
Erdélyi Örmény Gyökerek 2019. július–augusztusErdélyi Örmény Gyökerek2019. július–augusztus

1716

Templomaikatkirabolták,drágaékszereiktőlmegfosztották,egyházikönyveiketmág-
lyárarakvaelégették,püspökjükötéspapjaikatbörtönbevetették,agyermekeketújból
megkeresztelték,halottaikatgörögszertartásszerinttemettettékel,végreatemplomok-
nakágyukatszegezve,azokathalomralőtték.Szóvalazörményeketősrégiszokásaikból,
erkölcseikbőlésnemzetiségükbőlmerőbenkiakartákvetkeztetni."

9Írjaavisitgyergyo.rohonlap.

10Áki,Bocshig,Fark,Kápdebo,Kápri (=Kepri)ésKáprikodáegycsalád,melynek
vezetékneveBogdán(SzongottKristóf:
Amagyarhoniörménycsaládokgenealogiája.)

11EcsaládörményneveJézeán(..jéz:ökör,.....Ökrös,Ökrösi).L.Szongott:I.m.

12EszerintazÁki,Bocshig,Fark,Kápdebo,Kápri(Kepri)családőseBogdán Dzerig 
(Simon)volt.L.Szongott:I.m.

13EszerintahazaiKápdebo-kvezetékneveBogdán.L.Szongott:I.m.

14 Kábdebo Jánosmaradékai elhagyják aKápdebonevet és apjuk (János=Hanko)
nevérőlHankovicsoknaknevezikmagukat.L.Szongott:I.m.

15románulcapudebou.L.Szongott:I.m.

16Bocsánczicsaládnévelferdítettalakja.Bocsánczi=Besánczi,Besánszki,Besenczki
L.Szongott:I.m.

17BirócsaládnévaBorbirórövidítéseL.Szongott:I.m.

18Botusáni,Botusánhelységbőlvaló.Botusán,helységavoltMoldovában.L.Szongott:
I.m.

19Az,kiaborárulásijogotavárostól(Szamosújvár)kivette,neveztetettBorbirónak.L.
Szongott:I.m.

20Facsarár, facsaró, facsaros,amagyar facsar igéből;azár románszóképző.Kihalt
család(gúnynév).L.Szongott:I.m.

21Áki(...)örményszó,értelme:fark,far.L.Szongott:I.m.

22AzÁkoncz-okvezetékneveMánug(Emanuel)ésmivelecsaládőseláttaaszenthe-
lyeket,még„megdeszi“-nekisneveztetik.L.Szongott:I.m.

23(.....)Örményszó:far,faracska,kisember.—Gyergyó-Szent-MiklósonBocsigmost
Kis.L.Szongott:I.m.

24Csik-Szépvizen1735-benÁkoncz PétermaradékaiFarknevetvesznek fel (azör-
ményÁkimagyar fordítása); e család egyik ága 1789-benÁkoncznevétSzebeni-re
változtatja.L.Szongott:I.m.

25Gyergyó-Szent-MiklósonBocsigmostKis.

26AzÁkonczcsaládegyikágaKövér-remagyarosítottanevét.L.Szongott:I.m.

27AzörményaMinász-t,aMihálykifejezéséreishasználja.L.Szongott:I.m.

28Nagy-Szebenszab.kir.városazerdélyiSzászföldnekfővárosa.IttlakottaFarkcsa-
ládegyikága,melyevárosnevérőlSzebeninevetkapott.L.Szongott:I.m.

29Kápri.AKáprikodárövidítettalakja.ABukovinábanélőKáprinevűörménycsalád
osztrákbáróságotnyert.L.Szongott:I.m.

  

Matl Péter: „Ötösével” – képkiállítás
a XV. kerületben április 28-án

AXV.kerületiÖrményNemzetiségiÖn-
kormányzat minden évben megemléke-
zik azÖrményGenocídiumról tartalmas
rendezvényekkel, színházi előadásokkal.
Ez évben rendhagyó módon, Matl Pé-
ter képzőművész, közismert kárpátaljai
szobrászművész „Ötösével.” c. mintegy
40pasztellképétállítottunkkiazörmény
genocídiumésakárpátaljai„malenkijro-
bot” a gulág és a szibériai haláltáborok-
banszörnyűkörülményekközötthalálra
kínzott honfitársaink emlékére. Hiszen 
atörténelemérthetetlenvagyérthetőmó-
donismétliönmagát!

