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„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék...”
(Vörösmarty Mihály)
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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!
Mindenhónap3.csütörtökén17órakor a Fővárosi Örmény Klub a Pest Megyei
Kormányhivatal Nyáry Pál termében (helyszínváltozás!!!) kerülmegrendezésre.

BejárataBudapestV.,Városházutca7.számfelől,azudvaronkeresztül.
Mindenkitszeretettelvárunk!
Alapzártajúnius23-ánlesz.

Kerubénekek
„Angyalok és égi erők sokasága szállt le a mennyből az egyszülött királlyal, akik 
énekelték és azt mondták: Ő az Isten Fia. Mindnyájan mondjuk: örvendezzetek 
egek és vigadjon a világ alapja, mert az örökkévaló Isten megjelent a földön 
és az emberek között forgolódott, hogy üdvözítse lelkünket.”
SzűzMáriaünnepein,karácsonykorésvízkeresztkorezaszövegeakerubéneknek. 
*HangsúlyozzaIstenFiának–Jézusnak–amegtestesülését,hogymiérettünklettemberré.

dr. Sasvári László

* Szent liturgia örmény katolikus szertartás szerint. Bp. 2006. 97. o.
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Ősszel ismételten nemzetiségi választások lesznek, ahol minden regisztrált örmény 
nemzetiségű magyar állampolgár leadhatja szavazatát nemzetisége képviselőjelölt-
jei közül az ő céljait leginkább képviselő személyre. 
Sajnálatosmódonazelmúltciklusoksoránkialakultazahelyzet,hogyahazai

örménység több, támogatott ésnem támogatott részre szakadt ésvégül azOrszá-
gosÖrményÖnkormányzatteljesszéteséseutánműködőképviseletnélkülmaradt.
EzenazáldatlanállapotonszeretneazErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgye-
sületfelülemelkedniésolyanmegoldástjavasolni,amelyaproblémákatalapjaiban
éstartósanoldhatjameg.Amegoldáshozaválasztóksegítségeisszükséges.Javas-
latunkszerintaválasztók közöttjöjjönlétreegyörmény-örménykiegyezésalegfon-
tosabbértékekbenéscélokban,mindkétoldalon,majdaválasztókkényszerítsékki
képviselőjelöltjeikbőlatörvényesműködést,amegbékéléstéskiegyezést.
Úgygondoltuk,hogyegyNyilatkozatbanlefektetjükazokatazértékeketéscélokat,

amelyekmindenhazaiörménynekközösiránymutatástadhatnaazelkövetkezőévekre,
függetlenülattól,hogymelyszervezet,vagy felekezet tagja.EztaKözös Örmény 
Célok Nyilatkozatát levelünk csatolmányaként megtalálja, kérjük olvassa el.

Miért érezte az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, hogy szükség 
van a Közös Örmény Célok Nyilatkozatára? 
• Azelmúlt25évtapasztalataalapjánaNyilatkozatbanmegfogalmaztukacéljainkat,
ésazáltalunkképviseltértékeket.Mostvisszajelzéstszeretnénkaközösségtagjai-
tóléstámogatóktól,hogyegyetértenek-eelképzeléseinkkel.

• Aholalegtöbbetkelltenni,azOrszágosÖrményÖnkormányzat,amelyjelenlegnem
képviseli a teljes hazai örménységet, csupán egy pár százalékos keleti örmény
érdekeltséget.Azeddigiéveksoránbebizonyosodott,hogyajelenlegiOrszágos 
ÖrményÖnkormányzatjogszerűműködésekétséges(átláthatatlangazdaságiműkö-
dés,büntetőfeljelentésekkeresztül-kasul,sikerteleneredményűÁSZvizsgálatok)és
kirekesztő(amaroknyikeletiörményfrakciónemismerielatöbbségimagyarörmények
örménységétésezenalaponamagyarörményfrakciótésprogramjaitkizárjaadöntés-
ből,pénzből,médiából).Szeretnénkeztahelyzetetmegváltoztatni.

• Azörményközösségtöbbrétűéstöbbnyelvű.Ahazánkbanélőörmények,örménygyö-
kerűekazelmúltévszázadoksorántöbbnagyobbhullámbanésegyénileg,változóút-
vonalonérkeztekMagyarországra.Azörménységetnemegységesítenikell,hanemúgy
vezetni,amelymegfelelatöbbszínűségnek,többrétegűségnek,többnyelvűségnek.

Tisztelt örmény nemzetiségi választópolgárok, – 
örmények, magyarörmények, örmény gyökerűek 
(továbbiakban örmények) – valamint az örmény 

kultúra, történelem, vallás és művészet után
érdeklődő támogatók!

Célunk,hogyjelenleveletésaKözösÖrményCélokNyilatkozatátminéltöbbhazai
örmény személynek eljuttassuk, hogymindenki átgondolhassa, egyetért-e elképzelé-
seinkkel.Célunkedokumentummalmostcsakaz,hogyazáltalunkfontosnak tartott
értékeketmagukénakisérezzék,ésaztaválasztásokutánképviselőiktőlszámonkérjék.
HogyhaaNyilatkozatbanfoglaltértékekmegvalósulásrakerülnek–bárkiisüljön
azönkormányzatokban–mimárnyertesnekérezzükmagunkat!
Miafolyamat?
1.Kérjük,olvassaelacsatolmánybantalálhatóKözös Örmény Célok Nyilatko-

zata dokumentumot.Gondolja át, egyetért-e vele.Amennyiben egyetért, úgy
minél előbb írja alá és azt postán, vagy e-mailben küldje vissza számunkra.
Amennyibennemértegyetvele,kérjük,hogye-mailbenírjonnekünkegyrövid
válaszleveletlegalábbannyiindoklással,hogynemértegyet.Ezazértfontos,
hogynecsakaztlássuk,hányanértenekegyetvelünk,hanemaztislássuk,há-
nyan nem ért velünk egyet.

2.Ajelölőszervezetekáltalindítottképviselőjelöltekmégaválasztásokelőttnyilat-
kozatot tehetnekarról,hogymegválasztásukeseténaválasztóikiegyezésiakarat
szellemébenfognaktevékenykedni.AzEÖGYKEmindenképviselőjelöltjeezt
anyilatkozatotmegteszi,mertcsakúgyválhatnakjelöltté.Aképviselőjelöltekszán-
déknyilatkozatátmajdnyilvánossátesszükmégaválasztásokelőtt.

3.Választásokelőttkérjük,nézzeát,hogyazÖnválasztóiterületének(helyi;fővá-
rosi-ésországoslista)indítottjelöltjeibőlkinyilvánítottakiszándékátajogszerűés
egyenlőségteremtőközösmunkára,éscsakazokközülválasszaki,hogykire,vagy
milyenlistáraszavaz.Nefelejtseel,hogycsakaztudszavazniazőszinemzetiségi
választásokon,akielőreregisztrált,hogyazörménynemzetiségtagja!

4.Aválasztásokutánfigyelje,hogymegválasztottképviselőjebetartja-evállalását.

Ha az örmény-örmény kiegyezés,megbékélés ésmegtisztulás gondolatával egyet-
ért,akkorbeszéljékátcsaládjukkal,beszéljenrólaörményszimpatizánsismerőseivel.
MinéltöbbentöltikkiaNyilatkozatot,azannálerőteljesebbjelzésaképviselőkfelé,
ésvélhetőenannálnagyobbeséllyelindulunknekiazörménybékeidőnek.
HaÖnnemkívánjaaláírásátneveéscímetfeltüntetésévelhozzánkeljuttatni,akkor

istámogathatjaügyünket,egyszerűenfigyeljehonlapunkat(www.magyarormeny.hu)és
szavazzonazonjelöltekre,akikazörmény-örményválasztóikiegyezésideklarációban
megfogalmazott feltételeket magukévá tették.

A Közös Örmény Célok Nyilatkozatát letöltheti awww.magyarormeny.hu és 
awww.fovarosiormeny.huhonlaprólis.Ehonlapokontovábbiinformációtiskaphat
anemzetiségiválasztásokról,azörményregisztrációról–melyazőszinemzetiségi
önkormányzati szavazás előfeltétele, valamint ellenőrizheti,mely képviselőjelöltek
írtákaláaNyilatkozatot.
AzadatokkezelésénélazGDPR(általánosadatvédelmirendelet)szerint járunkel,

nevétéscímétannakmegfelelőenkezeljük.
dr. Issekutz Sarolta
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Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület javaslatot tesz az örmény közössé-
gen belül a választói szintű kiegyezésre a tartós, békés egymás mellett élés érdekében. 

A közös értékeket és célokat nyilatkozatban rögzítette és felkér minden örmény 
nemzetiséghez tartozó választópolgárt, hogy még a választás előtt fogadja el azo-
kat az irányelveket. Javasolja, hogy a következő nemzetiségi választáson csak olyan 
képviselőjelöltre szavazzanak, akik ezt a választói kiegyezési szándékot elfogadták.

AzErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesülettagjaiáltalkezdeményezett

KÖZÖS ÖRMÉNY CÉLOK NYILATKOZATA
Én, mint a magyarországi örmény nemzetiség választópolgára, a magyarországi örmény kö-
zösség tagja,  az örmény kultúra és művészet után érdeklődő, velük együtt-érző és támogató 
személy, e dokumentumban fejezem ki választói megbékélési és kiegyezési szándékomat: 
• Abbólamegváltoztathatatlanadottságbólkiindulva,hogyMagyarországonazör-
ménynemzetiséga történelmi–ésegyébokokmiatt– többrétegű, többszínűés
többnyelvű –, kinyilvánítom akaratomat, hogy a többrétegűség ne legyen többé
alapjaakirekesztésnek,megkülönböztetésnek.

• Szükségesnektartom,hogyaMagyarországonőshonosmagyarörményektöbbév-
századalattkivívottjóhírekerüljönvisszaállításra,legyentisztaésátlátható,válasz-
tókáltalkövethetőpénzügyigazdálkodásazörményönkormányzatiságonbelül.

• Mindenmegválasztottörménynemzetiségiönkormányzatiképviselőlegyenminden, 
azörménynemzetiségheztartozómagánszemély,vagyközösségelhivatottképviselője.

• Csakolyanörménynemzetiségiképviselőkettámogatok,akikaláírásukkaligazol-
ták,hogyakövetkezőkbenrészletezettválasztóiakaratotelfogadjákésannakszel-
lemébenképviselnekbennünket.

Azörmény-örményválasztóikiegyezéstételespontjai:
1. Amagyarországi örmény nemzetiség közössége nem egy homogén, egységes és

oszthatatlan közösség, hanem többrétegű, többszínű és több nyelvű, különböző
időkben-ésszármazásihelyrőlhazánkbaérkezetttöbbkisebb,nagyobbközösség-
bőlésönállóegyénekbőláll,akiknekjogukvansajátelképzeléseikszerintmegélni
örmény identitásukat, vallásukat és ápolni hagyományaikat az anyanyelvűségük
szerint,magyar,vagyörménynyelven.

2. Abejegyzettésműködőörményközösségeknekjogukvanmegkülönböztetőelnevezést
használni:pl.magyarörmény,erdélyiörmény,keleti-örmény,nyugati-örmény,örmény,stb.

3. Abejegyzett és törvényesenműködőközösségek egyenrangúak, nincs fontossági
sorrend,hierarchia,egymásfölé/alárendeltség.

4. Azegyesörménygyökerűközösségekésegyénekkötelesekbékésenegymásmellettélni,
nembánthatják,nemsértegethetikegymást.Tiszteletbentartjákésmegbecsülikamáskö-
zösségekmúltját,hagyományait,hitéletét,kulturális-ésszellemiörökségétéstulajdonát.

5. Azegyesbejegyzettörményközösségekjogi-ésmorálisegyenjogúságábólkövet-
kezikagazdaságiegyenjogúságis,kellőgazdaságiéskulturálisterethagynakmás
közösségeknekis,nemmegengedettagazdasági-ésszellemierővelvalóvisszaélés,

akirekesztés.AzOrszágosÖrményÖnkormányzat(OÖÖ)köteleslegyenazállami
támogatásokból–mindakulturális–,mindagazdasági erőforrásokból (közpén-
zekből) -mindenbejegyzettés törvényesenműködőközösséget–kérelemesetén
–arányosantámogatni.Abékésegymásmellettélésnemzárjakiegyeskulturális
projektekre–akölcsönösérdekekalapján–amegállapodást,azegyüttműködést
(Pl.közösországosprogramGenocídiummegemlékezésre),közöstevékenységet.

6. Ahazaiörménygyökerűegyénekéscsoportokalkotása,művészete,„kulturálisidentitása”
kettős:magyarésörmény,amelyamagyarésörménykultúrátegyformángazdagítja.

7. Acsakmagyaranyanyelvűségnemakadályaazörményközösségheztartozásnakés
azörményönkormányzatiképviseletellátásának.

8. Az örmény nemzetiségi képviselő nem a gazdasági- és kulturális hatalom tulaj-
donosaésbirtokosa,hanemaválasztópolgárokbizalmátélvezőazonszemély,aki
szolgálja a választópolgárok örmény nemzetiségi-, kulturális- és identitásőrzési-,
hagyományápolásiigényeit,valamintazegészmagyartársadalomszámáraahazai
örménységkultúrájánakéshitéleténekmegismerhetőségét.

9. AzOÖÖ,mintválasztottszervezetésHivatalatörvényesműködéseahatályosjogszabá-
lyokmaradéktalanbetartásávalésakorábbipontokbanrögzítettkiegyezésifeltételeknek
megfelelőújSzervezetiésMűködésiSzabályzat,újhivatalifelállásalapjánműködjön.
Legyenekelőremeghirdetettpénzügyielosztásielvek,amelyszerintazanyagijavakból
aközösségekkapjanakarányostámogatástaműködésükhöz.Azállamitámogatásokel-
osztásánálisebbenaszellembenkelleljárniaazOÖÖáltaldelegáltképviselőnek
aközpontiköltségvetési-ásállamipályázatipénzekelosztásánál.

10.Szükséges,hogyazOÖÖműködtessenegyhonlapot,amelyaszabályoknakmeg-
felelőenidőben,kellőrészletességgeléspontosantájékoztat,elszámolésbeszámol
aközpénzekfelhasználásáról.Szükséges,hogyahonlap teljes tartalommal tartal-
mazzaaközgyűlésijegyzőkönyveket,határozatokatérdemiadatokkaléshitelesítés-
sel(pl.projektneve,összege,felelőse,határideje,beszámolóéselszámolás),szer-
ződéseket,tételesköltségvetéstrészletesszövegesmelléklettel,felelősöket,hogy
aműködésfolyamatosankövethetőlegyenbárkiszámára.

Afelsoroltörmény-örményválasztóikiegyezésselegyetértekéseszándékomatalá-
írásommaligazolom.
Aláíróiminőségem:

1.Örménynemzetiségheztartozómárregisztrált,illetvealáírásomutánregisztráló
örménynemzetiségiválasztópolgár

2. Örménykultúra-ésművészetutánérdeklődőéstámogató,velükegyüttérzőválasz-
tópolgár

 (Jelölje meg a sorszámot!)
Dátum:
Hely:
Név:
Cím:
Aláírás:
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„Az életet átjáró biblikusság” – Az örmény 
vallásosság kincsei a Széchényi Könyvtárban 

Az Egység és sokszínűség – Az örmény 
Biblia és a vallásos hagyománycíműki-
állításmegnyitóján azOrszágos Széché-
nyiKönyvtár főigazgatója,Tüske László 

köszöntőbeszédében elmondta, nem ez
azelsőalkalom,hogyanemzetikönyvtár
együttműködik a Pázmány Péter Katoli-
kusEgyetemmel(PPKE),illetveazegye-
tem 2016-ban alapított
Armenológiai Intézetével.
A mostani, május 11-ig
látogatható tárlatot mint-
egy kétéves kutatás és 
gyűjtőmunka előzte meg.
TüskeLászlóhangsúlyozta, 
az OSZK mint a „nem-
zet könyvtára” különös
figyelmet fordít azokra 
a népekre, kultúrákra, me-
lyeknektörténeteszorosan
összefonódott a magyar
történelemmel. Ahogy 

azörményekazüldöztetésmeg-megújuló
hullámaiellenérekitartottak,azpéldátmu-
tatmindannyiunkszámára.Utaltakorábbi
kétkiállításra:2013-banTávol az Araráttól 

– Örmény kultúra a Kárpát-meden-
cében címmel rendeztek kiállítást
éskonferenciátaBudapestiTörté-
neti Múzeummal együttműködés-
ben;2015-benpedigazOSZKés
azÖrményNemzetiKönyvtárem-
lékezettmegközöstárlattalageno-
cídiumszázévesévfordulójáról(ez
utóbbitSzuromiSzabolcsnyitotta
meg,ésmindkettőkurátoraKovács 
Bálint történész, azArmenológiai
Intézetvezetőjevolt).

 
A most megnyílt kiállítás az örmény

Biblia és vallásosság témaköreit mutatja
be;afőigazgatókiemelte:Bibliaéskönyv-

kultúra elválaszthatatlan 
egymástól. Vannak szö-
vegalapú és szabályokon
alapuló kultúrák; a szö-
vegalapú kultúra inkább
„variációkban bontja ki
üzenetét”. A keresztény-
ségszámáraaBibliasoha
nem csupán egy szöveg,
de narratívákon keresztül
bontakozik ki. A könyv-
nyomtatás megjelenése 
még inkább gazdagí-
totta az örménység hitét,

erősítette ezt a szöveg-
alapúkultúrát.MintTüske
László megfogalmazta:
akiállítás„azéletetátjáró
biblikusságot” tükrözi.
Nemcsak közgyűjtemé-
nyek,hanemmagánembe-
rek is hozzájárultak a be-
mutatottanyaghoz–végső
soronennekazemberiel-
hivatottságnakköszönhető
mindengyűjtemény.

 
Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem, 

aPPKErektoraangolnyelvenköszöntötte
a nemzetközi hallgatóságot. Elmondta,
szintehihetetlen,hogypárévenbelülmár
harmadszoradatikmeg,hogyörményté-
májú kiállítást rendezhetnek. A kiállítás
sok esetben emlékezés is, jelen esetben
egy nemzetre, amely sokat szenvedett
és szenved mind a mai napig. Szuromi
Szabolcsbeszélt az1915és1923között
zajló, de valójában hosszabb időszakra
nyúló népirtásról, és elmondta: azoknak 
a családoknak a történeteire is emléke-
zünk, akik kényszerűen elhagyták ottho-
naikat,ésvittékmagukkalatárgyaikmel-
lettahagyományaikatis.
Különbözőörménykultúrákrólbeszél-

hetünk, azonban a világon szétszóródott
közösségek hagyományai ugyanazon
az örökségen alapulnak.
Ezértnincsértelmeellen-
tétbe állítani az örmény-
országi örményeket és 
a diaszpórában élőket,
hisz ugyanazokat a ha-
gyományokat viszik to-
vább. A PPKE rektora
utaltrá,akiállítástárgyai
nempusztán tárgyiemlé-
kek,hanemamindennapi,

megélt kereszténységről
tanúskodnak;atárlathát-
terébencsaládok történe-
tei rejlenek, ők tartották
fennatradíciót.

 
Szuromi Szabolcs fel-

olvasott egy részt Naregi 
(Nareki) Szent Gergely 
imakönyvéből, a magya-
rul is megjelent Siral-
mak könyvéből (A bánat
könyve:Beszélgetésaszív

mélyébőlIstennel),melybena10.század-
ban élt szerzetes költő arról szól: az ima
gyógyszeraléleknekésatestnekegyaránt.
Szuromi Szabolcs ezután köszönetét 

fejezte kiAnahit Szimonjánnak, a jere-

váni székhelyű Örményország–Magyar-
ország Kulturális és Együttműködési
Társaság elnök asszonyának sok évtize-
desmunkájáért,ésátadtanekiaPázmány
Péter Katolikus Egyetem legmagasabb
elismerését.Anahit Szimonjánaköszönő-

szavak mellett felmutatta 
az olvasójegyét, és büsz-
kén osztotta meg a jelenlé-
vőkkel:1981ótaaSzéché-
nyiKönyvtárolvasója.

 
A német GWZO inté-

zetet (Leibniz-Institut für
Geschichte und Kultur des
östlichenEuropa)Christian 
Lübke igazgató képviselte 

Néhány éven belül immár harmadszor ad helyet örmény témájú kiállításnak  
az Országos Széchényi Könyvtár. A március 25-i megnyitón a nemzeti könyvtár, 
a történészszakma és az örménység számos képviselője mellett jelen volt Szuromi 
Szabolcs Anzelm, a PPKE rektora és Michael August Blume nuncius is.

