
Erdélyi Örmény Gyökerek 2019. március–áprilisErdélyi Örmény Gyökerek2019. március–április

1110

a tematikus témakörbe tartozó fon-
tosírásfeltöltésrekerülhessen,bizo-
nyosszerkesztőimoderálásután.

 Új technikával lehetőségünk van
interaktív tananyagot létrehozni,
azaz bárki az igényeinek megfe-
lelően kibővítheti ismereteit (ahol
különbözőmenüpontokközöttlehet
válogatni,majdtovábbhaladvabő-
víthetiismereteit).

 Gondoljunk bele: Mi örmények,
hányszor hallottuk már a híres mon-
datot, hogy I. Apafi Mihály befo-
gadta/behívta/letelepítette az örmé-
nyeket. Kinyitjuk a tudás világát,
most lehetőség nyílik arra is, hogy
egyetlen gombnyomásra elérhes-
sük azt a levelet, azt a megállapo-
dást,amelyetI.ApafiMihálykötött 
azErzsébetvárosiörményekkel.(Csak
azoknak,akikarraiskíváncsiak!)

• Az idő szava 
 Afiatalokésaprogresszívnemfia-

talokmamásképpengondolkodnak,
másképpen olvasnak, másképpen tá-
jékozódnak. Lehetőséget kell adni,
hogy amaguk eszközeivel tanulja-
nak,kutassanak.Azújvirtuálisesz-
közökkelkellélni.

 Szinténatanulmányiversenyírásbeli
szakaszánál tapasztaltuk, ahol megen-
gedettvoltazinternethasználata,hogy
hiábaajánlottunkaversenyződiákok
számárakönyveket,tananyagrészeket
a felkészüléshez, a megoldásokban,
visszaköszöntek a nem egészen kor-
rekt, internetes válaszok.Tudomásul
kellvenni,haezamaiút,akkortegyük
elérhetővé a helyes megoldásokat 
azinternetenmindenkiszámára.

Tervezzük, hogy a Magyarörmény 
Tudástár megmozgatja a hazai és erdé-
lyi közösségeket is.

Már eddig több levelet küldtünk szét
Magyarországon és Erdélyben, felkérve
embereket, szervezeteket, hogy ők is
kapcsolódjanakbe,állítsanakösszebe-
mutatkozókiállításanyagokat.Aszóbeli
érdeklődésnagyonpozitív,máranyagis
érkezett,bízunkasikerben.

Van néhány részben még eldöntendő, 
gondolkodtató kérdés.
A Magyarörmény Tudástár nyelve le-

gyencsakmagyar,illetvelegyen-enem-
zetközi (angol)? A többnyelvűség nem 
amagyarörményközösségszámáralehet
fontos, hanemanemzetközikapcsolatok
szempontjából lenne jó. Ez elsősorban
pénzésfordítókérdése,most-agyűjtés
és indulás fázisában - maradunk a csak
magyarnál,kiegészítvenéhányáltalános-,
bemutatkozó szöveggel örményül és an-
golul. Később, ha arra lesz lehetőség,
akkorlehetfejleszteninemzetköziszintre.
Nem politizálunk, mindenki számára

hasznosakkívánunklenni.
Úgyfogjukfel,mintegydicsőségtábla,

azaz szeretnénk elérni, hogyminden ör-
ménygyökerűbüszkéntanulmányozzaés
büszkelegyenarra,hogyottvannakősei.
Fontoslenneazis,hogyamaélőörmény
gyökerű művészek, tudósok híres em-
berek is oda kerüljenek,még életükben,
hogy a Magyarörmény Tudástár ne egy
halottiemléktáblalegyen.
Legyen a Magyarörmény Tudástár is

mosolygós,mintazemlékalbum.

Nem kívánunk fórummá lenni, azaz
olyan felületté válni, amelyre bárki bár-
mit írogat,haazörményekrőleszébe jut
valami.

