjacíműkisregényéből 18
Látogathatóéshasználhatóaplébániákrégigyűjteményébőlállókönyvtár 19
–Kömény Kamilla 
Alokálisemlékezetvallásantropológiaivizsgálataatordaiörménycsaládban 21
–György Ferenc
Programajánló–Meghívók 30
VákárTibor–Szenttamássy Katalin 31
MagyarésnemmagyarkisebbségekRomániában(részletek)–Székely Kriszta 33
Gyergyószentmiklósdíszpolgáralettdr.GardaDezső 34
Tájékoztatás 35
Támogatóink 36
Mindenacsapággyalkezdődött 37
ABalti-tengertőlaFekete-tengerig:örményekakulturális,gazdaságiéspolitikai 38
folyamatokbancímmeltartottaknemzetközitudományoskonferenciátJerevánban
Amagyarörményközösségtovábbirendezvényei 40
Vers(Dr. Szám László:Mátyásváróének) 43
„Élőemlékezet”–ÖrményszármazásúcsaládokMarosvásárhelyen–13.rész: 44
Mánya(Manug)család
Ázbé(j)család 46
Onucsáncsalád 48
Merzacsalád 49
Nits–Kovrig–Szenkovitscsalád 50
MegújulaszépvíziÖrményKatolikusTemplom 53
1% 54
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