Tüske László főigazgató

Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem,
a PPKE rektora

Anahit Szimonján
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a rendezvé-
nyen, aki be-
mutatta 23 éve
fennálló, kelet-
európai témák-
kal foglalkozó
intézményük
tevékenységét. 
Interdiszcipli-
náris, nemze-
teken átívelő
kutatásaikatá-

gabbértelembenvetteurópairégiótérin-
tik. Kiemelte, Magyarországot gyakran
írtáklevendégszeretőországként,ésutalt
Szent István intelmeinek erre vonatkozó
soraira,melybenazegynyelvű,egykultú-
rájú ország gyengeségére figyelmeztetett
azállamalapító.

 
Intézetük Örmények Kelet-Európában 

című sorozatában eddig hat kötet látott

napvilágot; együttműködnek többek
között Kovács Bálinttal, a PPKE BTK
Armenológiai Intézetének igazgatójával
is. Elmondta, intézetük számára alapelv,
hogy szükség van kiállításokra ahhoz,
hogy megjelenjenek, láthatóvá váljanak
kutatásaik eredményei; ezek a tárlatok
sokkalnagyobbhatástérnekel,többem-
bertszólítanakmeg,mintanyomtatásban

megjelenő publi-
kációk.
A Berlinből ér-

kezőMeline Pehli-
vanian (Berlini
Állami Könyvtár)
méltatta a kiállí-
tást tudományos
szempontból. El-
mondta: Arménia
avilágonelsőként
tette államvallássá 
a kereszténységet 
a4.századelején.
Azörmény írástkifejezettenazért alkotta
meg Meszrop Mastoc,hogyaBibliátlele-
hessenjegyeznivele(mintatárlatonolvas-
ható:úgyvártákaszerzetestazábécével,
mintMózestannak idejénakőtáblákkal).
Ez volt a hetedik nyelv, amelyre lefordí-
tottákaSzentírást,ésazörményirodalom
első írott emléke.MeszropMastocnak és
tanítványainakkülönünnepállít emléket:
aSzentFordítók emléknapját azÖrmény
Apostoli Egyházban október közepén, 
azÖrményKatolikusEgyházbanszeptem-
berelejénünneplik.

AzEgységéssokszínűség–Azörmény
Bibliaésavallásoshagyománycíműtár-
laton nemcsak az első három teljes ör-
mény bibliakiadás (Amszterdam, 1666;
Isztambul, 1705;Velence, 1733) látható,
hanem számos családi ereklye, valamint
az erdélyi örmények vallásgyakorlatá-
hoz kötődő tárgyak – tájékoztat a kiállí-
tássajtóanyaga.–Atöbbmintszázéves
kincsek egy-egy oszmán-örmény család
mikrotörténelmét hordozzák. A tárgyak,
amelyekvárosrólvárosrakísértékatúlélő
családokat, rávilágítanak az oszmán-ör-
ménytársadalomkulturális,nyelviésval-
lásisokszínűségére.

 

Christian Lübke igazgató

Meline Pehlivanian
Azörmények aKárpát-medencében is

otthonra találtak. A 17. században ván-
doroltak be nagyobb számban Erdélybe,
aholuniótkötöttekaKatolikusEgyházzal,
majd viszonylag gyorsan integrálódtak
amagyar társadalomba.A dualizmusban

számosparlamentiképviselőt,
minisztert, sőt miniszterelnö-
köt  is adtak Magyarország-
nak, az aradi 13 közül pedig
KissErnőésLázárVilmoser-
délyiörményszármazásúvolt.
Az örményeket a világ első

keresztény népeként tartják szá-
mon, akik a keresztény-musz-
lim kontaktzónában (a Perzsa,
azOszmánésazOroszBiroda-
lomterületein)isévszázadokon

keresztülmegőriztékhitüket,sokszorazál-
lamiságteljeshiányában.

Verestói Nárcisz/Magyar Kurír
Fotó: Thaler Tamás

2019. március 27.

Ezüst ereklyetartó

 „Az életet átjáró biblikusság”
a Széchényi Könyvtárban - részletek

Az örmény Biblia nyomtatástörténetről nyílt kiállítás az Országos Széchenyi 
Könyvtárban. Az ünnepélyes megnyitón a hazai örménység és vezetői mellett 
jelen volt Tüske László, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatója, Anahit 
Simonjan, a Magyar-Örmény Baráti Társaság elnöke, Szuromi Szabolcs Anzelm, 
a PPKE rektora, Michael August Blume nuncius, valamint a kiállítás hazai támo-
gatói: a Fővárosi Örmény Önkormányzat, elnöke Esztergály Zsófia Zita, az Erdé-
lyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a II. ker. Örmény Önkormányzat, 
elnöke dr. Issekutz Sarolta is. A tárlat kurátorai Kovács Bálint egyetemi docens, 
az Armenológiai Intézet vezetője és Vahé Tachjian, a PPKE BTK Armenológiai 
Intézetének oktatója, a Houshamadyan berlini kutatóprojekt vezetője. 
A ritkaságokat felsorakoztató nemzetközi tárlat összehozta a hazai örménységet, 
de érkeztek az Kanadából és Erdélyből is magyarörmények azért, hogy meg-
nézhessék a Biblia különlegességeket. Közel 250 látogató volt kíváncsi a tárlat 
megnyitására, a szakmai előadásokra.

…A szervezők a Bibliák nyomtatástör-
ténetén keresztül az örmény diaszpórát
is bemutatják. A kiállított tárgyak kö-
zött vannak az Oszmán Birodalomból

menekült örmény családok hagyatékai,
amelyekPárizsból,Marseilles-bőlésLiba-
nonbólérkeztek,megjelenítvea19.század-
beli Oszmán Birodalom örmény vallásos
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Várady Mária  
Ani felől, Szépvíz felé … A költő élete                   

hagyományait.A tárlat utolsó részénpe-
dig az erdélyi örmények vallásosságát
mutatjákbeaszervezők,részbenszemé-
lyihagyatékokon,részbenazErdélyiÖr-
ményGyökerekKulturálisEgyesületáltal
biztosítotttárgyakon,részbenabudapesti
Orlay utcai Örmény Múzeum anyagán
keresztül…
A kiállítás együttműködő partnerei:

Örmény Nemzeti Könyvtár, Berlini Ál-
lami Könyvtár, a Gyulafehérvári Római

Katolikus Érsekség, a Houshamadyan
Projekt,SzamosújváriÖrményKatolikus
Egyházközség, Budapesti ÖrményKatoli-
kusEgyházközség.
Támogatók: Gulbenkian Alapítvány,

GWZOLeipzig
Fővárosi Örmény Önkormányzat

Lászlóffy Aladár Kossuth díjas költő. Míg velünk volt, köztünk járt-kelt, érzékeltük 
különlegességét, szerettük nyelvi tréfáit és tudtuk: nagy dolgokról csak ő tud méltón 
nyilatkozni.

Ali tíz éve itt hagyott minket a „szakadékban”, ahonnan mi is gyakran kiáltunk föl: 
„Uram, …nem boldogok az emberek,  de engedd még e szenvedést…” 2019.  április 
18-án a Fővárosi  Örmény Klubdélutánt Lászlóffy Aladár emlékének szenteltük.

Veleemlékeztünkaz1915-ös 
Örmény Népirtásra, a Hajr
MerésaGenocídiumciklus
verseivel.
Különös szerencsénk,

hogy Dr. Kabdebó Lóránd 
egyetemi professzor emlé-
kezését hallgathattuk, aki
a XX. század magyar és
egyben Erdély történelmét
példabeszédben mondta el.
Vannak szavak, gesztusok,
melyek kitörölhetetlenül
belénk ivódnak, melyekre
egész életünkben emlékezünk. Felidézve
az első kolozsvári találkozást már én is
látom,amintLászlóffyAladárkolozsvári
lakásábanatelefonbabeépítettlehallgató
készüléket, a „poloskát” párnával hang-
szigetelik,hogyakörnyezetébenelhangzó
beszédetnerög-
zítse.Egydikta-
túra, ahol „Rab
Úr, rab teremt-
mény, rab sá-
tán” él. Mégis,
a magyaror-
szági rendszám-
mal közlekedő
KabdebóLóránt
gépkocsijátSza-
mosújvár felé 

követia„securitate”autója.
Alimegjegyzi: „–Te, ezek
tudják,hogymijövünk!?”
Ezért, meg mindenért

„kényszerzubbonyában fél-
jen”mégiséljenŐ,korának,
a kommunizmus börtönei-
nek „rab szóvivője”, adjon
hírt rólunk, vívódásainkról,
nyomorunkról,álmainkról.
Az irodalmi emlékezés

gerincétDr. Széles Klára ra-
gyogó,komolyértéketképvi-
selőUtószócíműtanulmánya

adta.AMagyarTudományosAkadémiaIro-
dalomtudományi Intézeténekmunkatársa
példátadóprecizitással,empátiával,érez-
hető szellemi gyönyörködéssel válogatta
LászlóffyAladárverseit.AzelőadókJeges 
Krisztián és Várady Mária színművészek

márvánnyal  
kövezett úton
haladtak, míg
egy-egy, eddig
kötetben meg
nem jelent vers-
ben mutatták
beaköltőiuni-
verzumot. Értő
és értelmet 
közvetítő elő-
adásuk a költő

Balról: Dr. Kabdebo Lóránt, Jeges Krisztián,
Várady Mária, dr Issekutz Sarolta

Egység és sokszínűség – az örmény biblia és a vallásos 
hagyomány című kiállítás anyagából
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szellemének szökelléseit, bizarr asszoci-
ációitésféktelenjátékosságátszolgálták.
Ígyaközönségegyüttszáguldott,zuhant
és repült, állt, ült, töprengett, kétségbe-
esett,reménykedettaKöltővel.
A megemlékezés  során megidéz-

tük filmbejátszással, képek vetítésével
LászlóffyAladár„élő”személyét.
Lászlóffy Aladár test-

vére, rokona könyvtárnyi
költő – idő és tér nem
akadály.Az ezer év előtti
Nareki Szent Gergely 
vagy József Attila, Dante 
vagy Weöres Sándor, Ady 
Endre meg Reményik 
Sándor, Pilinszky János 
ésbizonyArany János is.
Ugyanazon szavak, csak 
asorrend,azene,aritmusésrímolyez-
redfordulósésolykristálytiszta.
Akijelenvolt,ígyír:„Köszönömateg-

nap délutáni élményt. Annyira átszelle-
mülten érkeztemhaza, hogymegkérdez-
tékmi történtvelem?Fantasztikus lelki

mélységeket,magas-
ságokat, nyelvi já-
tékokat és tréfás, 
szellemes, sajátos 
rímeket élveztem vé-
gig,hogyaszellemi
és lelki átéléstől le-
fáradtam. Lászlóffy
Aladárhalálaelőttírt
verseit katarzisként
éltem meg előadá-
sotokban… Gratulá-
lok az intellektuális
délutánhoz és még
egyszer köszönöm 
a megjelenítés él-
ményét.” Nuridsány
Mimielnökasszony.

Békés AttilaAranytollal kitüntetett új-
ságíró ezúttal mandolin játékával brillí-
rozott, - népdalaivalErdélybekalauzolta
gondolatainkat,majdasúlyosköltőigon-
dolatokat a világ borzalmai előtti idők
dalaival szívhez szólóan vigasztalva ol-
dottafel.Aszellemiutazástnápolyidalok
zárták,elsimítvahomlokunkonazemberi

gondokokoztaráncokat.
Nagycsütörtökön tar-

tott Klubdélutánunk Jézus
Krisztus szenvedésének
és  az Őérette kínhalált
szenvedett örmény  áldo-
zatoknak szakrális ösz-
szeolvadása jellemezte.
Fontos, hogy ne felejtsük 
el a vértanúhalál, az alázat, 
a hitvallás keresztényeit,

mártírjait.
Dr. Issekutz Sarolta az EÖGYKE el-

nöke, aLászlóffyAladár emlékest  kita-
lálója, rendezője és anyagi támogatója – 
aBp.Főv.II.ker.ÖrményÖnkormány-
zattalegyütt -melegszavakkalköszönte

megmindazalkotók,mindaközön-
ségrészvételét.AzANI–Budavári
Örmény Színház nívós előadással
lepte meg az irodalmi csemegéhez
szoktatott közönségét. Kitüntetett
helyzetben, Elsőközlésben hall-
hatta a magyar - örmény közösség
Lászlóffy Aladár utolsó,  „vissza-
pillantó, összegező művészi, em-
beritestamentum”verseit,(Utószó / 
Lászlóffy Aladár: A végtelen készen-
lét / kötetben meg nem jelent versek 
című versgyűjteményéhez – Széles
Klára)vallomásait.

Várady Mária és Jeges Krisztián színművészek

Békés Attila

Jobbról: Dr. Kabdebo Lóránt, Dr. Széles Klára,
Kopacz Mária festőművész, Alföldi László

Országmaradványvagyokútlevéllel.
Kétlábonjárónyelvmégmeddigélel.
Pillantsfelém,szemedsarkábóllátod
stulajdonBudámonsehagyszbarátot?
Hategnap,holnapbármitvisznek,hoznak,
éntégedlobogtatlak,zsoltározlak.
Mintrégiszögesdrótbanbennedhálok,
mintaknamezőben,csakbennedállok.
Nembontjákrólamsohaöntőformád.
Ígylátkiengemvalahaisjóllát.
Nincsirgalom,sejobbulásmögöttem,
masekegyelmetkönyörögnijöttem,
mégitt,amenetelejérelökve
amibenélsz,azigevelemjöttbe
svelemvettetikodamindörökre.

1994

Lászlóffy Aladár
TÖREDÉK

Ittheverek–fogságbaesten
ehálátlanfölöslegesben,
amiaszürkeállományon
függőcsont-mirigy-húskabátom.

Valakimárazanyaméhben
kívülrőlrámgombolta:éljen
éskényszerzubbonyábanféljen,
delegalábbnehaljonéhen.

Azótalátésfájatestem,
örömökbenfetrengis,resten,
légszomjaszorongatjamellem:
a szürkeállományom ellen.

Megteszmindent,mintbörtönőre,
hogyneörülhessenekelőre:
valahavégelesz,leültem–
innennincsmásút,csakkihűlten.

*

CIRCUMDEDERUNT 
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Megteszmindent,mintbörtönőre,
hogyneörülhessenekelőre:
valahavégelesz,leültem–
innennincsmásút,csakkihűlten.

Hólyagésmájegyszótseszólnak,
vese,dobhártyahaldokolhat.
Atörvényekisleépülnek–
ÉN-mártírjainktovábbülnek.

Amiótacsapdábaestem
smintrostély-rácsonki-kilestem
sebbenafélrabeszméletben
lassanörökreszabadlettem.

*

Gorove család – II. rész                                                            
Szongott Kristóf: Geneológia: L Gorove. Örményül „gorovi” = erőst jelent. 
Egyik ága nemességet kapott.

Gorove család (Gattájai)
AGorove család ré-
giebb története azon
törökésperzsaüldö-
zésekkorábanszakad
meg, midőn keletről
több keresztény nép
kiszorittatva, kény-
telenült menhelyet 

nyugoton keresztény testvérei közt ke-
resni.IgytelepültmegaGorovecsaládis
aXVII.századvégénErdélyben.
AXVIII.századelejénGoroveAndrás,

éskésőbbennekfiaI.LászlóBékesme-
gyében nagyobb gazdaságot vezetnek.
I.LászlósennekfiaKristófMária Teré-
zia királynétól1760-banczimeresnemes
leveletnyertek,és1763-bannemességük
Békesvármegyébeniskihirdettetett*.

Czimerök –mint itt ametszvénymu-
tatja–avértkékudvarábankétkeresztbe
helyezett,hegyeikkel lefelényulónyil, s
körülöttöknégyfelőlnégycsillagragyog.
Avértfölöttikoronánférfi-karkönyököl,
kétnyilattartva.Avértettelamonokgya-
nántkéthím-oroszlántartja.

Acsaládfakövetkező:
Gorove András; I. László Szamos-
Ujvárotttanácsos.1760.ns.;Kristófszül.
1752.†1801.1790.követ.(Beodrai Ka-
rácsonyi Veronika);II.Lászlószül.1780.
†1839.Gattájaszerzője,tudósiró.(Rácz 
Mária-Magdolna); Lajos szül. 1784. †
1840.; Károly szül. 1785.; Mária;Anna
(Noszlopy Antal); István szül. 1819.;
Konstanczia

Abörtönökrabszóvivője
Noéótatudjaelőre:
az Úr lelkét a végtelenség
özönvizeikörülvették.

Közvetlenklastrom,cella,zárka–
vagyvégtelenbelégybezárva–
fogvatartanak s ez a lényeg,
hogytestnekérezdazegészet.

Akármi:-körülvettekengem,
smintDániel,belőlemzengem,
soroszlán-önmagamvigyázrám…
RabÚr,rabteremtmény,rabsátán.

1997

  
I. László Erdélyben Belső-Szolnok vár-

megyében Szamos-Ujvárott viselt hiva-
talokat, tanácsnok és népszószólló volt.
Fia, Kristóf született 1752-ben. Iskoláit 
a kolosvári Lyceumban végzé, utóbb
Szamos-Ujvártanácsosa,majdfőbirájavolt.
Az1790-kierdélyinevezetesországgyülésen
mint követet találjuk, később ugyanez év
végefeléaHevesmegyeiBanderiumközött
mint őrvitézt (al-hadnagyot),midőnBécs-
bőlvisszahozatvánBudáraaszentkorona,
annak őrzésére minden megye felváltva
küldé fiait.A Hora világban első volt, ki 
a felkelő oláhok ellen fegyvert fogva,
aBelső-Szolnokmegyeinemesekegyne-
vezetes részét mint kapitányuk vezénylé.
Végre az erdélyi bánya-városokban nyert
kiküldetéstmintkirályibiztos,ésekikül-
detésnek számos munkái között megbe-
tegedvén, 1801-ben meghalt. Gazdaságot
folytatott Heves Külső-Szolnok várme-
gyében Tisza-Varsányon, mely azután
székhelyelőnaGorovecsaládnak.Nejétől
beodrai Karácsonyi Veronikától gyerme-
kei:II.László,Lajos,KárolyésMária.

Lajos született 1784-ben. A franczia
háborúalattifelkelőnemesiseregbenfő-
hadnagy,többmegyetáblabirája;meghalt
1840-ben.
Károly szül. 1785-ben, több megyei

táblabiró,Hevesmegyénél viselt hivata-
lokat.
II.Lászlóalegöregebbtestvér1780-ban 

született Szamos-Ujvárt. Jó nevelésben
részesülvén, és iskoláit Kolosvárt és
Pesten végezvén, már gyermekkorában
kitünőhajlamot tanusitott a tudományok
ésmagyar nyelv és irodalom iránt. Szü-
lőihalálautánteljes-korúványilatkoztat-
ván,gazdálkodásraadtamagát, se téren
egyike vala legszorgalmasb, legkitünőbb
gazdáinknak. 1810-ben Magyarországra
költözött lakni, és az apáról megrongált
állapotban reá szállott vagyont nem-
csak rövid időn helyre állitotta, de e te-
kintetben a Gorove család őt ismeri és
tiszteli mint uj alapitót. Gattája helységet
Temesvár megyében 1823-ban nyerte
királyi adománylevél mellett. Mint iró 
azirodalomterénakkorfáradozott,midőn
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annakmégkevésmüvelőivoltak.1803-ban 
23 éves korában irta a „Jegyesek Cart-
hagóban” czimü vitézi történetet, mely
Pesten1807-benadatottki.Előbbjelent
meg tőle „Jeczid és Haba” (1806.) s
az „Érdemes kalmár” 1807-ben czimü
eredeti szindarabok, melyek közül 
az utóbbi a kolosvári szinpadon tet-
széssel s ismételveadatott.Ezutánmint
legszorgalmasb dolgozó-társat találjuk
őt a „Tudományos Gyüjteményben” 
leginkább történeti czikkekkel, milye-
nek: „Szolnok vára viszontagságai”, 
„A német vitézi rend”, „Eger városa
történetei”, „Aba Sámuel temetőhelye
Hevesben”, „A bánsági bolgárok” stb.
(1816–1837-ki foly.) Irói érdemeiért
1835-ben a magyar Akademia leve-
lező tagjául választatott. E társaságnak
1840-ben testvéreivel együtt ezer forin-
tot adományozott. Irodalmimunkássága
mellett a közpályán is munkálkodott, s
mint táblabiró Heves és Békés megye
gyüléseiben és törvényszékein gyakran
résztvett;hivataltazonbansohaelnem
fogadott. Meghalt 1839-ki mart. 11-én
Pesten. Nejétől Rácz Mária-Magdolná-
tól két leányán kivül fia István született

1819-benPesten,holiskoláitazegyetem-
benvégzé.Márfiatalkorábanhazafiasés
irodalmi czélokra egyesületet alkotott, és
azetársaságáltalkiadottzsengemutatvá-
nyokban csinos müvei által hatással volt
pályatársaira.KésőbbTemes vármegyébe
Gattájaibirtokáravonulván,azonmegyé-
benazellenzékegyikvezéreslegkitünőbb
szónoka volt. 1842–43. utazott nyugoti
Europa müveltebb országaiban, és ennek
eredménye „Nyugot” czimü két kötetes
útleirása. (Pest, 1844.). Temesmegyében
az1843/4-kiországgyülésrekövet-jelöltül
lépett fel, de a conservativpártgyőzelme
miattsükeretlenül.1847-benavédegyletel-
nökévéválasztatott.Irtegypolitikaimüvet
„Nemzetiség” czim alatt is, valamint
több hirlapi czikket. Irodalmi müveiért 
1843-ban a magyar Akademia levelező
tagjául választatott. 1848-banTemesme-
gye képviselője a pesti nemzetgyülésen.
A forradalomban részt vevén, 1849-ben
kimenekült,migkésőbbfelsőbbengedély
folytánhazájábavisszatért.