MindenkedvesOlvasónknakhasznosés
kellemes keresést, kutatást, olvasást és szel-
lemigyarapodástkívánaSzerkesztőség.

MihúzódikaGörgei-kérdésmögött?Erre
kerestük a választ az örmény gyökerű
honvédtábornokról nyílt kiállítás alkal-

mával, a Magyar Nemzeti Múzeumban.
Dr. Hermann Róbert társkurátor segítsé-
gévelmegiskaptuk,hiszentöbbmint400
műtárgy, multimédiás alkalmazás és fil-
mekelevenítettékfelalegendástábornok
örökségét.Atárlatkedvezményesmegte-
kintésétaFővárosiÖrményÖnkormány-
zatbiztosítottaésszervezte.
AMagyar Nemzeti Múzeum legújabb

időszakikiállításábanarrateszkísérletet,

Pagonyi Judit 
Az ismeretlen Görgei – a Magyar Nemzeti 

Múzeum kiállításán jártunk  
hogy Görgei Artúr (1818-1916) valós
alakját, pályafutását, majd megítélését
és annak változásait bemutassa. Görgei
Artúr az 1848-1849. évi szabadságharc
legvitatottabb alakja, aki 30 évesenmár
tábornok.Amagyarvitézségutolsólegen-
dáshőse,akiolyansikereketérel,hogy
Ausztriakénytelenidegensegítségetkérni
seregeellen.Őpedigfeltételnélkülleteszi
a fegyvert a túlerőben lévő orosz csapa-
tokelőtt.Kegyelmetkap,mígtársaivéres
megtorlásnak esnek áldozatul. Túléli ezt
is,mintacsatábanszerzettkoponyasebet,
ésárulónakbélyegezvemorzsoljanapjait
ezutánmég67évig,kegyelemkenyéren.

Hősvagygazember?Ördögifélistenvagy
félisteni ördög? Mi húzódik a „Görgei-
kérdés”mögött? Igaza volt-eKossuth La-
josnak, aki Görgeit tette felelőssé a sza-
badságharcelvesztéséért?Aszabadságharc
árulójavagy legkiválóbbkatonájavolt ez
az ismeretlenségből szinte pillanatok alatt
fővezérré avanzsált tiszt, aki a szabadság-
harc tizenegy nagy csatájából hétben ott
volt,sebbőlötösszecsapástőmagaveze-
tett?Ellehetettvolnakerülnianevéhezfű-
ződőfegyverletételt?Ezekreakérdésekre
azidőkfolyamántöbbválaszisszületett,

Dr. Hermann Róbert a közel 3 órás tárlatvezetése 
után (dr. Issekutz Sarolta és Esztergály Zsófia)
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GörgeiArtúr megítélése többször válto-
zott,tetteit,érdemeitpolitikaiérdekektől,
vagymeggyőződéstőlfüggőensokansok-
féleképpértelmezték.Valósalakjátegyre
inkábbelfedteaszemélyéhezkapcsolódó
szóbeszéd, az 1848-49-es forradalomhoz
és szabadságharchoz való viszonyunk,
azországfüggetlenségét,apolgáriátala-
kulást is szimbolizáló Kossuth-kultusz.
A Magyar Nemzeti Múzeum kiállításá-
banmost16közgyűjteményéstöbbma-
gánszemély 416 db válogatott műtárgya
alapján egyszerre ismerkedhetünk meg 
a 201 éve született Görgeivel, valamint 
azutókorvelekapcsolatoselképzeléseivel.

Az örmény gyökerű tábornokot idéző
tárlat után a résztvevők lehetőséget kap-
tak a látványos Seuso-kincsek megte-
kintésére.Ama ismert 14 ezüstedény és 
az elrejtésükre használt rézüst a római
császárkorkésőiszakaszábólfennmaradt,
lakoma-és tisztálkodókészleteket tartal-
mazókincsleletekközöttalegértékesebb-
nek számít.A kincs névadó tálján nem-
csak az edény tulajdonosának, Seusonak
a neveolvasható, hanemaz ábrázolt va-
dász-éspiknikjelenetekegyikfeliratából
azt ismegtudjuk,hogyvillája ésbirtoka
Pelso,azazaBalatonközelébenfeküdt.

(Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum)

Bálintné Kovács Júlia                               
Azbék

Történtpedig,hogyaFüzeteklegutóbbi
számában olvashattam Ázbé Mihályma-
rosvásárhelyilakosrövidcsaládtörténe-
tét, éskeddenkedvemkerekedett, hogy
foglalkozzam egy kicsit ezzel a család-
névvel, amellyel újabban gyakran talál-
kozom.

„Kászonújfaluban  egy örmény sírem-
léktalálható:AzbéIstván1880-1948.

 Azbé István Csíkszépvízről került
Kászonba, mint kereskedő. Utódai nem
születtek,acsaládkihalt.”

Forrás: Sztojka Tamás: Erdélyi Örmény 
Gyökerek 2016. január - február  53. lap
Két évvel ezelőtt a Gyalui Várnapok

alkalmával Győr László gyűjtő képeslap
kiállításán  találkoztam  ennek a keres-
kedőnek a nevével, aki íme képeslapok
kiadásávalisfoglalkozott.

  

Azbé István kiadása: Kászonújfalú

A Füzetek 2017 július-augusztusi szá-
mában (30. oldal) bizonygattam, hogy
Virág János,Kolozsvároshíresmészárosa
örményvolt....bizonyítékaimegyike így
szólt:
„A Kolozsvár közelében lévő Gyalu

községből az 1930-ban Szamosújváron
megtartotttemplomszentelésiünnepségre 
adakoztak:Ázbej Viktor, Id. Betegh Márton, 
Bocsánczy Anna, Özv. Kovács Gy.-né, Vi-
rágh Kristóf, Virágh Márton.
A Kolozsváron megjelenő Erdélyi

Közérdekű Napilapban, a Szabadságban 
2018. december 8-án megemlékeztek
Anca Pálné Ázbej Margitról (Busikáról),
aki25évvelezelőtt,1993-banhaltmeg,
emlékezettráZsófikaésPalika.

1.Anca Pálné, Kardos Márta–kolozs-
vári testnevelő-tanárnő, sokszoros or-
szágos bajnok, Európa-bajnoki ezüst- és
bronzérmes evezősnő az 5o-es években,
számos nemzetközi regatta díjasa, itthon 
aSnagov-tavon,ahatárokontúlAmszter-
damban,a szlovéniaiBledben,azakkori

nyugatnémetDuisburgban,alengyelPoz-
nanban,azegykoriPosenbenafranciaor-
szági Maconban ésAnglia fővárosában,
Londonban.
Férjeédesanyja,AzbejMargitmagyar-

nagykapusi földbirtokos lánya,amagya-
rul szakácsot jelentőAmiráscsaládsarja
révénkerültörménycsaládba.
AjelenlegKolozsváronélőésdolgozó

Anca Páltól–akinekazédesapjaemléke-
zetem szerint a Kolozsvári Filharmónia
egyikigazgatójavolt–,megtudtam,hogy 
amagyarkapusitemetőbenegyparcellányi
örmény sír található. Ezen kívül a család
egyikősemegisírtaacsaládtörténetet...
A lényeg az, hogy Kalotaszegen –

Magyarkapuson,mostaninevénNagyka-
pusonkívülmásholisvannakAzbejek.
Atelefonkönyvbenkeresgéltem,ésegy

találékony férfire találtam, aki így írja 
a nevét: Azbey. Gondolom azért,  mert 
románul azAzbejt azbezs-nek olvasnák.
BeszéltemVele telefonon, felesége Haj-
nalkatanítónő,kapjákmáraFüzeteket.

 (folytatjuk)