Szophoklész (Kr.e. 496-406) Antigoné 
c.művébenígyírazemberről:
„Sokvanmicsodálatos,deazembernél

nincssemmicsodálatosabb.Csodálatosaz

ember,mertésszelél,deazembertudásával
nemcsakajóra,hanemgonoszraistörhet.”
Hozzáteszem, kitervelt kegyetlen, vá-

logatottnál válogatottabb módszerekkel
írtja embertársait, az emberi mivoltából
kivetkőzöttkétlábonjárószörnyeteg–,ha
a hatalom ezt kívánja. 
Ígytörténtaz1915-benTörökország-

ban,akeresztényörményekelőreelter-
vezett megsemmisítésével, kiirtásával,
mertahatalmitörekvésekígykívánták.
Több ismertető szöveget írtam 20 év
folyamán. Nem bocsátkozom ismétlé-
sekbe. dr. Issekutz Sarolta a EÖGYKE
füzetek legutóbbi számában, az Orlay
utcaimegemlékezésekapcsánelmondta
az örmény népírtás lényegét ésmegje-
lentette azt.
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Ugyanazokat amódszereket alkalmaz-
ták amegszálló szovjet csapatok szovjet
pribékeiII.Vh.utánakollektívbűnösség
elvén,központiutasításramintatörökök
az örményekkel. A haláltáborok ugyan
nem a szíriai sivatagbanDeir ez-Zorban
végződtek, hanem Szolyván, aGulág és
Szibéria haláltáboraiban.Aki valameny-
nyire érintett ebben a témában, s ki ne
volna az Kárpátalján, Magyarországon
és az elcsatolt területeken? Hiszen Ma-
gyarországrólis,a„MalenkijRobot”fel-
szólítással a kárpátaljai megsemmisítő,
szolyvaimunkatáborbagyűjtötték a fog-
lyokat.Sakimégéletképesvolt,ötösével
sorbaállítottákésaGulágmunkatábora-
ibaésSzibériábaszállítottákélőholtan.
A kiállítás címe „Ötösével”. Megren-

dítőezacímannak,akitudja,
hogy a legyengült, beteg fog-
lyokat állították így sorba, s 
akikidőltasorból,akomisz-
szároknyombanlelőtték.Eny-
nyitjelentettegyemberélet!

Matl Péter nagyon tehetsé-
ges,érzékenyművészésKár-
pátalján minden család érin-
tett életüket vesztett, szovjet 
haláltáborokban kínhalált halt 
családtagjaik gyászában, így 
aművészis.
Az alkotások önmagukért

szólnak.Megrendültemaké-
pek láttán. Finom-érzékeny
pasztell és szürkés fehér szí-
nekben ábrázolja a lét és nemlét határán 
imbolygófigurákat.Kitudjaférfiak,nők,
gyermekek-e?Arctalanok! Olykor „Ötö-
sével”,degyakrabbanasorbólkiforduló
vagyösszecsukló alakokkal.Nemkímél-
teknőket,idősasszonyokat,sőtgyermeke-
ket sem.Kárpátalja férfi lakosságát szinte
kiirtották. Mélyen megélt ábrázolások

sorjáznak,aművészegyéniségefinomros-
táján átszűrve. Az ismertető anyaggal jól
kiegészített,hosszú ideignyitva tartókiál-
lítássokaknakismeretlentényeketisfelso-
rakoztatott.Nemcsoda,hiszenhallgatásra 
kényszerítettek mindenkitazelmúlttöbb
évtizedsorán.
Éppenakiállításbezárásanapjánrésze-

sültPéter,aMűvészeiAkadémiaNagydí-
jában, Budapesten, a Vigadó Galériában
2019.május29-én.
Jelentőskitüntetéseitazinternetenmeg-

találhatják.
Matl Péter nevét a Vereckei emlékmű

tetteközismertté.Azótaisszélesskálánal-
kotóművész.ElévülhetetlenérdemeaMun-
kácsonfelállítottGulágemlékmű,aRákó-
czifejújraöntéseésmegannyijelesalkotás.