Forrás: Nagy Iván: Magyarország 
családai. IV. kötet 1858.

 Bálintné Kovács Júlia eredeti írásmódban.
(Folytatjuk)

Fancsali János  
A Kárpát-medencében élő örmények

hagyományairól – I. rész                
1. Elsőként a XII-XIII. századi Eszter-
gomban, IV. Béla király szabadságlevele
tanúsága szerint, és az erdélyi Talmács
környékénélőörményekrőlmaradtakem-
lékek,deőkegyidőmúltánteljeseneltűn-
tek,beolvadtak.

2. Utánuk következtek az 1650-es
évektől a moldovai üldöztetések elől
menekülők, akiket Apafi Mihály er-
délyi fejedelem fogadott be, legelőbb
ebesfalvi saját birtokára, majd Erdély
különböző településeire. Ők a mai
magyarörmények elődei, akik részben
Erdélyben,részbenamaiMagyarország
területénélnek.Nyugodtan fogadjukel
eztamegnevezést,hiszSzongott Kristóf 
is, az első neves armenológus, ezelőtt
100 évvel, hasonlóan önazonosította
nemzetiségét.Mamárabefogadónem-
zethez való azonosulás más örmény
diaszpóra esetében is megszokott. így
nevezik például magukat francahai-
nakaFranciaországbanélőörmények,
vagyromanahai-nakaRomániábanélő
ortodox és román nyelven beszélő ör-
mények.

3.Az első világháború alatti örmény
genocídium elől kb. 70 család érkezett
Budapestre,deőkzömébenaII.világhá-
borúvégefeléNyugatratávoztak.

4. Végül az utóbbi évtizedekben egy
újabb, jóval csekélyebbcsoport érkezett,
immár nem Erdélybe, hanem csak Ma-
gyarországra.

Kocsis Károly írása „Etnikai földrajz” 
címmel, mely egy gyűjteményes kötet-
ben jelent meg Budapesten 2002-ben
(Általános társadalomföldrajz, szerk. 
Tóth József), komoly segítséget nyújt
mindazoknak, akik ebben a kérdésben
tisztán szeretnének látni. Először „A ki-
sebbségeketnikaiföldrajziosztályozása”
címűfejezetszerintamagyar földönélő
örményekegységesenazáltala felállított
5. típushoz tartoznak, azazAnyaország-
gal rendelkező, szórványban, diaszpórá-
ban élő kisebbségek közé. A következő
fejezet, melynek címe: „A kisebbségek
eredet szerinti osztályozása” szerint 
a magyarörmények a 2. Allochton ki-
sebbségek-kategóriához tartoznak, azon
belülpedigac.alcsoporthoz,melyetígy
jellemezaszerző:„Abefogadóországhi-
vatalosszerveivagybirtokosaiáltallete-
lepítettkisebbségek”,mertvalóbanApafi
Mihály egy személyben volt fejedelem-
hivatalosszervésbirtokos,amikorelőde-
inketbefogadtaErdélybe.

AMusza-Dagh-osmenekültjeink az e.
alcsoporthoz tartoztak (Menekülés révén
létrejöttkisebbségiközösségek),őkvaló-
ban1944-45-bentovábbismenekültektő-
lünk.Alegújabbanérkezettekpedigazf.
alcsoporthoz:„Főkéntgazdaságimegfon-
tolásból,önkéntesmigrációsoránlétrejött
kisebbségek.”

Miután áttekintettük a mai magyar-
országi örmények rétegeit, próbáljuk
tisztáznikialakulásukkörülményeit.

Sánta Ferenc író (1927. szeptember 4. – 2008. június 6.)
Gondolataiból

Jóságában,tisztességében,becsületébensohanemlehetlegyőzniazembert.Arossz,
agonosz,abecstelenség,tisztességtelenségerőiideig-óráigfelülkerekedhetnek,(...)
devégérvényesennemnyomoríthatjákmegazembert.Ajóság,azigazságosság,
a tisztesség, a becsület igénye olyanmélyen él bennünk, oly szüntelen jelenvaló,
hogynemlehetolyanhelyzet,nemlehetolyandilemma,melybenne tudnaeliga-
zítanibennünket,melybennelenneképesmeghatározniegyedülhelyesmagatartá-
sunkat.Lelkiismeret,ha tetszik,szokrátészihangez,melycsendbenmarad,ha jót
teszünk,de rögtönmegszólal, tiltakozik,ha rosszrakészülünk.Ettőlvanaz,hogy 
agazembermindigtudja,hogygazembersezértnemmenthetjükfelabűnösségealól.
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1-2.Amagyarörményekmagukatazör-
mény főváros, Ani XII-XIII. századi
pusztulásához kötik: akkor indultak el
őseikNyugatfelé.Olyformán,hogymai
életterük attól több ezer kilométerre ta-
lálható, 800 évvel az elszakadás után. 
Ebbőlazidőből350évettöltöttekmagyar
földön. Már csak egy apró észrevétel,
hogyamaiÖrményországmárrégnem
ottvan,ahonnanelődeinkkivándoroltak.
Abban a történelmi pillanatban, amikor
Erdélyben elődeinkmármegtelepedtek,
1740 körül, a korabeli térképek szerinti
Örményország a Van tótól északra és
körülötteterültel,nagyrésztaTörökBi-
rodalom részeként. A két régió közötti
kapcsolat a legendák világába küldhető
és ez fennmaradt később is, amikor
Oroszország örmény területeket nyert 
aKaukázusban.Legutóbb,akétvilághá-
borúközöttiSzovjetunióbaisinkábble-
hetetlenvoltbeutazni,ígyelhinnünksem 
azerdélyimagyarörményekodautazgatá-
sát,mikéntaztegyes„visszaemlékezők”
próbálják terjeszteni. Tudomásul kell
vennünk, hogy a magyarörményeknek
már csak virtuális őshazájuk maradt,
mellyel semmilyen valós kapcsolatuk
nem volt az eljövetelük után. Ez a ha-
zai armenisztikai kutatás szempontjából
alapvetőfontosságú.

SzongottKristóf,azörménymetropolisz,
Szamosújvár monográfiája IV. köteteként 
„A magyarországi örmények ethnog-
raphiáját” közölte 1903-ban. A mintegy
400 oldalnyi könyv minden fejezetében
leginkább a keleti örmények szokásaival
foglalkozik, és azok ismertetése után tér
átahazaiakrövidebbtárgyalására.Ennek
ismeretterjesztő indoka egyértelmű, hisz 
amagyarnyelveníródottkönyvenkeresz-
tül Szongott a teljesen elpolgárosodott

magyarörményekkelakartamegismertetni
az őshazában falusi környezetben élők
népszokásait. Célja az örmény nemzeti
érzés fenntartása volt.

3. Miután letelepedtek Erdélyben,
örmény elődeink rövidesen kiléptek 
azeddigvallottortodoxősivallásukból
és megalapították az erdélyi örmény ka-
tolikus egyházat.Ennekokaitkárlenne
firtatni, mindenesetre őseink praktikus
gondolkodását újonnan bebizonyították,
méghanemismindigúgyalakultakké-
sőbb a dolgok, miként tervezve voltak.
Ezazegyházhívenszolgáltaaközösség
érdekeit, vezetői valóban jó pásztorok
voltak, a hívők pedig teljes bizalmuk-
kal ruházták fel papjaikat. Az örmény
városokvezetésemindigigyekezettaleg-
nagyobb egyetértésben élni papjaival
a kölcsönös támogatás érdekében. Ha-
gyomány volt pld. Szamosújvárt, hogy
karácsonykor a városvezetés üdvözölte
aplébánost,őpedigújévkorviszonozta
ajókívánságokat.Érthető,hogyahitélet
erkölcsinormáinakbetartásaisszerepelt
azon rendelkezésekben, melyeket a kö-
zösségsajáttagjainakelőírt.Vonatkozott
ezamindennapiéletésazünnepialkal-
makadtatörténésekreegyaránt:öltözkö-
dés, étkezés, keresztelés, esküvő, teme-
tés.Mindezmég1718-ban,amirebüszke
nosztalgiával tekintünkma is. „Eránosz 
József szamosújvári polgárt felesége ja-
nuár végén este kilenckor az utcán ke-
reste, de szabály volt, hogy télen estve 
9órautánazutczákonjárkálnitilos,így 
a strázsamester el akarta fogni”–olvas-
ható a város 1809. évi levéltárában.Ha-
sonlóképp jöttek létre az egyházi jellegű
egyesületek,melyekközül,alegutóbbi50
évesszünetután,maisműködnekGyer-
gyószentmiklósonaVörösköpönyegesek, 

vagyaCsíkszépvíziSzentháromságAla-
pítvány.

4. A nyelv,amelyetazErdélybenvaló
telepedésük idején beszéltek, híven tük-
röztemindenegyüttélőnéppelvalókapcso-
latukat. Egy nyugati örmény, kipcsáknak
nevezettdialektusvolthasználatbanacsa-
ládokonbelül,török,tatár,román,szlávés
mégkitudjamilyenkölcsönvettszavakkal,
miközbenatemplombanapapokanyugati
nyelvet beszélték.Ez a nyelv lassanmég 
a családokból is eltűnt, amikor a XIX.
század folyamán létrejött az általunkmár
korábbis„második diaszpóra”-kéntdefi-
niáltszétszóródásakorábbközismertnégy
településről. Csíkszépvíz, Gyergyószent-
miklós,Erzsébetvárosésazörményekáltal
alapított Szamosújvár már szűknek bizo-
nyultgazdaságilag,dekarrierszempontjá-
bólisamárrégpolgárosodottörmények-
nek.Akitörésegyfelőlkorábbelkezdődött
a nemességet adó birtokvásárlásokkal,
majdfolytatódottatisztviselőiésértelmi-
ségi pályák felé való fordulással. Utóbbi
kötelezőenelmozdítottaafiatalabbgenerá-
ciókatMagyarországésafővárosfelé.Így
őkelszakadtakavallásiközpontjaiktólis, 
apárválasztáscsakideig-óráigtudtamind-
eztellensúlyozni.

Tehát elszakadva időben és térben
az őshazától, az eredeti ortodox vallás-
ról katolikusra váltva és nyelvvesztés
utánmais,mindezekellenérelétezikegy
magyarörmény nemzetiségű identitás. 
Ami egyfelől valóban csodával határos,
másfelől sokkal több megbecsülést érde-
melne akár a politikum részéről is. Hisz
nincsennélbeszédesebbbizonyítékaama-
gyarközgondolkodásnak,mintazatoleran-
ciaésbefogadókészség,amieztilyhosszú
időmúltánisfenntartja.

Azf.alcsoporthoztartozókleginkább
amaiÖrményországhozkötődnek,hisz
még ott töltötték gyermekkorukat, ott
nőttekfel,természeteshogyígyőkjár-
nakleginkább„haza”.Rólukérdemben
majdazelkövetkezendő350évutántu-
dunkmajdértékítéletetmondani:meny-
nyire ragaszkodtak eredetükhöz, múl-
tukhoz, nyelvükhöz ebben a gyorsuló
világban.

Miként tudott, bár folyamatosan csök-
kenő létszámmal, de eddig is fennma-
radni a magyarörmény közösség?

Ragaszkodva hagyományaihoz.

1. Az összetartozás értékét ismerve
előbbazÖrményKompánia,majdaMer-
cantileFórumalapításabiztosítottaama-
gyarörmények megfelelő képviseletét és
kölcsönöstámogatását.Avárosokközötti
egyeztetésekazérdekekközösképviselete
céljábólzajlottak.Ugyaneztagondolatot
valósítottákmeg a világon első diaszpó-
rabeli ÖrményMúzeum létrehozatalával
Szamosújváron1905-ben.

2. Erős hagyománya a magyarörmé-
nyeknek a hitéletük ápolása, nemcsak 
örménykatolikus,hanemarómaikatoli-
kusegyház,sőtadottesetbenareformátus
egyházon belül. (Érdekes, hogy például 
azegyikoldalágszerintirokonaim,aszász-
régeniVertánokközülSándorahelyire-
formátus egyházkerület jogtanácsosaként 
működött.)Keresztényvallásukgyarapo-
dását a templomaik felépítése, javítása,
felszerelése révén is kimagaslóan szol-
gálták.NemcsakErdélyben,hanemamai
Magyarország területén végzett felméré-
sünknyománisalegkülönbözőbbtelepü-
léseken találtunk kegyhelyeket, amelye-
ketmagyarörményekhoztaklétre.
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Szongott Kristóf említett munkájában
ezelőttbő100évvelfelsoroljaamárgya-
korlatbólkimentszokásokat,majdazokat
is, amelyekmég éltek abban az időben.
Ezek zöme a hitélethez kapcsolódott:
égőmécsa szoborképelőtt, égőszentelt
gyertya Szűz Máriatiszteletére,azújház
beszentelése, zöld ágakkal való díszítés
ünnepek alkalmával, keresztekhez való
járás, továbbá, hogy a vasár- és ünnep-
napokona férfiakösszegyűlnekaboltok
alatt.Újév és húsvét alkalmávalminden
örmény házban dáláuzit, illetve kátát és
pászkát készítettek.Nemmaradhattak el
a nagypénteki szentsír-látogatás, a hús-
véti szentelmények, az úrnapi körmenet.
A legfontosabb, de legérdekesebb: aVi-
lágosító Szent Gergely ünnep, hisz az ő
tevékenységerévénlettazörményazelső
keresztény nép a világon. Pontosabban
ortodox keresztény és az ő tiszteletére
lettezennapazörménykatolikusokleg-
fontosabbünnepe.Olyannyira,hogypél-
dáulabukarestirománörményekortodox
vallásúvezetősége,melyigenkomolyés
elismerésre méltó tevékenységet folytat 
a közössége körében, nem saját szék-
helyén, hanem Szamosújváron emléke-
zik meg évente erről a napról június.-
júliusban, miközben saját Világosító
Szent Gergely ünnepe épp szeptember
30-ánvan.

3. Épp az örmény katolikus egyház 
anyakönyvei, az 1720–30-as évekből
már bizonyítják, hogy őseink igen ko-
rán kezdtekmagyar keresztneveket adni
gyermekeiknek,mintegyelőkészítveőket
amagyartársadalombavalóilleszkedésre.
Lehet-ebeszédesebbjeleannak,hogyjól
érezték magukat az akkori Erdélyben? 
Azöregek,akikMoldovábólmenekítették
ki családjaikat a pusztulásból, bizonyára

mégemlékeztekatörténtekre.Ennélmég
érdekesebb volt a Lengyelországból
Erdélybemenekült örmények esete.Ott,
többszázévesegyüttlétután,akatolikus
lengyelekhittéríteniakartákvolnaazor-
todoxörményeket.Akikvégülafokozódó
nyomáselőlErdélybetávoztak,ésittmár
saját akaratukból rövidesen katolizáltak
az1700-asévekvégén.Ezabeilleszkedés
teljesen természetes volt, különösképpen
a kereskedő foglalkozású nemzeteknél,
holmindenkinektöbbnyelvenisértekez-
niekellettamegfelelőkapcsolatokmegte-
remtéseésfenntartásaérdekében.

4. A magyarörmény közösség kezdet-
benbelterjesenházasodott,később,majd-
nemkivételnélkülmagyarnemzetiségű-
ekkel.Mamárezisteljesenfellazult.
Aközösségösszetartásánakalapjaazerős 

család ésvalóban, amagyarörményeknél 
a családok nagyon összetartóak voltak,
méghaErdélyvagyMagyarországkülön-
bözőbb, távoli településeire is vitte őket
a sors. Jelenleg is több erdélyi magyar-
örmény család tart évente hagyományos
találkozót,aholillikmindenhozzátartozó-
nakmegjelenni.Ígyanagycsaládeszméje
amagyarörményeknélmaisfennmaradt.

5.A magyarörménység, míg Erdélybe
jutott,azeltelt500évalattalegkülönbö-
zőbb nemzetiségekkel élt együtt a Kau-
kázus, Krím, Lengyelország, Moldova
közöttivándorlásában.Így,bárbizonyára
kezdetben,az1300évekkörülvolt saját
népművészete,ezidővelakülsőhatásokra
teljesenfeloldódott.SzongottKristóftel-
jes joggal írta tehát 1903-ban: „Lehet, 
hogy hoztak szüleink magukkal nemzeti 
tánczot, de az annyira feledékenységbe 
ment, hogy most még nevére sem emlék-
szünk. Az örmény már a múlt század óta 

csak magyar tánczot lejt: kitűnően ropja  
a csárdást. A zenét, éneket, dalt fölötte 
kedveli az örmény. Majdnem minden ház-
nál volt valami hangszer; sokan használ-
ták a hárfát, pengedűt (gitár). Egy-egy 
asszony igen szép darabot játszhatott 
dorombbal. Most inkább a zongora, 
hegedű van elterjedve. Kevés nép szereti  
az egyházi éneket annyira, mint az ör-
mény... kevés számú dalok legnagyobb ré-
sze feledékenységbe ment, ezeknek is dal-
lama szomorú... Az ide vonatkozó összes 
anyagot közlöm.”
Nemsokkal jobban jártamesékgyűj-

tésével,devégülsikerültegypáratössze-
szednie ésközölnieugyanebbenakötet-
ben.Népviseletünketmárakkorisimmár

százéveelhagytuk,hiszaXVIII.század
végére az örményekviseleti asszimiláci-
ójaislezárult.Felvettékatöbbségi,azaz
a magyar társadalom elitjére jellemző
divatot.
Tehát a falusi, vidéki jellegű népmű-

vészet helyett amagyarörmények városi
polgári rétegként, a művelődés más te-
rületein találták meg igényeik, tehetsé-
gük kifejezését.Az asszimiláció helyett
pedigmi a szimbiózis kifejezést tartjuk
megfelelőbbnekarraajelenségre,amely
az örményeket a befogadó magyarság
felé vonzotta.

Megjelent: Válogatás a magyarországi 
nemzetiségek néprajzi köteteiből (8. 2018)

Folytatjuk

Apafi Mihály az ebesfalvi örmények részére
szabadságlevelet ad

Mi Apaffi Mihály Isten kegyelméből Erdély választott fejedelme.
Adgyuk tudtára mindenkinek, az kiknek illik, ez levelünknek rendiben, hogy mivel 

ebesfalvi falunkban telepedett kereskedő-örmények, közönségesen találtak meg bennün-
ket, hogy mind magoknak mind maradékoknak lenne bizonyos szabadságok és igazsá-
gok tőlünk, az mely szerint bátorságosabban élhetnének és maradhatnának szárnyunk 
alatt; miis azért méltó kívánságukat ajánlván illyen rendben és punctumokban, az ő 
szabadságokat ki adni kegyelmesen tettszett.

1) Hogy valameddig mi hozzánk, s maradékinkhoz is hívek s igazak lesznek, mind 
addig ebesfalvi jószágunkban békével lakhassanak;

2) Hogy magok közül bírót szabadosán választhassanak; az kinek hatalma légyen 
minden magok között forgó törvényes dolgoknak eligazittására, és ha közöttök el nem iga-
zodhatnék, áppellálhassák az görög Compánia eleiben, ha kereskedést néző dolog lészen; 
ha penig joszágunkbéli és külső emberekkel való dolog lészen, elégyen az rend; ha örmény 
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perel jószágunk béli embereinket, vagy külső emberekkel, follyan törvénye ebesfalvi tiszt-
jeink előtt, az ország törvénye szerint; ha penig ő véllek külső ember vagy jóbágyunk perel 
elsőbben az örmények bírája előtt légyen törvénye; ha ott nem tetszik az mi jobbágyunk-
nak, vagy más embereknek, igazittassék ország törvénye szerént tisztyeink előtt.

3) Papot magok vallásán lévőt tartsanak és vallásoknak szabadsága minden meg-
bántás nélkül maradgyon helyben.

4) Mint kereskedő-emberek, szabadosson is kereskedhetnek, mi töllünk nem im-
pedialtatnak.

5) Ha valami bajok érkezik, vagy valaki rajtok valami erőszakot akarna tenni, igaz-
ságos dolgokban, ennek az országnak törvénye szerint mindenkor mellettek leszünk, 
oltalmazzuk tisztyeinkel és oltalmaztattyuk.

6) Valamikor tovább való lakás valamelyiknek nem tetszenék, minden cselédével 
javaival egygyütt elmehet, mindazonáltal az házbér és ha kinek mivel adós lészen,  
az ki elmegyen, az Compánia bírája előtt számot adni, és megfizetni tartozzék.

7) Valami vétkekért sem mi, sem az mi tisztyeink, semmi szin és pretextus alatt, sem 
magokat sem maradékokat jobbágyság alá nem vetyük, hanem ha valami törvényes 
dolog lesz igaz törvény szerint folytattyuk a dolgot véllek.

8) Ha történetből valamelyiknél tűz támadna, és háza valamelyiknek elégne, tör-
ténetből támadván a tűz ne fizessék meg, ha penig megbizonyosodnék, hogy maga  
az háznak gazdája vagy tselédgye gondviseletlensége miatt esett a tűz, akkor nem 
kedvezhetünk, tartozzék az Compania bírája az esküitekkel együtt az kárt kikeresni.

9) Mikor Isten engedelméből ott Ebesfalván vagyunk s mulatunk ne tartozzanak 
Szállás adással.

10) Sem az mi dolgunkra, sem az falu dolgára ne kényszerittesenek, úgy sem magok, 
sem szolgájok, sem lovak postára ne erőltessenek; hanem ha valami váratlan szorulás 
kívánná olyankor, az magok javára egy embert, egy-két lovat adhatnak.

11) Hogy szabados bor tartást engedhessünk minden időben az nem lehet, mivel 
nekünk is sok kárunkkal volna, mindazáltal megengedtük, hogy Szent Mihály naptól 
fogva húshagyó keddig magok szükségekre bort tarthassanak; az papjok mindazáltal 
kevés-kevés bort egy esztendő által tarthat, nem adván pénzen senkinek is.

12) Idegen örmények az ő birájok és eskütt emberek hírek nélkül oda ne tele-
pedhessenek, hogy valami képpen házokkal adós talál lenni, nekik ne legyen bajok 
miatta, mindazáltal ha jámbor emberséges jó kereskedő örmények jönek, legyen 
szabad be jönni.

13) Ha valamely kereskedő örmény másnak akár a jószágban akár az mi falunk-
ban vagy kastéllyunkban valakinek adós lészen és kezesség van az adósságban, akkor 
az egész Compániának ne legyen baja miatta, hanem tsak az adós, vagy az kezes 
fizessen; ha azok nem akarnának fizetni; requiráltatván az Compánia bírája, tétessen 
satisfactiot az Compániának háborgatása nélkül.

14) Mészárost szabadosán tarthatnak, de az vármegye igaz fontjával éllyenek, kinek 
szabad legyen húst pénzen kiadni, és árulni mindenkinek; ha mikor kastélyunkban 
kívántatik pénzért adgyanak; az nyelvel bé adni tartozzanak.

15) Az házbér és az boltbér annyi legyen, mint eddig volt, ha valamellyik örökségét 
nagyobbitani nem akarja, ha pedig nagyobbitást kíván, ha valamivel többen alkuszik, 
szabad legyen, az Compánia birája is ne akadályoztassa; ha penig az kirendelt, s ki-
mért udvaron valami kamarát, vagy kisded istálot magok pénzekre akarnak építeni 
azért ne. fizessenek.

16) Az pap házátul házbér ne adassák, meg engedtetik.

17) Ha valamely háborúság szerző vagy valami erkölcstelen, és birájok szavától nem 
halgató ember találkozik közöttök, az ki mind nékünk, mind ő nekik is károkra volna 
exterminálhassák az ollyant, az Compánia birája és esküttek, az mi tisztyeinkel egyet-
értvén.

18) Az örmények rendiben s utczájában semminemű ember se magyar se oláh házat 
magának ne építhessen, megengettük, ők is mindazáltal üres helyet szánszándékkal 
közöttük ne tartsanak.

19) Valami szükséges az ő életeknek, s házoknépinek tartására, az piaczon szaba-
don vásárolhassanak, tsak az árát jobbágyainknak s külső embereknek igazán adgyák 
meg, ha falukról akár mivel nevezendő élést visznek bé s ők elébb talállyák s meg 
alkuszszák, senki ő tőllük el ne vehesse, s abban ne háborgassa.

20) Ha valami bajok esik az kiben külömben megorvoslást nem találnak, nekünk 
magunknak is szabadosan megjelentessék dolgokat is miis orvosiam igyekezzük.
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Bálintné Kovács Júlia                               
Az Azbé, Ázbé Azbej, Ázbej

családnevű örményekről – II. rész
Az örmény település
AzErdélybevalótelepüléselőttkörülbe-

lülkétszázötvenesztendőnátszomszédjai
voltakazörményekGyergyónak.Moldvá-
ban Foksán, Tekucs, Berlád, Hokná, Ro-
mán, Jassy és Botosán  nevű városokban
laktak. E régebbi lakóhelyük magyarázza
meg azt, hogy nem egy tősgyökeres ör-
mény családnak oláh hangzású és jelen-
tésű a családneve. Miután foglalkozásuk 
akereskedés,különösenamarhakereske-
désvolt,valószínű,hogyabaromtenyésztő
székelyekkel már jóval betelepedésük
előttérintkezésbenvoltakaPiricskei(ma
Békási) szoroson át. 1654-ben telepszik
leGyergyóban Hörcz Azbej és testvére, 
Vártig.Ezekalegelsőtelepülők”

Forrás: Kölönte Béla. Gyergyó története 
a kialakulástól a határőrség szervezéséig. 

(Tekintettel a nemzetiségi kérdésre.)
Gyergyószentmiklós,  1910

„Az Ázbej név, egy olyan örmény-
magyar családé, amelyik 350 éve él 

a Kárpát-medencében, inkább értékeket
teremtve az itt élő közösségekben, mint
felélve azokat.”

Forrás: Ázbej Tristan blogoldala

Természetesen nem vállalkozhatom arra,
hogynyomonkövessemennekacsaládnak 
aszerteágazását,hiszenazörménynagycsa-
ládokleszármazottai-mintazelőzőrészek-
bőliskitűnik,belaktákatörténelmiMagyar-
országot,majdmégmesszebbreiseljutottak.

Ázbej Sándortválasztottamakövetkező
részek„központi”alakjává,mertszületésé-
nek100. évfordulója alkalmával többen is
foglalkoztakmunkásságával és gazdagnak
mondhatóforrásanyagottaláltamróla.

“Egyépítészabetonbasimulónemze-
dékből.SzázéveszületettÁzbejSándor”,
in: Zempléni Múzsa 13:4 (2013), 51–60.

Ázbej Sándor egy hegyaljai faluban, 
Erdőbényénjöttavilágra,1913.augusz-
tus 26-án. Erdélyi örmény család sarja,

Mely punctumokat e szerint vettük ki, Ebesfalvi kereskedő örményeknek assecurállyuk 
őket, hogy életben, mind magunk mind penig legitimus successorinkat meg tartani 
kötelezzük, az mi szokott petsétünkkel és kezünk írásával megerősítettük nevünknek 
hathatósága és megváltozhatatlan ereje által.

Kelt Fogarasi kastélyunkban 1696. február 7-én. 
A p a f f i M i h á l y m. p.

(Forrás: Ávedik Lukács: Szabad királyi Erzsébetváros monográfiája 1896.
– hasonmás kiadás, Erdélyi Örmény Múzeum 9., 2004,

Kiadó: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület)

kereskedő édesapja születése előtt tíz
évvel költözött a Zemplénbe, hogy er-
dőgazdálkodással és szőlőtermesztéssel
foglalkozzék.Valószínű, hogymindig is
hegyvidékenéltezacsalád,hiszenErdő-
bényeelőtt közép-Erdélyből,Szamosúj-
várkörnyékérőlaMáramarosvármegyei
vadregényes Gyertyánligeten is eltöltöt-
tek  pár évet.
Akésőbbiépítészművészetiérdeklődé-

sétbátyja,aMünchentismegjártportré-
éstájképfestőÁzbej Imreébreszthettefel,
aki1901-benszületettmégacsaládtörté-
netelőzőállomásán,Gyertyánligeten.
A fiatal fiú minden bizonnyal a test-

vérét követve iratkozott be a képzőmű-
vészeti főiskolára.A gimnáziumi éveket 
a debreceni és sátoraljaújhelyi piaristák-
náltöltötte,de1924–26közöttaSárospa-
takiReformátusKollégiumdiákjaisvolt,
aholagimnázium2-3.osztályaitvégezte.
Grafikai tanulmányait azonban hama-

rosan félbehagyta, és inkább építészetet

hallgatott. A műegyetem építész karán
1940-bendiplomázott.
Örménygyökereirőléskereszténynevel-

tetésérőlsokáignemtanúskodtakamunkái,
azonbanapályájavégénmindkétutóbbi
identitása előtérbe került, amikor felkér-
tékabudapestiörménykatolikusokOrlay
utcai kápolnájának a kialakítására.Nyil-
vánvalóanvoltkapcsolataazörménykö-
zösséggel, azért kérték Őt fel a kápolna
kialakítására.
A trianoni döntést követő, Erdélyből

a megmaradt országba tartó átvándor-
lás során örmények is számosan ke-
rültek a fővárosba. Egyházközségüket
már 1922-ben megalapították, önálló
tulajdonúistentiszteletihellyelazonban
1974-ig nem bírtak.Az 50-es években
vásároltamegvezetőjük,Kádár Dániel 
Antal plébános a Lelkészség számára 
a Gellérthegy lábánál fekvő Orlay ut-
cában a historizáló villa fele részét
saját vagyonából, majd a másik felét

A Fővárosi Örmény Klub első összejövetelén: Jobbról, a középső sor szélén tapsol Ázbej Sándor
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A Fővárosi Örmény Ön-
kormányzat által szervezett 
márciusi 21-i klubrendez-
vénykeretébenDr. Zsebők 
Csaba történész beszélt
nemrégmegjelentkönyvé-
ről,amelybenaz56-osfor-
radalom és szabadságharc
eddig kevéssé feltárt feje-
zetévelfoglalkozik.

Zsebők Csaba 56-os élő
tanúkkal közösen mutatta
beTiszta szívvel 1956-ban 
–A ’Kolhoz Kör’: a forra-
dalom (egyik) szellemi előkészítője című
könyvét a régi Pesti Vármegyeházán, 
a Nyáry Pál termében. A rendezvényen
adíszvendégDr. Kabdebó Lóránt iroda-
lomtörténész, kritikus, professzor eme-
ritus – aki az ’56-osTiszta szívvel szer-
kesztőbizottságitagja–,Kelemen Elemér 
professzor, valamint Trencsényi Imre 
szerkesztőemlékezettakönyváltalmeg-
idézett eseményekre. Kelemen Elemér 

Tiszta Szívvel 1956-ban – Egy hiánypótló kötet 
bemutatója a Fővárosi Örmény Klubban

az56-os„Tisztaszívvel”lap
egyikeredeti(nagyonritka)
példányábólfelolvastaMáté 
Imrének a forradalom ki-
törését pár héttel korábban
megjósolóversétis.

ZsebőkCsaba a kötetmeg-
írása előtt hajdani állam-
biztonsági forrásokat is
kutatott. Ezekből is ki-
derült: a rendszerellenes
egyetemistákból, s a pár
oktatóból álló „Kolhoz
Kör” és a Tiszta szívvel

című ELTE-s folyóirat „csapata” – so-
raiban például I. Tóth Zoltánnal, Sza-
bad Györggyel, Molnár Józseffel, illetve 
Máté Imrével, ifj. Domokos Pál Péterrel, 
Szakács Sándorral,Dr.KabdebóLóránt-
tal – rendkívül jelentős hatást gyakorolt 
az 1956-os eseményekre. „Félig nyilvá-
nosan” ’56. március 15-én léptek színre 
aRégiOrszágházVendéglőben.

Pagonyi Judit

Jobbról Dr. Kabdebó Lóránt, Kelemen Elemér és Trencsényi Imre

1974-ben,amelynekÁzbejSándorépí-
tetteátafölszintjétkápolnává.
Az örmények térítő püspöke,Világosító 

Szent Gergelypatrocíniumátviselőkápolna
nagyobb részét az eredeti falak fogadják
magukba.Ázbej amellékhajón átmegkö-
zelíthető főhajóhoz kapcsolta az újonnan
épített,négyoldalánsüttőivörösmészkővel
borítottnyolcszögűapszist,amelycentrális

elrendezése révén a keleti kereszténység
térképzésétidézi.Szinténkeletiutalásthor-
doznakazegyenlőszárúbizáncikeresztek,
amelyekafőhajóttagolónégymárványosz-
lopzömökkockafejezeteitdíszítik.Azem-
berléptékűteretaszakrálisatmoszféramel-
lett -valószínűlegazanyaghasználatmiatt
-aKádár-korhangulataisbelengi.

Folytatjuk

  

  

Március 14-én ünnepség Kiss Ernő
emléktáblájánál    

Balról: Várady Mária, Nurisány Zoltánné, 
Belényessy István

AXV.kerületÖrményNemzetiségiÖn-
kormányzat Képviselő Testülete fennál-
lása óta közösenmegemlékezik március
15-rőlésoktóber6-ról.
2002-tőlazÖrményÖnkormányzatszer-

vezésébenállítottKiss Ernőörményszár-
mazásúaltábornagy,aradivértanúemlékpla-
kettjével díszített emléktáblánál szerveznek
ünnepséget és emlékünnepséget egyaránt.
Az emléktáblát Nuridsány Zoltánné 

kezdeményezésére,négyévutánajárással
tudtákelhelyezniaXV.kerületKissErnő
utca ésSzentmihályiutca sarokház (volt
TaródyNagyGyógyszertár)falán.

Leleplezte és felavatta Katona Tamás 
történész2002október6-án.KissErnő
bronzplakettjétmegmintáztaNagy Előd 
a kerületben élő festő és éremművész.
Az első emléktábla voltKissErnő aradi
vértanúéakerületben,azaradivértanúk-
rólelnevezettutcáksorában!
Nuridsány Zoltánné elnök köszöntötte 

amegjelenteket.Smiutánelőzőlegfeltettek
egy fontoskérdést, amely ígyhangzott:
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Miért ünnepelnek az örmények március
15-én?Egyáltalánmi köze az örmények-
nek a reformmozgalomhoz és 1848-hoz?
–aHimnuszelhangzásautánazelnökud-
variasan, rövidenelmondta,hogy I. Apafi 
Mihályamikorbefogadtaésterületetadott
saját birtokán a Moldvából elmenekült
3000örménycsaládnak,egysemvoltkö-
zöttük,akinetudottvolnaírni,olvasniés
anyanyelve mellett még egy két más nyel-
venisbeszélni.Afelajánlottterületetsaját
pénzükkel váltották meg. Volt, aki már 
I.Apafifejedelemtőlnemességetkapott.
És tudják-e, tette fel a kérdést, milyen

állapotok voltak akkorErdélyben a török
vészutánésaszétszabdaltMagyarorszá-
gon? Mikor szabadították fel a magyar
jobbágyságot? Majd tovább folytatta: 
azörmények tehetségükkel, szorgalmuk-
kal, saját pénzből városokat hoztak létre,
jómódú településeket, melyekben temp-
lomokat, iskolákat, kórházakat építettek.
Felvirágoztattákakereskedelmeta török
által elpusztított Erdélyben, az ország-
ban. Gazdagságukkal mecénásokká vál-
tak. Hogyne lettek volna hívei a reform
mozgalomnak, amikor már ők polgári
szinten éltek! Gyermekeiket taníttatták.
Megtanulták a magyar nyelvet. Számta-
lanfontosmegyei,városiposztottöltöttek
be.Majdelsorolta,hányképviselőtadott
az örmény közösség és 1848 után hány
államfőt az országnak
1860-as évektől. Az ör-
mények,amagyarörmé-
nyek,azörménygyökerű
magyarok magyarabbak 
a magyaroknál.
Aszabadságharcörmény

hőseirőlésvértanúirólmár
sokszorbeszélt,leírta,hogy
magyarörményekvoltak.
Életükkel áldoztak azért 

ahazáért,melybefogadtaőket.Ezértemlé-
kezünkkulturálisműsorralKissErnőaradi
vértanú emléktáblája előtt és fejezzük ki
tiszteletünket március 15-én és október
6-án, fejezte be ismertetőjét Nuridsány
Zoltánnéelnök.
VégülátadtaaszótVárady Mária szín-

művésznek,akielénekelteazörményMi-
atyánkot,majd1848-asdalokat.Előadta

Ady Endre versét, A Tűz csiholója-t.
…Csakakkorszületteknagydolgok
Habátrakvoltak,akikmertek.
Shaszázszortudtakbátraklenni,
Százszorbátrakésviharvertek.
Mesélt nem szokványos történeteket

KissErnőhonvédaltábornagyról.Megéne-
keltette az ünnepi résztvevőket a ragyogó
tavaszinapsütésben.MegkoszorúztákKiss
Ernőemléktábláját.AXV.kerületiÖnkor-
mányzat részéről: Németh Angéla polgár-
mester és Tóth Imre alpolgármester helyezte 
elatiszteletésemlékezéskoszorúját.
AzÖrményNemzetiségiÖnkormányzat

ésazÖrményKözösségrészéről,Nuridsány
Zoltánné,Belényessy István,VáradyMária,
Göcseján Antalné, Susányiné Koch Judit 
és Perlaky István koszorúzott.
ASzózattalfejeződöttbeazemlékezés

éstiszteletadásakerületiÖrményNemze-
tiségiÖnkormányzatszervezésében.

Dr. Cs. G.

Gopcsa Paula                                                                                                                         
Tájak, városok, emberek

Dávid Krisztián Imre festménykiállítása
2019.március 29-én nyíltmeg a Zuglói
NemzetiségekHázában.

Zárugné Táncsin Katalin elnöknő kö-
szöntötte a vendégeket, akiknek nem
kell bemutatni a kiállítót,mert közössé-
günkmindentagja
nemcsak ismeri,
de szereti is fi-
gyelmességéért, 
kedvességéért, se-
gítőkészségéért.
Még a rózsák és
a liliomok is az ő
keze nyomán nyíl-
nak templomunk  
kertjében, az Or-
layutcában,mivelkertészmérnök.
Akiállítottképekérdekessége,hogynem

vászonra vagy lemezre készültek, hanem 
üveglapra.Németül„Hinterglasmalerei“-
nek nevezik ezt a technikát, amikor az
üveg hátlapjára festikmeg a képet tem-
perával, vagy olajfestékkel. Az így ké-
szített szentképek a népművészet körébe
tartoznak. Különösen német és cseh
területen voltak kedveltek, de a Mo- 
narchia keleti fe-
lén,azészakiszlo-
vákok, az erdélyi
románok és a déli
szerblakosokkép-
igényeinek kielé-
gítésére, nálunk 
is, mint Európa
más tájain is, szá-
mos üvegképfestő
központban készí-
tették. Erdélyben

nagyobb üvegképfestő központok:
Füzesmikola, Arad, Brassó, Fogaras,
Gyulafehérvár.
Amagyarkatolikusparasztságishasz-

nálta az üvegképeket.
Búcsúkonárusították.Azemberekszí-

vesen adták fiata-
loknak nászaján-
dékul. A „szent
sarokra”’ függesz-
tették, egyet jobb-
ról,egyetbalról.Ha
nagytakarításkor 
levették, énekelve, 
imádkozva tették
vissza.Hadivato-
sabbra cserélték, 

arégitnemvoltszabadeladni,vagymeg-
semmisíteni.Ilyenkorapadlásrakerült.Me-
zőkövesdenszépenleterítettasztalratették,
elémécsestésvirágokat,Ottimádkoztak.

A Magyar Néprajzi Múzeum mint-
egy 400 darabból álló gyűjteményt őriz,
üveg-,tükör-ésikonképekből,az1885-ös
ésaz1896-osMillenniumKiállításanya-
gából.