Köszönet illeti,Matl Pétert, hogy ren-
delkezésünkrebocsátottaakiállításképeit
ésafantasztikusismeretanyagot,korabeli
dokumentumokkal.
Jómagam, aki családom révén érintett

voltamazelső,amásodikVh.,aDonka-
nyarésa„MalenkijRobot”elviselhetetlen
emberpusztító borzalmai hozzávetőleges

ismeretében: Ennyire részletesen nem
tudhattam a kárpátaljai kitervelt ember-
irtásról. Szolzsenyicin műveihez korán
hozzájutottam.AzIvánGyeniszovicsegy
napját,Párizsbankaptammeg.Itthonol-
vastamaGulágszigetvilágotéskésőbba
Rákosztályt.Érthető,hogyszívügyemnek
tekintettemakiállításbemutatását.
KöszönetilletiTóth Csabát,aTóthJó-

zsefGalérialétrehozóját,akinekhathatós
közreműködésével létrejöhetett az emlé-
kezeteskiállítás!
A megnyitó ünnepséget megtisztelte

jelenlétével a leköszönt kárpátaljai fő-
konzul,akiőszinténbeszéltakárpátaljai
viszonyokról és arról, mit jelentettMatl
Péter barátsága.

Horváth Zoltánnak hálás vagyok, hogy 
amegjelentszépszámújelenlévőknekbe-
mutatta Matl Pétert.
Köszönet illeti Dinnyés József daltu-

lajdonost, aki még ünnepélyesebbé tette
felvidéki, kárpátaljai népdal feldolgozá-
sokkal és hazafias énekek előadásával 
akiállításiünnepséget.
Pazarfogadászártaakiállításmegnyi-

tásátamelyhezTóthCsabaishozzájárult
finom erdélyi örmény ízekkel, mindenki
örömére.
Végül,denemutolsósorbanelkellmon-

danom, Péter felesége Hegyi Karbah-i
örmény menekült: Fia le se tagadhatná
örményszármazását.

Nuridsány Mimi

Vereckei emlékmű

  
Gaál György 

Jereván és Tbiliszi
AkiErdélybenélésittnevelkedett,biztosan
sokathallottazörményekről.Elég,haSza-
mosújváron, az egykori Armenopolisban
belépett az örmények székesegyházába.
Debiztosantalálkozottisörményszárma-
zásúakkal,akiktöbbnyirebüszkénutaltak
egyik-másik nagyszülőjükre, hogy annak
ősei menekültek ide az örményüldözés
elől.Éshaatörténelmimegemlékezésekre
is figyelt, hallhatott az örmény népirtás-
ról, az első világháború idején elkövetett
genocídiumról.Ezekutánbizonyáramin-
denkiben felmerül a kérdés, hol is az ör-
ményekőshazája,milyen isazazország,
ahonnan annyiszor el kellett menekülni,
amely szinte folyamatosanmás hatalmak
árnyékában élt, s amely most önálló ál-
lamként kezdi kiépíteni turizmusát.Bizo-
nyáraebbőlamegfontolásból,vagyéppen 

azörményősökrevalótekintettelálltössze
aza23fős–jórésztkolozsvárimagyarok-
bólálló–csapat,amelyazidénáprilisban
nyolc napos kirándulást tett az örmény
őshazában.
Hajnali órában érkezünk a Bukarest-

ből induló járattal a jereváni Zvartnoszt
nemzetközi repülőtérre. Ittmindeneuró-
pai színvonalú.Csak utólag tudjukmeg,
hogyareptérmagántulajdon,egykülföldi
örmény milliomos működteti.Az állami
Erebuni reptérmár csakbelföldi éshadi
célokra használt. Szállodánk, a díszes
bejáratúRoyalPlaza ismindenbenmeg-
felel az elvárásoknak.Abelvárost övező
körúton fekszik. Szobánk ablaka hátra
nyílik, a belváros felé néz és eléggé le-
hangoló látványt nyújt: nyolc-tízemele-
tes tömbházakkal övezett, eldugott kis