Az ábrázoláso-
kon Jézus és Má-
ria. Bibliai tör-
ténetek. Utolsó
vacsora. Krisztus
akeresztfán.Pieta.
Pantokrátor. Jézus
szíve.Máriaszíve.
Angyali üdvözlet.
Fájdalmas Isten-
anya. Bűnbánó
Magdolna.

Gopcsa Paula festőművész és Dávid Krisztián
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Programajánló – Meghívók
Fővárosi  Örmény Klub

2019. május 16-án, csütörtök 17 óra
Helyszín: ÚJRA a Pest Megyei Kormányhivatal Nyáry Pál terme,

Budapest V. Városház u. 7. szám felől (II. belső udvarban)
Műsor:Nagy Lenketeológus,újságíró:Valláséspolitika–előadás

Vendégünk:Görgey Zsuzsanna,aGörgeikörelnöke,akiatábornokemlékének
őrzésérőléshírnevénekhelyreállításáról,valamintDr. Szöőr Annajogász,aki

aközvéleményformálásárólbeszél.
AzenéskikapcsolódástFővárosiÖrményKözösségiTéréneknövendékei

biztosítják,örményésmagyarzenével.
Fellép:Kálvin Tamás és Juhász Thália

Rendezi:FővárosiÖrményÖnkormányzat
Támogató:ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület

Fővárosi  Örmény Klub
2019. június 20-án, csütörtök 17 óra

Helyszín: ÚJRA a Pest Megyei Kormányhivatal Nyáry Pál terme,
Budapest V. Városház u. 7. szám felől (II. belső udvarban)
Nagy Gyöngyvér:Mezei Józseffestőművész,költő,polihisztor

bemutatásavetítettképeselőadással
Rendezi:XV.kerületiÖrményNemzetiségiÖnkormányzat
Támogató:ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület

Védőszentek felsorolhatatlan névsora:
András,Antal,Balázs,Borbála,Dorottya…
Háziáldás.
Vanolyanüvegképis,aminmáregyasz-

szonyfotójavanráillesztve,köréjevirágot
festettek.Csíkbólismerünkegyvadászjele-
netetis.
Ritkasága miatt megemlítem, hogy

Osswald Ferdinánd (1698-1776) Sopron-
ban, az üvegképfestőműhelyében portré-
katésházasságiemléklapokat iskészített
a szentképek mellett.
Az üvegfestés sok mindenben külön-

bözik a szokásostól, már csak azért is,
mert meg kell 
majd fordítani
az üveglapot és 
akkor, ami jobb
oldalon volt, az
aszínénabalol-
dalrakerül.

A fényeket 
előbb kell fel-
festeni, csak az-
után azt, amin
tulajdonképpen
van a fény. Vi-
szont a színek száradás után eleveneb-
bekmaradnakazüvegmiatt,különösen,
ha fekete kontúrokat használunk, ami
minden színt felerősít. Ekkor viszont 
azábrázolásveszítatérbeliségéből.

ADávidKrisztián Imre kiállításának cí-
mében levő
„emberek” meg-
jelölés kisméretű
portrékat jelent. 
Nők, férfiak,
gyermekek. Fi-
atalok, öregek.
Köztük ismert,
örmény gyökerű

rokonok, például Zakariás Péter Karak-
teresek.
„Több volt” – mondja Krisztián, de 

az elmúlt, hat évben, mióta festi őket,
sokatelajándékozottbelőlük.
Bárcsakarcok,nekemmégisKosztolányi 

négysorajutazeszembe

...”szíveketgyűjtöttem.Elhanyatló
kedvesfőket,jóaggokkékerű
áldottkezét,kisgyermekekcsodás
seprőpillájú,bűvösszemeit”.

A tájak, városok csoportosítású képek szépen 
komponáltak, vál-
tozatosak, dina-
mikusak.Aszínek 
érzelemgazdagok.
Egyikképénnem-
csak az üveglap 
hátoldalára, de a
színére is ráfes-
tett. Ráadás az
apró darabokból
álló, színes ikon
sorozat. Simo-
gatótenyérbekí-

vánkoznak.Atürelem,aszeretetproduk-
tumai,akiállításkisékszerei.

A megnyitót hangulatossá, vidámmá
varázsolták a „Kálmán bácsi zenedéjé-
ből” jött gyermekek, akik különböző vi-
dékrőlvalóerdélyinépdalokaténekeltek,

amit tanárukkal,
Vikol Kálmánnal 
együtt citeráva1
kísértek. Kedves
hangjuk betöl-
tötte a termet és
a közönség bol-
doganvelükéne-
kelt.

Vikol Kálmán és tanítványai
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Tiszteltrokonaink,barátaink,ismerőseink!

„A zománcozás a magyar nép történelmi kincse, amire büszkeséggel kellene tekin-
tenünk.”– vallja Lázár Imola. Rendkívül gazdag, több ezer éves történeti múlttal 
rendelkező műfaj, ugyanakkor a teremtés folyamatának újra átélése. A földnek, 
a víznek, a tűznek egymáshoz kapcsolása, alkotó alkalmazása. A zománc, miköz-
ben végleges formáját elnyeri, olvadék állapotában az izzó, fortyogó magmához 
hasonló. Az alkotó feladata a tőle független fizikai és kémiai folyamatokat befolyá-
solni, illetve azok határait megszabni. 

Dr. Benedek Katalin   
Szent László és az Örmény Biblia

A magyarörmény
származású Lázár 
Imola erős nemzet-
tudattal és szakra-
litás iránti érzékkel
rendelkezik. A zo-
máncozás az egyik
lételeme. Ez törté-
nelem és technika
kettőse. Tudatában
van, hogy mindez
nemzeti érték, meg
kellbecsülni.Ahit,a
vallás,atörténelemtisztaforrások.Szen-
vedéllyel végzimunkáját, eltökélt és el-
hivatottművész, aki nem
adjafölelképzeléseit.Ezt
már küldetéstudata sem
engedné. Eddigi alkotói
munkásságának két nagy 
és egységes tematikájú
műegyüttesével találko-
zunk: az Örmény Bibli-
ával és a Képes Krónika 
iniciáléi közül Erdély vé-
dőszentjének, Szent Lász-
lónak alakjával. Ha felü-
letesen az Örmény Biblia
zománcképeirepillantunk,

akkor valószínűleg 
az eredetileg mar-
habőrre festett kötet
lapjainak zománcba
másolását értékeljük. 
Ez is hatalmas telje-
sítmény! Azonban,
szemügyre véve a zo-
máncozott vörösréz
táblákat, megnyilat-
kozik előttünk Lázár
Imola, a művész, aki
becsempészi ide mű-

vész-önmagát. Elsősorban az ornamenti-
kánál ésdíszítőmotívumoknál, valamint 

a háttér megfestésénél él 
a kínálkozó lehetőséggel.
De mindig csak úgy és
csak annyira, hogy az-
zal az eredeti szándék és
a kép hitelessége ne sé-
rüljön. Alázattal, beleér-
zéssel és tudással követi 
aBibliaeseményeit,szinte
a szerzetesek lelkületével 
hajlik a készülő ábrázo-
lások fölé.  Hallatlanul
összetett munka az övé. 
Az óörmény betűkkel

írott szövegeket az örmény nyelvészek
sem igen tudják olvasni! Az ismeretlen
szöveg nem, de a történet-mesélő ké-
pecskékvoltakaművészsegítségére.Az
ÖrményBiblia egyben az örmény törté-
nelemhitelesforrásais.Ezanépugyanis
amainapigmindentavalláshozkapcsol.
EzértnálukaBibliaéstörténelemegybe
tartozó egész. Így találkozhatunk benne
III. Trdat király és Világosító Szent Ger-
gely alakjával. Történelmük nagyságai
ők,nekiktulajdonítható,hogyazörmény
népavilágonelsőkéntvettefölakeresz-
ténységet. Az Örmény Bibliát egy spe-
ciális anyaggal írták és festették. Lázár
Imola művészi mun-
kájának része a helyes 
szín megtalálása, annak 
ismerete, hogy a for-
mákba történő szerves
betagolást követően,
a zománcnak égetés 
utánmilyen színe lesz.
Ennek a tudásnak kö-
szönhetjük, hogy most
gyönyörködhetünk az
úgynevezett örmény
kékben és vörösök-
ben. Ötven mű készült
az Örmény Bibliából.

Jeleneteket láthatunk Jézus élet-
történetéből, őszinte naiv bájjal
festveáll előttünkanégyevangé-
lista, az Írástudó és természetesen
megjelenik az örmény kereszt, 
ahacskaris.Azarralegméltóbbhe-
lyeken,Ecsmiadzinbanazörmény
vallási központban és a Vatikán-
banisőrzikLázárImolaremekeit.
II. Garegin örmény katholikosz
személyesen vette át. Az alkotó
munkássága szerves egész. Ezt 
tanúsítják az örmény királyok

arcmásai, a 13 örmény főváros címerei,
jelképei. Ugyanilyen lelki, szellemi el-
kötelezettséggel nyúl a magyar történe-
lemhez.70centiméterenzománcbaégette
Nagy-Magyarországot a 64vármegyével
és azok címereivel. Zománcba ültette 
a szárnyas angyalos magyar nagycímert. 
Szándékamég amagyar királyok arcké-
peit megalkotni. Művészi programjának
kimagasló pontja, nagy álma, a Kálti 
Márk féle Képes Krónika iniciáléinak
zománcba fordítása.150képrőlvan szó.
Hozzákezdett álma megvalósításához. 
Itt látjuk az artisztikusan, aprólékosan
megörökítettSzent László koronázását és 

Dr. Benedek Katalin
művészettörténész

Zárugné Tancsin Katalin, zuglói örmény elnök
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a templomépítést.A hányatott sorsúKé-
pesKrónika 1360 körül pergamenre ké-
szült, amagyar nép középkori történetét
beszéliel.„Amagyarokrégiéslegújabb
tetteiről, eredetükről
és növekedésükről,
diadalaikról és bá-
torságukról.”  Egyre
gyarapszik a Króni-
kához szánt akvarel-
lek száma (ugyanis
ilyenkor ő festőmű-
vész!) néhány közü-
lük már megkapta 
végleges zománc 
formáját. Tudvalévő,
hogy a műhely hát-
teret igénylő munka
kizárólag kézi mun-
kávalvégezhető,aso-
rozatgyártás kizárva. 
AKépesKrónikanem-
zetiérték.Ezenértékek
kezelése,megbecsülése
híven tükrözi mind-
azon személyeknek 
és a kormánynak nemzeti érzületét, akik
ezekért felelősek. Lázár Imola határozott
célja,hogyamagyarságkincsetérőtudását
a zománcképesKrónika által is eljuttassa
hozzánk.Elindult azúton és nagyművé-
szi vállalkozásához támogatókat keres.

Reméljük, hogy talál, és akkormeg sem
áll agyőzelemig.Lényegesaz is,hogyő
hungarikummányilvánítanáazerdélyizo-
máncot mint készítési eljárást.Miközben 

a múltban kutakodik
és alkot, azonközben
motorbiciklik karosz-
szériájáraképzeléské-
szít zomándíszítést és
zománctapétát tervez. 
G.Dépardieu francia
színész számára de-
korált borosdobozt.
Tűzzománc berakásos
bútortervei vannak és
természetesen éksze-
rek,demégzománccal
díszített fehérneműket
is találunk alkotói bi-
rodalmában.A tűzzo-
mánc tartós, ellenáll
a korróziónak, még 
alakástüzetistúléli.
Aszászrégeniszüle-

tésűművésznek eddig
mintegy negyven ön-

állókiállításavolt.
Lázár Imola és a tűzzománc együvé

tartozásaolyanszoroskötelék,hogyarra
gondolhatunk,őktalánkölcsönösenegy-
mást választották.  

Budapest, 2019. március 11.

ELISMERÉSEK NEMZETI ÜNNEPÜNKÖN
Ahogymindenévben,úgy2019-benisszámoshonfitársunkrészesültelismerésben
nemzetiünnepünkalkalmából.
KözülükJankovics Marcellrendező,író,grafikusaközmédiaéletműdíját,aCsoóri
Sándor-díjatvehetteát.
AzErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesületnagytiszteletteléssokszere-

tettelgratulálmagyarörménydíjazottunknakéstovábbisikeresmunkátkívánmind-
annyiunkörömére.

Szerkesztőség

Kövér István                                                                                                                         
Megemlékezés családunk
beköltözésének 350.
évfordulójáról

Lengyelország 
II. János Kázmér lengyel király (Waza)
(1609. – Nevers, 1672.) Lengyelország
királya 1648–1668 között. (Apja révén
igényt tartott a svéd trónra is.) Trónra
léptekor nehéz helyzetben volt az or-
szág, részbenkülső (orosz, német, svéd)
terjeszkedő törekvések, részben pedig 
a kozák-lengyel háború miatt, amely
Ukrajnában tombolt. 1648. januárjában,
Bohdan Hmelnickijt aZaporizzsjaiSzics
főhetmannak választotta meg. A krimi
tatár-kán Tuhaj-bej vezérletével egy 
hordát küldött a kozákok támogatására,
míg a hetman igyekezett rávenni a kánt,
hogy teljes haderejével szálljon harcba.
Anemesielnyomásmiattfegyvertfogott
Hmelnickij több súlyos vereséget mért 
a lengyel elit erőkre. De szövetségese,
a tatár-kán békére kényszerítiHmelnic-
kijt.A harcok két éven belül kiújultak,
ám János Kázmér seregének sikerült
döntőgyőzelmetaratnia1651-benabe-
reszteczkóicsatában.

A svéd hadsereg a kor legmodernebb
hadereje volt, de gyors sikereit lengyel
területen a főnemesség árulása segítette
elő:többfőúrsajátönállóságratörekedett.
VarsóésKrakkóelvesztéseutánMagyar-
országon, azt követően Sziléziában pró-
báltmenedékettalálniazőtüldözősvédek
elől.Ámmígalengyelnemességnemvolt
hajlandóasvédekellenharcolni,megtette
aztaparasztilakosságésakisnemesség,
amely a svéd katonaság rekvirálásai és
súlyos visszaéléseimiatt lázadt fel, s si-
kerültmegvédenia JasnaGóra-imagyar
alapításúpáloskolostort.Asvédkirályse-
gítségül hívta II. Rákóczi Györgyöt,akire
a lengyel–litván–tatár haderőnek szintén
sikerült vereséget mérni. János királyt 
a trónon 1669-benMichał Wiśniowiecki 
lengyelnemeskövetteI. Mihály(1640–1673)
néven,mintLengyelországkirályaésLit-
vánia nagyfejedelme 1669–1673 között.
1672nyaránatörökszultánvezettefőse-
regahavasalföldiésamoldvaihadakkal
ostrom alá vette a török-lengyel határon

Előzmények 
Széles körben ismert, hogy hagyományaink szerint őseink a Bagratidák főváro-
sának feldúlása után, 1239-ben menekültek el Ániból. Előbb a Kaukázus lábainál 
folytatták harcukat a tatárokkal, majd  Áninak 1319-ben történt végleges pusztu-
lása után  sokan a Kim félszigeten telepedtek meg, a Genovaiak fennhatósága alatt 
[pl. Kaffa (ma Feodoszija)]. Azonban a félszigetnek a tatárok által 1475-ben történt 
feldúlása után a túlélők egy része, megállókkal ugyan, Lengyelországba költözött. 
Onnan azonban az erőszakos térítési kísérletek miatt Moldvába visszatelepül-
tek, majd onnan véglegesen Erdélybe telepedtek át, új hazát találva. 

Nos, ennek a körülményeit szeretném egy kicsit megvilágítani, miért akkor,
és miért ide telepedtek le őseink..
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álló Kamieniecet.Az ostromhoz rövide-
sen csatlakozott a kán és Petro Dorosenko 
vezettekozák-tatárseregis.Néhányhéten
belül az erősséget bevették, s Délkelet-
Ukrajnát és Podóliát a törökök teljesen
birodalmukhozcsatolták.

(Erről szól Sienkiewicz világhírű triló-
giája: Tűzzel, vassal - a kozákok elleni há-
ború, Özönvíz–a svédek elleni honvédő 
háború, A kis lovag - a délről betörő török 
elleni háború és Podolski Kaminieniecz 
védelme) 

 
Magyarország 
AtörökökLuxemburgi Zsigmond uralko-
dásaidejénkezdtekbetörniaMagyarKi-
rályságterületére.Ekkorakirálykiépít-
tetteadélivégvárrendszert.1440-benI.
Ulászló került a trónra, majd 1443-ban
a király ésHunyadi vezetésévelmegin-
dult a „hosszú hadjárat” a török ellen.
1444-ben Várnánál támadást intéztek 
a török ellen, de az ígért európai segít-
ség elmaradt, ezért amagyarok veresé-
getszenvedtek.I. Ulászló életét vesztette  
a csatában, és 1444-ben a még kiskorú
V. László került a trónra,Hunyadit pe-
digkormányzóváválasztották1446-ban.
Az 1448-ban indult balkáni hadjárat 
a rigómezei csatában –mivel Szkander 
bég segítségeelmaradt–súlyosmagyar
vereséggelzárult.1453-banKonstantiná-
polytörökkézrekerült,ésatörökökkö-
vetkező célja Nándorfehérvár megszer-
zéselett.Ez1456-ban,anándorfehérvári
csatábannemsikerültnekik,ezutánhosz-
szúideignemkerültsoraszultánifőerők
bevetéséreMagyarországellen.

Ahosszú–vagymásnéventizenötéves-
háború (1591/1593–1606)adunaiHabs-
burg-monarchiaésazOszmánBirodalom

összecsapása volt a Magyar Királyság
területén. A Habsburgokkal szövetség-
ben harcolt az Erdélyi, a Havasalföldi, 
aMoldvai fejedelemség, aNémet-római
Birodalom és a pápai állam támogatásá-
val.A háborúhoz több európai állam és
törökuralomalattélőnép, ígyaszerbek
és bolgárok is csatlakoztak, akik közül
sokat hajdúk közé szerveztek.A kezdeti
keresztény sikerek után az erőviszonyok
kiegyenlítődtek, így 1606-ban az eredeti
állapothoz képest lényegében kevés vál-
toztatással zárult.
Az 1520-as évek elején az oszmánok

nagy lendülettel támadtak a délimagyar
végvárrendszerre, és azt sikeresen át is
törték.Eztkövetteazországbelsejeellen
intézett támadás 1526-ban, amely amo-
hácsivereséghezésaztkövetőenazegy-
séges Magyar Királyság felbomlásához
vezetett.Akirobbanómagyarbelháború-
nakvégetvetve1541-benazOszmánBi-
rodalomelfoglaltaBudát.EzzelaMagyar
Királyságháromrészreszakadt:aKirályi
Magyarországra,aKeletiMagyarKirály-
ságra (1570-től Erdélyi Fejedelemség),
illetveahódoltságterületére.

I. Lipót magyar király Zrínyi Miklós 
grófot nevezte ki a hadsereg főparancs-
nokának.Azonban a bécsi udvar Zrínyit
politikai ellenfélként kezelte, ezért Li-
pót visszavonta fővezéri kinevezését és
Montecuccolit nevezte ki helyette, aki
azt az utasítást kapta, hogy csak akkor 
bocsátkozzék harcba, ha a török Bécset
fenyegeti. A következő évben a keresz-
tények több győzelmet is arattak a törö-
kökön,igaz,Zrínyiújvártelvesztették,de
Szentgotthárdnál nyílt csatában felülke-
rekedtek a nagyvezír ötszörös túlerőben
levő hadán. Ennek ellenéremegkötötték
a szégyenletes vasvári békét, melyben

példáulatörökragaszkodottahhoz,hogy
Zrínyiújvársohatöbbéneépüljönfel.

Erdély 
Az 1655-ben Lengyelország és Svédor-
szágköztújabbháború törtki.Asvédek
ellen viszont egy hatalmas koalíció jött
létre, s hogy X. Károly Gusztáv svédki-
rályelneveszítseaháborútRákóczisegít-
ségétkérte1656végénaprostkivereség
után,felajánlvanekiDél-ésKözép-Len-
gyelországegyrészét,aholújkirályságot
alapíthat. II. Rákóczi György 1657 janu-
árjában,nemtörődveaPortatiltakozásá-
val, szövetségben a svédekkel hadat in-
dítottJános Kázmér lengyelkirályellen,
kiegészülve a moldvai és havasalföldi
csapatokkal.Ahadjáratelsőszakaszában
sikeres volt: bevette Krakkót, aztán be-
vonult Varsóba, de alighogy találkozott
asvédekkel,akirályukmagárahagytaőt
azországát értújabbdán támadásmiatt.
Rövidesen magára hagyta hadait, amit
Kemény Jánosrabízott,deakitahatárnál
elfogottatatárkán.Székelyföldetrövide-
senatörökéstatárhadseregpusztította.
1658. október 11-énBarcsai Ákos sze-

mélyében új fejedelmet választottak,
mire Rákóczi haddal indult trónja visz-
szafoglalására. Barcsai ellen győzedel-
meskedett,deSzejdi Ahmed,abudaipasa 
aszászfenesicsatában,1660.május22-én
vereségetmértRákóczira.Acsatábanka-
pottfejsebébehaltbele1660.június7-én.
AtörökezutánelfoglaltaVáradotis.

Apafi Mihály (Ebesfalva, 1632. – Foga-
ras,1690.)résztvettamoldvaihadjáratban
(1653),ahavasalföldi(1655)ésalengyel-
országi(1657)hadjáratokban,sazerdélyi
fősereg maradékával együtt őt is fogoly-
ként aKrímbe vitték, ahonnan 1660 nov-
emberében,háromévraboskodásutántért
csakhaza,mivelcsaládjacsaknagynehéz-
ségekárántudtaösszeszedniakiváltásához
szükségespénzt.Azavarospolitikaihely-
zet miatt a birtokaira vonult vissza. Ali 
pasa 1661. szeptember14-énaLibáncs-
mezőn,Marosvásárhely közelébenApafi
Mihályt tetteErdély fejedelmének.Feje-
delemméválásautánmindenerejéthiva-
tásának, Erdély viszonylagos önállósága
megőrzésének szentelte. Reálpolitikus volt, 
scsaklátszatratörökbarát,nohakényszerű-
ségbőltöbbHabsburg-elleneskatonaiakció-
banrésztvett(1663,1679,1683).Adicsősé-
ges1664-eshadjáratsoránmárkészült,hogy
az erdélyi seregek élén csatlakozik a Ma-
gyarországotfelszabadítócsászárihadakhoz,
aszégyenteljesvasváribéke(1664.augusz-
tus) azonban hamar kijózanította, hiszen
kiderült,hogysemacsászár,semaszultán
nemvolttekintettelErdélyérdekeire.Erdély
Apafi korai időszakában a viszonylagos
nyugalombanújra fejlődésnek indultmind
gazdasági(aziparfellendítése,görgényipa-
pírmalommegjavíttatásaakönyvnyomtatás
végett, a vajdahunyadi vashámor építése, 
azüveggyártás újraindulása, a posztószö-
vésfellendülése),mindkulturálistéren.

Folytatjuk

2019.március13-ánaNemzetiTáncszínházNagytermébenA jövő csillagai címmel 
fiatal táncművész palánták is bemutatkozhattak a nagyközönségnek.A II. részben
Lászlóffy-Lanier:Throughthelookingglassc.számátLászlóffy Emőke, III. évfolya-
moshallgatószerezte,koreografáltaéselőadtanagysikerrel.Örültünk,hogyjelen
lehettünkezenaszépelőadáson. M
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Molnár Melinda                                                                                                                                                                     
Nincs olyan örmény, aki valaha felejteni

tudná a genocídiumot 
A 104 éve történt örmény népirtásra emlékezett péntek este a székelyudvarhelyi 
Magyarörmény Kulturális Egyesület tagsága. Nyitányként megkoszorúzták  
a helybéli magyarörmény emlékhelyet, majd a városi könyvtár látvány- és hang-
zóanyag-termében Szász Tibor András, örmény gyökerű felsősófalvi református lel-
kipásztor szólt a 20. század első népirtásáról, és levetítették az Eltitkolt holokauszt 
című dokumentumfilmet.

„Egyéve,hogyfelavattukeztamagyar-
örmény emlékhelyet, melyet elsősorban 
a székelyudvarhelyi magyarörmény kö-
zösségszámáraállítottuk,deaz1915-ben, 
a törökök által elkövetett gyalázatos ör-
ménynépirtásratörténőemlékezéshelyéül
isszolgál”–idézte 
fel a koszorú-
zási ünnepségen
Minier Ottó, az  
egyesület elnöke.
Kacskar,azazkő-
tömb. Kifejtette:
az emléktáblán
egy örmény ke-
reszt is látható.
Kacskarnakneve-
zik, de a kacskar
szó nem örmény
kereszt-jelentésű,hanemhatárkő,jelzőkő.
Ázsiában a Selyemutat nagyméretű kő-
tömbökkeljelöltékki,eztneveztékkacs-
karnak. Később a keresztény örmények 
akőtömbökrekeresztetvéstek–népimotí-
vumokkalésünnepijelenetekkeldíszítet-
ték.Miutánazudvarhelyimagyarörmény
emlék-kacskarnál elhelyezték a kegyelet
koszorúit,egyperccsenddeladóztakage-
nocídiumáldozataiértésegybenaszékely-
udvarhelyi magyarörmény elhunytakért.

Alehetetlenemlékezés„Nézzünkszembe
amúlttal!–hallottukszámosalkalommal.
Szembenéztünk.Ésáltalábanazzalisma-
radtuk.Ahogytávolodnakamúltkorsza-
kok szörnyűségei, annál több a kitakart,
szemérmesen elfedett kép, egyre több 

a 18 éves korha-
táros beléptető. 
Ezek már nem az 
áldozatok túlélő
utódainak érzé-
kenységét védik,
hanem a közöm-
bös, agresszív,
valóságot ken-
dőző leszárma-
zottaklelkivilágát
óvják – emlékez-
tetett SzászTibor

András. – (…) De a rossz lelkiismeret
vagy a lelketlenség fejhangjaitól függet-
lenül, rettenetesebb az a némaság, mely
atudatlanságésaközömbösségöltözetét
öltimagára.”Személyesenmegéltpéldá-
valszemléltette:nincsjóvátétel.„Áldozat-
ként megbocsáthatsz, felejthetsz. Átren-
dezheted tudatodat. Átutalhatod a terhet 
akorszakokgonoszságára,aholmindenki
szenvedett.Ahonnansokannemjöttekki
élve, de sokan jöttek ki gazdagon, míg

Jobbról: Minier Ottó elnök 

megintmásokjóvátehetetlenültönkretéve
vánszorogtak tovább. Egy ember halála
tragédia. Egy pár tucat ember megölése
szörnyű bűntett. Százezrek módszeres
legyilkolása értelmezhetetlen. Mondhat-
jukazt,hogynemlehetelfelejteni.Pedig
dehogynem!Ahogyafelejthetetlennagy-
mama,apótolhatatlanédesapaalakjakét-
háromgenerációalattkikopikavilágból– 
azelenyészőkeretek,koordinátarendsze-
rek tűntével –, így eltüntetett populáci-
ókrólpártorzéscsonkahelyiemlékma-
rad.Vagyannyi sem.Azemberelmúlik,
éshelyesemismerimeg többé!– idézte 
aBibliátazelőadó.Vallja:Nincsatörté-
nelemnek„milettvolnaha…”tere.(…)
Atörténelemnemahazugésmindigvál-
toztatható, cenzúrázhatóésújraértelmez-
hetőkönyveklapjainéltovább.Mégcsak
nemisagyőztesek írják.Agénekbevan
beleégve, -nőve. Minden sejt hordozza 
a transzgenerációs emlékeket. Áldozatét
és bűnösét egyaránt. Ezért szenvedünk;
nem tudjuk, miért depressziózunk, bi-
zonytalankodunk.MajdamaiÖrményor-
szágbanszerzetttapasztalataitígyfoglalta
össze:„NemlobognaktöbbéÁnizászlaia
Bagratuniak kereszthordó oroszlánjával.

(…)Nemülagyöngypapucsospapnap-
hosszatrégiésszentségtőlkormostemp-
loma hűsén, imádkozva és lelkeket si-
mogatva. Nem járnak békés karavánok
a Selyemúton.A félelem,megkeseredés,
a szegénység a bozótos romok töviseibe
akadt–ahajdanvérrelöntözöttkereszt-
utakon. És nem érti senki az elfeledett
tájon, hogy hova tűnt onnan az áldás és
békesség – úgy látszik, mindörökre.” 
Tanúk,vallomások.Amegemlékezésvé-
génlevetített,Eltitkoltholokausztcímű
dokumentumfilm archív felvételekkel,
túlélők vallomásaival rendkívül érzék-
letesenésszívszorítónmutatjabea20.
század legelső, közel kétmillió áldoza-
totkövetelőnépirtását,azörménygeno-
cídiumot.
ZárásképpenMinierOttónéhány fotót

mutatott a tavalyi örményországi zarán-
doklatukról,ésagenocídiumjerevániem-
lékhelyén előző nap, amegemlékezésről
készült felvételt. 

Fotó: Barabás Ákos
(Ezt a cikket a Székelyhonról másolták: 

https://szekelyhon.ro/aktualis/nincs-olyan-
ormeny-aki-valaha-felejteni-tudna-a-

genocidiumot)

Március 30-án a Jelen/lét fesz-
tivál keretében az Artashat
Örmény Nemzetiségi Színház
előadásában láthattuk a Geno-
cídium c. színművet aNemzeti
Színház Kaszás Attila termében.
Szereplők:Tóth G.-Keller Linda, 
Koncz Eszter,PintérGábor.

Gratulálunkanagysikerhez.
Szerkesztőség

Tóth G.-Keller Linda és Koncz Eszter
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Az Örmény Genocídium 104. évfordulóján
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A mai napon azért gyűltünk össze, hogy megemlékezzünk az örménység történeté-
nek legtragikusabb eseményéről, az Örmény Genocídiumról, amelyet az örmények 
így neveznek: Mec Jeghern, azaz Nagy Mészárlás. A Török Birodalom vezetése 
1915-ben úgy döntött, hogy a területén élő örmény kisebbséget a legkegyetlenebb 
módon, az etnikum kiirtásával meg kell szüntetni.

Idézzük fel röviden, hogy mi is történt. 
Azörmények3500éveélnekaKis-Kau-
kázustól Szíriáig terjedő hatalmas terü-
leten. 2500 éve annyira benépesítették
ezt a területet, hogy örmény államok
jöttek létre. Örményország a történelem
során nem volt mindig önálló, a szom-
szédos nagy birodalmak – nyugatról
Róma, Bizánc, keletről pedig Perzsia -
vetélkedtekérte.AXI.századtólazonban
Ázsiából érkező török törzsek vetettek
véget létének. Ezután kisebb örmény
államok még fennmaradtak ugyan, de 
aXVI.századtóla területenazOszmán
(Török) Birodalom és a Perzsa Biroda-
lomosztozkodott.AXIX.századbanmár
szinteazegészterületetatörökökbirto-
kolták. Északon egy kis részt elfoglalt 

a cári Oroszország, ez a rész
felelmegamaiÖrményország
területének,amelyatörténelmi
Örményországnak kevesebb,
mintegytizedrésze.
Azörményekügyeskereske-

dők, tehetséges értelmiségiek.
MáraBizánciBirodalomidején
részt vettek az állam vezetésé-
ben, bizánci császári dinasztiát
is alapítottak, a politikai elit
tevékeny részét képezte a kons-
tantinápolyi,akésőbbisztanbuli
közéletnek.Vallásukatamoha-
medán Oszmán Birodalomban
ismegtartották.

A XIX. század a nagy nemzeti öntu-
datraébredésekkoravolt.Ekkorszülettek
anemzetihimnuszok,valamintanemzet-
államgondolata.A törököketnikailagés
vallásilag egységes államot akartak, sőt
azegészázsiaitörökségetegyesíteniakar-
ták.Útjukbanálltakakeresztényvallású
örmények, görögök és szírek. E három
nemzetiségetegyszerre,azI.világháború
idejénpusztítottákel.
Azörménygenocídiumnakháromnagy

fázisa volt.Az első korszakban, a XIX.
század derekától szervezetlenül folytak
azirtogatások.Alétükbenfenyegetettör-
ményekekkorköltöztek tömegesenGrú-
ziába.Amásodik,jóvalvéresebbszakasz
a XIX. század végén kezdődött, ekkor

voltak évek, amikor csaknem 100.000
örményt pusztítottak el, összesen pedig
1milliót.Azifjútörökökkormányaazon-
ban a kedvező pillanatra, a világháború
kitörésére várt, hogy feltűnés nélkül
és gyorsan végezzenek a még ekkor is
nagyszámúörménységgel.
1915április24-énelkezdődött aNagy

Mészárlás.Konstantinápolybantöbbszáz
vezető értelmiségit - orvosokat, ügyvé-
deket, politikusokat,
művészeket, gazdasági
szakembereket – fog-
tak el és végeztek ki,
levágott fejüket köz-
szemlére téve a város 
főtérén azzal, hogy
így fog járni minden
örmény. A mai napig
ezen a napon emléke-
zünk meg az Örmény 
Genocídiumról.Ezena
napon ugyanis a török
kormánytagjai,élükön
a hadügyminiszterrel,
Enver pasával, elren-
deltékazörménynem-
zetiség teljesmegsem-
misítését.ATalaat és Dzsemal,valamint
Enver pasa által kidolgozott módszerek
között szerepeltek a helyszínen történő
kínzások és kivégzések, a kiéheztetés, 
anőkmegerőszakolása.Másokatgázkam-
rákbatereltekésottvégeztekvelük.Vol-
tak, akiket nagy bányagödrökbe tereltek
és olajjal leöntve meggyújtották őket. 
Anagyrészüknekazonbanaztparancsol-
ták, hogy két órán belül szedjék össze
legfontosabbholmijukat,ésezutánmene-
telésrekényszerítettékőketazekkormég
Törökországhoztartozóközel-keletisiva-
tagosrészekfelé.Sokanmárútközbenel-
pusztultak,másokkalatörökökvégeztek.

Azok,akikneksikerültélvemegmenekül-
niük, Szíriába, Libanonba, onnan pedig
EurópábaésAmerikábatávoztak.ANagy
Mészárlásidejénkiirtottörményekszáma
elériamásfélmilliót,haaközvetlenelőz-
ményeket is hozzávesszük, mintegy 2,5
milliót. További milliókat tesznek ki a
Közel-Keletre, Európába és Amerikába
menekülők.
A törököknek azonban nem sikerült 

a tervet észrevétlenül 
végrehajtaniuk. Az ese-
ményekről a jelenlevő
angol, francia, né-
met konzulok és más 
szemtanúk értesítették 
a nyugati országokat.
A magyar parlament 
erdélyi örmény kép-
viselői felszólaltak, és
kezdeményezték, hogy
hazánk tiltakozzék.
Az Osztrák-Magyar
Monarchia azonban 
a háborúban Török-
ország szövetségese
volt, ezt nem tehette 
meg. A neves osztrák 

író,Franz Werfel lebilincselő regényt írt 
az ellenálló örmények egy csoportjának
hősiesküzdelmérőlA Musza Dag negyven 
napja címmel.A genocídiumról tudósító
dokumentumok nyilvánosságra kerültek,
ésmáramár sokország ismerte el hiva-
talosan az Örmény Genocídiumot. De
Törökországmégmindigtagadja.
AzÖrményGenocídiumazonbanezzel

mégnemértvéget.ASzovjetunióbannégy
alkalommal történt szervezett népirtás 
az örmények ellen, legutóbb a karabahi
háború idején.A legszomorúbb azonban,
hogy az örménység eltűnése, beolvadása
maazokbanazországokbanaleggyorsabb,
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ahovaazörményekmenekültek.Stalánez
alegkomolyabbanfenyegetőgenocídium.
Míg az erdélyi örménység a XVII. szá-
zadelejétőlaXX.századelejéig,három
évszázadon keresztül őrizte az erdélyi

örménynyelvet,ésmég
ma is vannak olyanok,
akik ezen a nyelven
énekelni tudnak, addig
a nemrég hazánkba ér-
kezett örmények gyer-
mekei, szüleik minden
erőfeszítése ellenére,
jobban beszélnek ma-
gyarul, mint örményül.
Ennek egyik oka csak 
azörményiskolahiánya.
A legfontosabb fel-

adatunk tehát, hogy a
fiataloknak továbbad-
juk az örmény identi-
tást. Ennek eszköze az
örmény iskola - főleg
a nemrég hazánkban
letelepedettek számára
–, a kulturális identi-
tás erősítését szolgáló
tanfolyamok, kulturális
rendezvények,valamint
azörménynyelvűlitur-
gia.Az örmény közös-
ségmegerősítése.
Jerevánban, az Ör-

mény Genocídium em-
lékműve mellett ott áll
azújjászületéstszimbo-
lizáló oszlop. Tegyünk
meg mindent azért,
hogy Magyarországon 
az örménység újjászü-
lessékésvirágozzék.

(Elhangzott 2019. áp-
rilis 24-én, 18 órakor az Örmény Genocí-
dium 104. évfordulóján, az örmény katoli-
kus templom Orlay u-i emléktáblánál dr. 
Issekutz Sarolta előadásában, majd ko-
szorúztak a jelenlévők.)

Az Örmény Genocídium emlékmisét május 1-én Vartan atya celebrálta 
az Orlay utcai Örmény Katolikus Templomban

Örmények Gyergyóban                                             
„ÖrményekGyergyóban” c. fotókiállítás
a XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkor-
mányzat és a Tóth JózsefGalériarendezé-
sében (Válogatás aGyergyószentmiklósi

FotóKlubésaMédiakalandIfjúságiCso-
portképeiből)ésaGyergyói-,aSzépvízi-,
ésaMarosvásárhelyiörményekc.köny-
vekbemutatásáraésismertetéséreinvitált
ameghívó,március3-ána XV.kerületi

Tóth József Galériába, a Páskomliget u.
47-be.
Amegjelenteketköszöntötte:Tóth Csaba, 

aGalériavezetője ésNuridsány Zoltánné 
elnök.
A kiállítást megnyitotta:

Kulcsár Lászlóelnök.Aköny-
veketbemutatta:PuskásAttila
elnök.
Közreműködött:Csibi Krisz- 

tina ének,  Juhász Endreduduk-
művész.
Aszépkiállításmegnyitója

egybenaTóthJózsefGaléria
megnyitásának ünnepe volt.
A kétszintes galéria és kö-
zösségi tér létrehozója Tóth 
Csaba erdélyi származású
építőmérnök, (Tóth K. József 
édesapja).
Nyáron székely, csángó,

magyar-örmény és magyar
gyermekekvendégfogadására
és tartózkodására is alkalmas
a terület. Múlt nyáron már 
szakaszosan30gyermeketlá-
tott,hosszabbrövidebbideig,
vendégülCsaba,megtervezett
programokkal és ellátással.

Megtelt mindkét helyiség,
sőt az előtérbe is szorultak 
akésveérkezők.Amívesfotók,
a gyönyörű táj és az örmény
templom, valamint az épüle-

tek elbűvölték az érdeklődőket. Kulcsár
Lászlórengetegmunkátfektetagyergyói
örményközösségösszetartásáraésafiatal
utánpótlásnevelésére.Nyárigyergyóitá-
borainakerületifiatalokisrésztvesznek

Nuridsány Zoltánné és Kulcsár László

Juhász Endre duduk művész, jobbról: Tóth Csaba galériavezető
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s szellemi, lelki és identitás őrző elő-
adásainahitélet szerepét is fontosnak
tartja. Már két budapesti ifjú megke-
resztelkedettagyergyóiÖrményKato-
likusTemplombanazévekfolyamán!

CsibiKrisztina,acapellaénekeltcso-
dálatos örmény gregorián dalt. Igen
tehetséges és fényes jövő vár rá, ha
jó zeneiskolába kerül és szorgalma-
sangyakorol.JuhászEndre,mindenki
örömére bravúrral szólaltatta meg
más-más hangolású dudukjait, öröm-
teli örmény népzenével. Puskás Attila
bemutatta a három örmény településről
szólókönyvetésecsetelte létrejöttükne-
hézkörülményeit.Azünnepségetjóhan-
gulatúfogadászártafinomfalatokkal.

A XV. kerületi Örmény Nemzetiségi
Önkormányzat,továbbisikeresrendezvé-
nyek létrehozását terveziTóthCsabával,
közösrendezésben.

Dr. Cs. G.

Gyertyánffy Ágnes
Kicsi, furcsa életem – II. rész

Bajorországi évek
Azután innen tovább telepítettek minket
alovakkalegyüttabajorországiKaisheim 
városkamellettiNeuhofba, ahol már ren-
des házakban laktunk és ahol elkezdtem
járni a kaisheimi iskola első osztályába.
Németülnemtudtam,magyarulolvasnivi-
szontigen.Mireiskolábakeveredtem,késő
tavaszvolt.Eleintenemmertemagyere-
kekkel játszani, mindig az iskola-épület
körül bujkáltam, hogy ne kelljen velük
játszanom.Énvoltamazegyedülimagyar
gyerek,amagyarcsaládokszétspricceltek
másbajorhelységekbe,alovakategyelőre
bajorparasztokhozadtákki,mertelfogyott
aszénaésazabrak.Deapámszámontar-
tottaalovakat,s1947őszénígyjöhettünk
haza az utolsó magyar ló-szállítmánnyal,
közben intézte a lovak hazaküldését. B.
Gulu szerint, ha akkor apám nem szedi
össze Bajorországban a magyar tenyész-
állatokat, ma Magyarországon nem lenne 
lótenyésztés.Ezperszetúlzás.Másmagyar
katonatisztekisdolgoztakezen.

Előszó
Én az életben szinte semmit sem csináltam, velem csak történtek a dolgok. Hogy ezek 
a történések rajtam kívül mennyire érdekelhetnek mást, nagy kérdés. Talán csak any-
nyiban, amennyiben általános történet, ami másokkal is megtörtént, s én egy vagyok  
a sok szemtanú közül. Kicsi, furcsa életem összefonódik kicsi, nekem végtelenül ked-
ves hazám történetével, azzal, ami generációkkal előttem történt családom tagjaival 
is, és rajtuk keresztül velem is. A történelmi hűség kedvéért tehát megpróbálok igazat 
írni. Ebben Isten segítsen.

Azt szeretném érzékeltetni, hogy a XX. sz. történelme hogyan és milyen mér-
tékben szólt bele egy kisember életébe, hogy hogyan éltem meg – alulnézetből –  
a század turbulens történelmét.

Perszeazamerikaiaksemvoltakangya-
lok, ők is sok lovat elzabráltak. Például
egyOwens nevű századosSzandtner Ti-
borbácsisajátlovátakartakikötniazis-
tállóbóléshazaküldeniAmerikába.Tibor
bácsi tiltakozott, mondta a tolmácsnak,
hogysemazállamilovakat,semasajátját
nemadjaodaazamerikainak.Erreazbe-
lebokszoltTiborbácsiba,akierős,magas
ember volt, de hátratántorodott és a dí-
ványraesett.Meghallottaeztaszomszéd
szobábanafelesége,akicsi,finomGréti
néniéstőleteljesenszokatlanmódonki-
perdült az amerikai százados elé és egy
nagy pofont kevert le neki. A százados
felemelte lovaglópálcáját és végig akart
verniakisfiligránasszonyon,deatolmács
(egy lengyelkatonatiszt), lefogtaakezét
ésaztmondtanekiangolul:„NálunkEu-
rópában ez nem szokás”. (T.i. asszonyt
lovaglóostorralverni).GrétinéniésTibor
bácsiígymegmenekültek,deazértalovat
azamcsicsakelvitte.

Déva és Szászváros azonban teljesen
máseset.Évszázadokótafolyamatosan
lakott területek lévén, a megyeszékhely 
és a német lakosságának köszönhetően
jelentős polgári múlttal rendelkeznek,
tele vannak régészeti leletekkel. Szász-
városon, az óvárosban szinte bárhol
ásnak,biztosanvalamilyenrégészetile-
letrebukkannak:többnyirelakóházakra,
esetleg templommaradványokra. Kas-
télyokra, palotákra, várromokra, vagy 
hasonlótörténelmijelentőségűrégészeti

hagyatékra azonban nem számítanak,
ezekugyanismegmaradtak.
Dévaközpontjában,avárosházaelőtti

téren,majdnemTraianus császárszobra
alatt találhatók a rövid életű örmény
templommaradványai.Areformátusnál
összehasonlíthatatlanul kisebb temp-
lom a tizennyolcadik században épült,
1806-ban viszont már nem létezett:
alighaállttöbbetfélévszázadnál.

Forrás: Nyugati Jelen, 2008. április 17.

Chirmiciu András
Régészeti „apróbazár” (részletek)
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MégakövetkezőiskolaévbenisNeuhof-
banlaktunk,amiegydombonépültkiste-
lepülésvolt,onnangyalogjártamleakais-
heimiiskolába.Anyámszeptemberbenújból
azelsőelemibeakartbeíratni,hiszazelőző
tanévbencsak3hónapotjártamiskolábaés
az elejénmég nem is tudtam németül, de 
a nagyon kedves tanító néni azt mondta,
hogy ez a gyerekmár tud németül és ol-
vasniisjóltud,nyugodtanmehetamásodik
osztályba. Persze azért még nem értettem
mindent,demáregyüttjátszottamanémet
gyerekekkel. Azért voltak félreértések is.
Egyszer azt kérdeztem anyámtól: „miért
ül SzűzMária hózentrágerben?” „Honnan
veszed ezt?” Erre elkezdtem énekelni az
előző nap tanult éneket: „Maria sitzt im
RosenhagundwiegtihrKindelein”(Mária
a rózsalugasbanül és gyermekét ringatja). 
A„Rosenhag”szót„Hosentrag”-nakértet-
temésezérttűntadologolyanfurcsának.

Aztáninnentovábbkellettmennünk,ki
merre látott, mert a lovakat elhelyezték 
bajorparasztoknál,azemberekremárnem
voltszükség.Nagymamaishazamentafi-
ához Székesfehérvárra (a nemzetibankos
nagybátyámhoz). Itt tudtuk meg, hogy
nagypapa, aki nem volt velünk, hanem
Csabdin egy fiatal házaspárnál lakott,
meghalt. Halála hősies volt, mert a be-
özönlő orosz katonák az ő házukba is
bejöttek, a férfitmálenkij robotra vitték,
az egyik katona pedig a fiatalasszonyt
akartaelkapni,denagyapám,akimagas,
erősembervolt,azasszonyeléálltésmeg
akartavédeni.Azoroszpuskatussalolyan
erővelsújtottafejbe70évesnagyapámat,
hogy másnapra belehalt sérülésébe. De 
afiatalasszony egérutat nyert és elszaladt 
aházukmögöttierdőbe.Későbbezahá-
zaspár Budapesten meglátogatott min-
ket és elmondták, hogy hogyan történt

és hogy örökké hálásak nagyapámnak
azért,amittett.Ennekafiatalházaspárnak 
azegyetlen7éveskisfiátnéhánynapmúlva
egyorosztankgázoltael,őismeghalt.

Árpád,alegényishazamentafalujába,
a tisztek közül sokan nagyobb német
városokba igyekeztek vagy kivándorol-
tak Amerikába, féltek hazajönni, féltek
az oroszoktól. Szomszédunk, az erdélyi
földbirtokos Korniss D., már nem éne-
kelte többé: „Venite adoremus, venite
adoremus…” a szép latin ádventi éne-
ket, míg a disznóknak a krumplit törte
(egy helybéli gazda alkalmazta a gazda-
ságában)–igaz,azádventiselmúltmár.
Apámnak már addig is valami munka
után kellett néznie, hogy legyen miből
megéljünk. Kitalálta, hogy olyan fából
készült cigaretta-dobozt készít, amit az
amerikaikatonákautóvezetésközbenegy
mozdulattal ki tudnak nyitni, és amibe
éppen belefér az akkor divatos amerikai
„Camel”cigarettacsomag.Adobozegyik
oldalára pedig bajor nagyvárosok címe-
rének matricáját ragasztotta. Érdekes,
hogy ezeketmég lehetett az agyonbom-
bázott városokban kapni. Így München,
Regensburg, Nördlingen, Nürnberg, sőt
Stuttgart (ami már nem is Bajorország)
címerével ellátott dobozokat gyártott,
kézzel, otthon. Még én is segítettem 
amatricákatadobozokrahúzni.Aztánha
100–200dbösszegyűlt,elutazottazillető
városba és az amerikai parancsnokságot
felkeresve,eladtanekik.Úgyvették,mint
a cukrot, néha természetben, néha már-
kában fizetve. Egy amerikai katonatiszt
azt mondta apámnak, hogy „milliomost
csinálok magábólAmerikában, jöjjön ki
velem, de csak egyedül, család nélkül.”
Hát ezt apám nem akarta. A famunkák 
irántivonzalmaonnanered,hogyamikor

18 évesen a pesti piaristáknál leérettségi-
zett,azapjaeléálltésaztmondta,hogyő
asztalosszeretnelenni,ésanyomatékked-
véértmondta,hogyhallotta,hogyaSárvá-
ronnyaralóbajorkirályihercegfiaiismind
tanulnak valami szakmát, ki asztalos-, ki
kovácsmesterséget. Nagyapám állítólag
egypillanatiggondolkozottésaztmondta,
hogy„hamajdteisabajorkirályiherceg
fialeszel,nembánom,tőlemlehetszaszta-
los,detecsakegyszegénymagyarkatona-
tisztfiavagy,katona leszeléspunktum!”
Nagypapaezredesvoltésakkormégnem
tudtaelképzelni,hogyafiaiparoslegyen.
Milyen kár. Apám így lett katona, nem
nagyjókedvéből,deakkormégafiúkazt
csinálták, amit az apjuk mondott. Tüzér
volt,ésamikorTrianonutánazállamiló-
tenyésztés a katonasághozkerült,mint jó
lovas,boldoganjelentkezettaméneskarba.
Mindignagyonszeretteazállatokat.

 
Wemding

Közben Neudorfból Wemdingbe, egy 
szép kis bajor középkori, fallal kerített
városba költöztünk. Amikor megszün-
tették a neudorfi telepet, és mindenki
arra ment, amerre látott, szüleim nagy
gondban voltak, hogy most hová men-
jenek. Szerencsére anyámnak eszébe
jutott, hogy amikor egyszer a kaisheimi
dómban apám orgonakíséretével Schu-
bert Ave Mariaját énekelte, mise után
odajött hozzá a wemdingi polgármester
éskérte,hogymenjenelhozzájukisegy
Wallfahrtskirchebe énekelni. Ezt anyám
megistette,ésakkorapolgármesterfel-
ajánlotta, hogy ha valamire szükségük
lenne,őszívesenállrendelkezésre.Anyám
írtneki,hogymostnincshovámennünk,
nemmehetnénk-eWemdingbe.Apolgár-
mester azonnal válaszolt, hogy jöjjünk,

egy szobát a rendelkezésünkre bocsát.
Eztmeg is tette.Azállomással szemben
voltegyréginagyemeletesépület,annak
amásodikemeleténkaptunkegyszobát,
mellettünkamásikszobábanszudétané-
metmenekültcsaládlakott.Wemdingben
nagyonszerettünklakni,boldoganjártam
avárosközpontjábanlévőiskolábaazapá-
cákhoz. Nagyon szigorú katolikus neve-
lést kaptam. Minden nap kellett misére
menni.Ottvoltamelsőáldozóis.Bajoror-
szágbanaznagyünnepvolt,azelsőáldozó
kislányegyhétigjárhatottfehérelsőáldo-
zói ruhájában és a szüleinek gratuláltak 
azutcán.Nemhogyfehérruhámnemvolt,
hanemaligvoltruhám.Anyámvalamita-
láltrongyokból,anyagokbólvarrtnekem
nyárra egy ujjatlan ruhát. 8 éves voltam, 
sovány is,mégis az apácafőnök asszony
hazaküldött az ujjatlan ruhámban azzal,
hogy „du bist unkeusch” („szemérmet-
lenvagy”).Bőgvementemhaza:„Ichbin
unkeusch” – mondtam.Anyám nehezen
tudtaelnyomniamosolyátésaztkérdezte,
hogy tudom-e, hogymit jelent? „Fogal-
mamsincs,devalamiborzasztó lehet”–
mondtam.Mikor anyámmegtudta, hogy
az a baj, hogy a ruhám ujjatlan, bement
az apáca főnökasszonyhoz és elmondta,
hogymenekültekvagyunk,snemigenvan
ruhánk. De aztán mégis összeeszkábált
nekemvalamiblúzfélét,amitazujjatlan,
„szemérmetlen” ruha alá felvehettem. 
Első áldozásra persze csak fehér ruhá-
ban,fehérharisnyábanéscipőbenlehetett
menni.A házunkkal szemben lakott egy
nagyobb lány, aki egy hétre kölcsönadta
azelső-áldozóiruháját,cipőjét.(Mégane-
vét ismegjegyeztem:Marianne Fischer-
nek hívták. Vele 40 évvel később egy
németországiútalkalmávaltalálkoztam).
Acipőnagyonnagyvolt,papírralkellett
kitömni az orrát, de én nagyon boldog
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voltam és egy hétig úgy mászkáltam 
a városban, mint egy kis menyasszony.
Haaszüleimmelmentemazutcán,idege-
nekodajöttekgratulálni.Ezvoltaszokás.
Kaptamegynénitőlegyszentképet,amin
Jézusülmintpásztorabáránykáiközött.
Anéniaztmondta,hogyaztkívánja,hogy
énolyanbáránykalegyek,akiegészközel
áll Jézushoz.Ezaképecskekésőbbmég
szerepetjátszottazéletemben.

Szüleim kissé bohém emberek voltak,
mert ugyan semmijük sem volt, de ahol
csakmegfordultak,mindjártkörülnéztek,
hogyhollehetneegykismuzsikátcsinálni.
Azthiszem,hogynemszereplésivágyból
tettékezt,hanemazeneirántiszeretetből.
Látták,hogyavároskaközpontjábanlévő
Gasthausban(vendéglőben)vanegyzon-
gora.Apámmegkérdezteatulajdonostól,
hogyszabad-eazonjátszani.„Hogyne,ha
tudrajta”–mondtaavendéglős.Márnem
tudom,mitjátszott,Lisztet, Chopint vagy 
Beethovent,detetszettatulajdonosnakés
kérte, hogymáskor is jöjjön és játsszon.
Apám kérdezte, hogy elhozhatja-e a fe-
leségét is,akiénekel.„Persze,csakszép
legyen”–mondta aHerrWirt.Valahon-
nankottákatszereztekésegy-egydélután
Schubert és Schumann dalokat énekelt
anyámasörözőkocsisoknak,munkások-
nak, jegyzőnek, néha még a polgármes-
ter is eljött. Érdekes, hogy szüleim csak 
akomolyzenéhezértettek,deezegyálta-
lán nem zavarta a publikumot, sőt nagy
lelkesedéssel vették. Egyszer egy fuva-
ros azt kérdezte anyámtól „Kennen Sie
SchumannsMondnacht?”(„IsmeriSchu-
mannHoldaséjdalát?”)Perszehogy is-
merte,kottaisvoltésazegyszerűhallga-
tóságnagyöröméretöbbszöriselkellett
énekelnie.Érdekes,hogyezekazegyszerű
németemberekmennyireismertékasaját

kultúrájukat.Énmegültemasúroltsörasz-
tal mellett és élveztem a zenét, meg szü-
leimsikerét.Aziskolajólment,ajótanulók
közétartoztam.Aházunkelőttösszegyü-
lekezettegykisgyerekbanda,aszemben
lévő állomás épületében laktak, vasutas
gyerekek voltak, az állomásfőnök, Herr
Kain(!)fia,egyolyan12–13évesforma
fiúvoltavezetőjük.Énisodamerészked-
temközéjük,bárlenéztek,mertmégcsak
8évesvoltam,tetejébelányésmenekült
is. (Flüchtlingskindnek nevezték a me-
nekült gyerekeket). Egyszer ez a vezető
nagyfiú nagyhangon el kezdi mesélni,
hogyhallottaazapjától,hogyMagyaror-
szágonnincsenekisházak,sátrakbanlak-
nakazemberek,meghogyahústnemis
főzikvagysütik,hanemalónyergealatt
puhítják.Énellentmondtamnekik,mond-
ván hogy mi is házban laktunk és soha
életembennemlaktamsátorban.Szószót
követett, a végénnem lévén több érvem
aztmondtam, hogy nálunkmég a kilin-
csekisaranybólvoltak.(AKálnoky-kas-
tély rézkilincseit gondoltam aranynak).
Na ezt már nagy nevetés fogadta. Erre
én,kifogyvamindenérvemből,fejjelne-
kimentema fővezérhasának.Eznagyon
fájhatott neki, mert üvöltve elszaladt és
attól kezdve „diewildeUngarin” (a vad
magyarlány)-nakneveztek.Ettőlanaptól
számítomnacionalizmusomat,bárinkább
hazaszeretetnek gondolnám, nacionaliz-
musomat igyekszem mederben tartani.
Wemdingbentörténtmégaz,hogykanya-
rójárványtörtki.Nagyonsokanmegbete-
gedtekaz iskolában,néhánygyerekbele
is halt. Én is megkaptam, nagyon beteg
voltam,nekemabetegségnemaszívemre
ment,mintsokgyereknek,hanemasze-
memre.Amikor meggyógyultam és újra
iskolábamentem,márnemláttamahátsó
padból, legelőreültettekésmégonnan is

nehezenláttamatáblát.Szemüvegetazon-
banmárcsakMagyarországonkaptam,de
akkorrögtönigenmagasdioptriaszámmal.
Egyszer hazafelé menve a középkori vá-
roskát körülvevő fal tetején, ahol a város
körülegysétaútvezetett,alemenőnapva-
lami gyönyörűvé festett egy a fakorláton
lepergővízcseppet.Akkorannyiramegra-
gadottezalátvány,olyanboldogsággaltöl-
töttel,hogyelhatároztam,hogyeztegész
életemre megjegyzem magamnak. Ez meg 
istörténtésmégmais,haaztaszóthallom
„boldogság”eszembe jut ezazezer szín-
bencsillogó,legördülővízcsepp.

Szüleim néha elvittek a közeli Nörd-
lingenbe,amiegyigaziközépkorivároska
volt és ahol nagyobb ünnepeken Kas-
perltheater(bohócszinház)játszottazutcán
agyerekeknek.Emlékszem,hogyabohóc
azzal kezdte, hogy hangosan kiáltotta:
„Seidihralledooo?”(mindnyájanittvagy-
tok? – bajor akcentussal) s mi nagy lel-
kesedésselkiáltottuk„Joooo” (Ja– igen). 
Agyerekektőlmegtanultamabajorakcen-
tust, ha osztálytársaimmal vagy barátnő-
immelbeszéltem,szüleimegykukkotsem
értettek belőle, pedig mindketten nagyon
jóltudtaknémetül.Eztazótateljesenelfe-
lejtettem. Otthon, Wemdingben, szüleim
néhaelvittekavároskaközpontjábanlévő
egyetlencukrászdába,aholkenyérjegyel-
lenében„süteményt”lehetettkapni.Atész-
tájasötétbarnavoltésrózsaszínűkrémvolt
a tetején.Nekemnagyon ízlett, apámvi-
szontaztmondta,hogyotthon,Erdélyben,
aborotvakrémjeisjobbízűvolt.

Egyszer apámnak beütött egy jó üzlet 
acigarettadobozokkal.Éjjel-nappaldol-
goztakrajta,mégénismatricáztam,amikor
megjöttemaz iskolából.Egy egésznagy
aktatáskáravalótcsináltunkéselutaztunk

aBajorAlpokba,hogymegnézzükaZug-
spitzét. A túlzsúfolt vonaton alig volt
helyünk, de valahogymégis sikerült he-
lyetkapnunk.Velünkszembenegyfiatal
pár beszélgetett, teljesen úgy hangzott,
mintha magyarul beszéltek volna, csak
éppenegyszótsemértettünkbelőle.Akí-
váncsiságnemfértbelénksvégülanyám
megkérdezte őket németül, hogymilyen
nyelvenbeszélnek.Észtekvoltak.Nagyon
megörültünk egymásnak, mert úgy gon-
doltuk, hogy az észtek-finnek-magyarok
rokonok.Talánazok,talánnem,minden-
esetre a nyelvük zenéje teljesen egyezik 
a miénkkel. A Zugspitze teljes ködben
volt, kimentünk a kilátóhelyre, de csak
gomolygó ködöt láttunk, egyetlen egy
csúcsotsem.Ráadásulmégéjjelaszörnyű
tömegszálláson, ahol mint egy lágerban
egymáshegyén-hátánfeküdtünk,ellopták
apám táskáját a cigarettadobozokkal és
ígykénytelenekvoltunklógóorralhaza-
utazni Wemdingbe. Szüleim többször is
veszekedtekegymással,deezvoltazelső
eset, hogy magamban teljesen apámnak
adtamigazat.Nemtehetettróla,hogyéj-
jelkiloptákafejealólaztatáskát.Nagyon
sajnáltamapámatarázáporozószemrehá-
nyásokmiatt,denemmertembeleszólni
aveszekedésükbe. Ígynagybúsanhaza-
mentünk.AzótasemláttamaZugspitzét.
Még egy emlékezetes közös utunk volt
Németországban,mégpedigStuttgartba. 
Akkormárjobbanvigyáztakadobozokra
a szüleim. Wemdingben ismerkedtek
meg a Braun házaspárral, akik nyaralni
jöttek oda és hallották anyámat énekelni
ésmondták,hogyőkisnagyzene-rajon-
gók.Aférfi remekülzongorázott,kísérte
anyámatisésakétházaspárjólösszeba-
rátkozott.Az asszony 20 évvel volt idő-
sebb,mintaférje,denagyonjóléltekés
kedvesen meghívtak minket Stuttgartba.
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Valahogyvonatonelvergődtünkoda,őrült
zsúfolt vonatokon, átszállásokkal, po-
rig rombolt városok mellett. Stuttgart is
szörnyennézettki, deazanegyed, ahol
őklaktak,eléggémegkímélődöttaháború
alatt.Emlékszem, hogy egyedül hagytak
a lakásban, lelkemre kötötték, hogy ne
nyúljak a gázhoz, mert az nagyon veszé-
lyes és kezembe nyomtak egy „Struwel
Peter”-könyvet, amit én egész este nagy
élvezettelolvastam,amígafelnőttekavá-
rosbanVerdi Requiemjét hallgatták.Mi-
után a zeneakadémia le volt bombázva,
a hangversenyt egy nagy teremben ren-
deztékmeg, amelymellett egy amerikai
katonai klub (hangos dzsessz-zenével)
működött.Megkezdődött a hangverseny,
ateremzsúfolásigmegtelt,mertmindenki
vágyott a szörnyű háború után valami
szépre. De a szomszéd klubban nagyon
hangosan szólt a jazz, annyira, hogy el-
nyomta aRequiemet.A németek behúz-
tákfülüket-farkukat,nemmertekrászólni 
azamerikaiakra,merthiszazokmegszálló
csapatok voltak. Erre apám, aki magyar
uniformisban volt (nem lévén civil ru-
hája),felállt,benyitottazamerikaiklubba
és a szájára tette az ujját. Ezek a katonák 
nemismertékeztazuniformist,aztgon-
dolhatták, hogy orosz, és azonnal telje-
sen elhallgattak, leállították a zenéjüket. 
Apámvisszaültahelyéreésújrakezdőd-
hetett Verdi Requiemje. Elölről kezdték
és végigjátszhatták. Nagy siker volt, és 
apapámkörülülőkmindgratuláltakneki.
ABraunházaspárfogadtaagratulációkat.
Hatudtákvolnaezekaszegénynaivam-
csik, hogy ez egy ellenséges egyenruha,
nem tudom, mit tettek volna. Stuttgartból
hazatérve szüleim elhatározták, hogy ha-
zamegyünk Magyarországra. Úgyis min-
dig honvágyuk volt, különösen, amikor
kimentünk awemdingi strandra, ami egy

erdőöveztetóvolt,ésaminagyonhasonlí-
tottvalamelyikerdélyistrandra.Otttanul-
tammegúszni,anyámnemtúlszerencsés
módszerével,hogyt.i.egyszermegmutatta,
hogymit kell csinálni, azután a tó körül
sétálva belökött egyenesen amély vízbe.
Majdnem megfulladtam, szerencsére utá-
namugrottéskihúzott.Deaztánmégiselég
hamarmegtanultamúszni.Wemdingiéle-
tünksoránanyámmalnagyonközelibarát-
ságbakerültünk,szintebarátnőjénektekin-
tett,pedigmikoreljöttünkonnan,mégcsak
9 éves voltam. Emlékszem, hogy egyszer, 
mikorbementünkavárosba–(miafalon
kívüllaktunk,estemindigbecsuktákaka-
pukat, úgyhogy igyekezni kellett, nehogy
bennrekedjünk) – tehát amikor egyszer
egynyári reggelenbementünk avárosba,
afőtérenazegyikszép„Giebelhaus”(ba-
rokkos homlokzatú ház) előtti kiskertben 
aFrauRaetin(tanácsosné)éppenkapálga-
tott.Anyámaztmondta,hogymostodame-
gyünkköszönniésfigyeldmeg,hogyazt
fogja mondani, hogy „man muss immer
schaffen, schaffen” (mindigdolgozni, dol-
gozni kell). Odamentünk, szépen köszön-
tünk és tényleg ezt mondta. Alig tudtam
visszatartanianevetést,detudtam,hogyud-
variatlanságlenne,haelnevetnémmagam.

Hazajövünk
Közbenmáregy idejehír jöttabátyám-
ról, hogy szerencsésenmegérkezettSzé-
kesfehérvárra,aciszterekhezjárgimná-
ziumba. Bennlakó és ő magamegkeresi
a bentlakás díját nyári munkával, meg
gyerekek tanításával. 17 éves volt már.
Nagybátyámaztírta,hogyitthonrendező-
dikapolitikaihelyzet,választásokvoltak,
hazajöhetünk. Így 1947 őszén az utolsó
ló-szállítmánnyalmiishazajöttünk.Avo-
natalovakkalKomárombaérkezett,ahol

apámutóda,AnkerSándibácsivetteát
alovakatéshozzájukmentünkbeebédre
(aszülőházamba,hiszabbanaházbanlak-
takaszüleim1932-től1940-ig).Egyszer
csaknyílikakertkapuésegyfiatalember
jön be, végig a kerti úton.Anyám látja 
azablakbóléskérdiMiminénit,hogyki
ezacsinosfiatalember?„Hátnemisme-
redmeg?”–kérdiazmegdöbbenve.Abá-
tyámvolt.Dehátutoljára14ésfélévesen
láttaafiát, ekkormegmár17évesvolt.
Nagysírás-rívás,öröm.Énisaligismer-
temmeg,deőismásképpemlékezettrám.
Nagyonbüszkevoltamanagybátyámra.

Székesfehérvár. Nagybátyámék nagy
szeretettel fogadtak, az unokatestvéreim
is,akikközbenszinténmárnem6,hanem 
9és10évesekvoltak.Énnálukmaradtam,
befogadtak harmadikként a gyerekszo-
bába. Persze nagy játszásokat csaptunk.
Emlékezetesjátékunkvoltatengeralattjáró
játék, ami abból állt, hogy mindhárman
bebujtunkJánospaplanaaláésottvártuk 
aháborúvégét.Egyszer,mikormárnagyon
elfogyottalevegőésbüdösvolt,fellebben-
tettem a paplant, mire János rámkiáltott:
„Hülye,bejönavízéselsüllyedünk!”

Szüleim Pestre mentek. Mesélik, hogy
leszálltak a villamosról a Móricz Zsig-
mond körtéren, egy-egy hátizsák volt
rajtuk, egymásra néztek és azt kérdezték
egymástól„ésmostmilesz?”Hátazlett,
hogy apám az öccséék cselédszobájába
ment lakni a Gellérthegyen, és kapott
egy csaposi állást Csepelen egy kocsmá-
ban. Soha életében nem szerette az italt
és most ott csaposkodott Csepelen. Saját
bevallása szerint csapnivaló csapos volt.
AnyámaNaphegyenkapottegyidőszsidó
házaspárnálállást.Cselédnekállt,desze-
rették őt és ő is szerette a házaspárt, így

megvoltak. Az öregúr jól zongorázott,
nem sok idő telt el addig, amíg rájöttek,
hogy kitűnően tudnak együttmuzsikálni.
Megint  Schubert, Schumann dalok….
Anyámegésznaptakarított,főzött,mosott
éscsináltmindent,amitegycselédnekkell,
estelezuhanyozott,átöltözöttésliedereket
énekelt. Azt hiszem, élvezte. Én közben
Székesfehérváron jártam az apácákhoz 
iskolába.Miutánotthonmindigmagyarul
beszéltünk, gond nélkül tudtam követni 
a tanítást a negyedik osztályban. Csak
amikor először gyóntam, akadtam meg,
mertnemismertemabűnökmagyarnevét.
Mondtam a gyóntatószékben a papnak,
hogycsaknémetültudomelmondaniabű-
neimet, azt mondta, hogymondjam csak
nyugodtan,Istenúgyismegérti.Elérkezett
akarácsony,nagyonkészültünkrá,szüleim
islejöttekFehérvárraésemlékszem,hogy
nagyonszép,meghittcsaládikarácsonyunk
volt.Nagymamaisvelünkvolt,nekikülön
örültem, amikor Fehérvárra érkeztünk.
Aztán sarlachotkaptamés felvittekabu-
dapestiSzent Lászlókórházba,aholhamar
megszerettemahelyzetet,vagy6hétigvol-
tambennegycsomógyerekkel,szüleimés
nagyanyámugyanmeglátogattak,decsak
ablakonkeresztülszabadottbeszélgetnünk.

Amikor meggyógyultam, már nem
mentem vissza Székesfehérvárra, hanem
nagyanyámmalegyüttaBercsényiutcában
laktunknagyanyámegyiköregbarátnőjé-
nél, Sztankovits Anna néninél.Tőletanul-
tam meg osztani, mert itt a Bartók Béla 
úti iskolában a negyedikben már tudtak
osztani, mi meg Németországban és Fe-
hérváron még nem tanultuk ezt a nehéz 
számtani műveletet. Elég nehezen ment.
Márcsakazért is,mertmindenüttúj lány
voltam.  A 4. osztályt négy helyen végez-
tem:Bajorországbankezdtem,Fehérváron
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folytattam, a budapesti Bartók Béla úti
iskolába néhány hétig jártam,míg végül 
a Pilisben, Csobánkán egy katolikus
gyermekotthonban fejeztem be. Ez na-
gyonszéphelyvoltésúgykerültemoda,
hogyolyangyerekek,akiknekaszüleine-
hézhelyzetbenvoltak,külföldi,belgiumi,
dániai,svédországiegyévestartózkodásra
jelentkezhettek.Aszüleimengemisbeje-
lentettek, de szerencsére egy fél kilóval
nehezebb voltam,mint az előírt sovány-
ság,ígylemaradtam.Helyettekihelyeztek
katolikus szociális nővérekhez Csobán-
kára. Ittnagyonszerettemlenni,bárele-
intehonvágyamvolt.Hováis?Hisznem
voltotthonunk.Biztosaszüleimután.Itt
fejeztembeanegyedikosztálytésittbér-
máltak.Eszembe jutottazelsőáldozásra
kapottszentképéserősvágyéltbennem,
hogy olyan bárány legyek, amelyik na-
gyon közel van Jézushoz. Eljött a bér-
málásnapja.Atiszi(katolikustisztelendő
bácsi)aztmondta,hogyszombatonmin-
denkigyónjonmegés igyekezzenvasár-
nap délelőttig, a bérmálásig, semmiféle

bűntsemelkövetni,mertaddigmárnem
lesz lehetőség a gyónásra, aki pedig bű-
nösen megy bérmálkozni, halálos bűnt
követel,amitIstensohatöbbémegnem
bocsát,hiábagyónjukmeg.Hamégisbű-
nözünk, inkábbálljunkki a sorbólésne
bérmálkozzunkmeg.Ésittjönabökkenő
–éninkábbkegyelemneknevezném.Mert
bizonyszombatesteelkövettemegybűnt,
amiről tudtam, hogy az, és bizony nem
voltmármód a gyónásra.Viszont ahhoz
gyáva voltam, hogy vasárnap a bérmá-
láskor kiálljak a sorból akkor, amikor ott
voltakaszüleim,anagyanyám,abátyám, 
abérmaanyám.Rémesérzésvolt.Tudtam,
hogyemiattapokolbajutok.Aztegyfel-
nőtt ember, egy papmondta, tehát biztos
igaz. Nagyon nyomott hangulatban vol-
tam,mégmegiskérdezték,hogymiabaj,
desenkineksemmertemelmondani.Még
egyideignagyonletörtadolog,deamikor
az ember 10 éves és általában életvidám
gyerek,nemsokáigtörődikvele.Különben
ismégolyanmesszevanazahalál…

Folytatjuk

A Magyarörmény Tudástár 2019-évi bővítései – V. rész
Könyvek
Szongott Kristóf:AMagyarokeredeteésőslaka   
II.ÖrményKultúraHete2008.04.17–25.,szerkesztette:dr. Issekutz Sarolta
Délvidékiörménynemesekszerkesztette:dr. Issekutz Sarolta
AromániaikatolikusörményekordinátusaSzamosújvár
Gazdovits Miklós:Azerdélyiörményektörténete   
Kedves Gyula:CzetzJános,aszabadságharclegifjabbtábornoka
Bona Gábor: Az1848/49-esszabadságharcörményhősei 
Bodurian János:VörösHold–Elbeszélések   
Bernád Rita – Kovács Bálint:ASzamosújváriÖrményKatolikusGyűjtőlevéltár
Balázs Bécsi Attila:Szamosújváriörökség
Kiállítások
Vákár Tibor: Ararátszimfónia    
Híres emberek
Boldog Bogdánffy Szilárd                                  www.magyarormenytudastar.hu

Kovács Hont Imre                                                                                                                         
Fókuszban az emlékközpont (részletek)

Ferencz Tibor polgármester 2018 végén
mégelégedetlenvoltazelmúltesztendővel
–mondtael–,azideiévértékelőlakossági
fórumrakészülveazonbanarrajutott,hogy
mégiscsaksikeresévvoltatavalyi.
Ennek egyik fő oka, hogymegvalósult 

aBákómegyéhezcsatoltKostelekfeléve-
zetőútszépvíziszakaszánakévekótatartó
korszerűsítése.A helyiek által Szénás út-
naknevezett7,8km-esszakasztaszfalttal
borítottákaMotorsirülőig,azazamegye-
határig.Ezamunkálatmintegy12millió
lejt emésztett fel az évek során, és akkor 
válik teljes értékűvé, ha a Bákó megyei
szakasz5,5km-étissikerülfelújítani.

Befejezték ugyanakkor a Dajbukát-
ház átalakítását, amelyben helyet kap 
a Székely határőr emlékközpont.
–Idénenergiánknagyrészétazemlék-

központra fordítjuk. A programmal való
feltöltésnekmárelkészültaforgatókönyve,

ennek ismeretében pedig kijelenthetem,
hogyaszékelyhadtörténetszámáraisso-
katjelentajövőbenezazintézmény,köz-
ségünk számára pedig gazdasági potenci-
állal bír. Jövő év első felében szeretnénk
megnyitnianagyközönségelőtt–közölte
a polgármester, kifejtve, hogy mintegy
húszfős szakmai csapat (hadtörténészek,
muzeológusok, turisztikai szakértők stb.)
dolgozikazon,hogyminélátfogóbbszol-
gáltatástnyújtsonazemlékközpont..
Nemhaladtakviszontkellőképpenaszép-

vízikultúrközpontfelújításávalésazuniós
aszfaltozásiprojektjükkel.
Előbbi akultúrotthonként szolgálóva-

lamikoriörménykaszinó,illetveaszom-
szédoskönyvtárépület felújítását foglalja
magában,deabuzăuikivitelezőnemteszi
tönkremagátagyorsbefejezésért.

Forrás: Hargita népe,  2019. február 20.      

Csíkszépvíz:ideiprioritás,amitavalyelmaradt
Két fontos projekt megvalósítása nem úgy haladt tavaly, ahogyan elvárták volna, 
ennek ellenére – több „apró” mellett – két másik kiemelt beruházás viszont megva-
lósult Szépvíz községben: a kosteleki út aszfaltozását befejezték a megyehatárig, 
és elkészült a Székely határőr emlékközpont is.

Vidám percek
Kétszékelyvágjaafáttélenanagyhidegben,
majdkérdiazegyik:
–Tekoma,holvanafülessapkád?
–Amiótabalesetemvoltnemhordom.
–Milyenbalesetedvolt?
–Megkínáltakpálinkávalésnemhallottam.

Kétvadászbeszélgetazanyósokról:
–Tudodmikorkacsintottamutoljáraazanyósomra?
–Nem,mikor?
–Hát,amikorcélbavettem.

Mitszóltazanyósod,amikorközöltedvele,
hogymostmárhazakéneköltöznie?
–Kihagyjambelőleatrágárszavakat?
–Igen.
–Akkorsemmit.

–Sziaanyu.Megyekdiszkóba!!
–Diszkóba?!13évesenadiszkózásonjárazeszed
ésmegfeledkezelanyád26.születésnapjáról?
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Közeledikazadóbevallásideje.Atörvényszerintszemélyijövedelemadónk(kétszer)
1%-áterrejogosult,bejegyzettegyházaknak,közintézményeknek,civilszervezeteknek,
egyesületeknek ajánlhatjuk.
AErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesületjogosultarra,hogyszemélyijöve-

delemadónk1%-átazEÖGYKE-nekajánlhassuk.
23éveműködőegyesületünknekígylehetőségenyílikarra,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% TARTALOM
Kerubénekek–dr. Sasvári László 1
Tiszteltörménynemzetiségiválasztópolgárok...–dr. Issekutz Sarolta 2
Közösörménycéloknyilatkozata–M 4
„Azéletetátjáróbiblikusság”–Azörményvallásosságkincsei 6
 aSzéchényiKönyvtárban–Verestói Nárcisz (Magyar Kurír) 
Anifelől,Szépvízfelé…Aköltőélete(LászlóffyAladár)–Várady Mária 11
Gorovecsalád–II.rész–Szongott Kristóf 14
AKárpát-medencébenélőörményekhagyományairól–I.rész 17
 –Fancsali János 
ApafiMihályazebesfalviörményekrészéreszabadságleveletad 21
AzAzbé,ÁzbéAzbej,Ázbejcsaládnevűörményekről–II.rész 24
 –Bálintné Kovács Júlia
TisztaSzívvel1956-ban–Egyhiánypótlókötetbemutatója...–Pagonyi Judit 26
Március14-énünnepségKissErnőemléktáblájánál(XV.ker.)–Dr. Cs. G. 27
Tájak,városok,emberek–Gopcsa Paula 29
Programajánló–Meghívók 31
SzentLászlóésazÖrményBiblia–Dr. Benedek Katalin 32
Elismeréseknemzetiünnepünkön(JankovicsMarcell)–Szerkesztőség 34
Megemlékezéscsaládunkbeköltözésének350.évfordulójáról–Kövér István 35
NemzetiTáncszínház–Lászlóffy Emőke 37
Nincsolyanörmény,akivalahafelejtenitudnáagenocídiumot–Molnár Melinda 38
AzÖrményGenocídium104.évfordulóján–dr. Issekutz Sarolta 40
ÖrményekGyergyóban–Dr. Cs. G. 43
Régészeti„apróbazár”(részletek)–Chirmiciu András 44
Kicsi,furcsaéletem–II.rész–Gyertyánffy Ágnes 45
AMagyarörményTudástár2019-évibővítései–V.rész 52
Fókuszbanazemlékközpont(részletek)–Kovács Hont Imre 53
Vidámpercek 53
1% 54
Vidámpercek 54

Vidám percek

–Örömmelutazolel?
–Neem,azasszonnyal...

Milyenazideálisnő?
Aszexutánátváltozikegyládasörré
és két haverrá. 

Férjésfeleségülnekaverandán,aférjbortkortyolgat.
–Annyiraszeretlek-mondjaaférj.
–EztmostTemondodvagyabor?-kérdeziafeleség.
–Ezténmondomabornak...

Kétnőbeszélget:
–Képzeldkihíztamaférjemet.
–Hogy-hogy???
–Nemjönrám.

–Képzeld,háromévegyüttjárásutánBéla
végrebeszéltaházasságról.
–Tényleg,ésmitmondott?
–HogyafeleségétBeánakhívjákésvan
három gyerekük. 
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Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület székhelye: 1015Budapest,Donátiutca7/a.
Postacíme:1251Budapest,Pf.70.Tel./Fax:06(1)201-1011

Bankszámlaszám:BudapestBankRt.Királyhágófiók:10100792-72594972-00000007
Elnök: dr. Issekutz Sarolta

 –füzetek

AzErdélyiÖr ményGyökerekKulturálisEgyesületkéthavontamegjelenőkiadványa

Nyilvántartásiszám:CE/13136-3/2017
Felelősfőszerkesztőéskiadó: dr. Issekutz Sarolta

Munkatársak:Dr.SasváriLászló,dr.IssekutzSarolta,BálintnéKovácsJúlia(Kolozsvár)
Szerkesztőség:1251Budapest,Pf.70.Tel./Fax:(1)201-1011

Lapzárta: június 23.
Tördelés:BauerCsilla

Nyomdaimunkák:PannóniaNyomdaKft.
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„Az életet átjáró biblikusság” – Az örmény vallásosság kincsei a Széchényi Könyvtárban
kiállítás megnyitó ünnepsége március 25-én

FővárosiÖrményÖnkormányzat,
II. ker. Örmény Önkormányzat

A ki ad ványt tá mo gatja: 


