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

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

kéthavontamegjelenőkiadványa
XXIII. év fo lyam 243. szám
2019. szeptember–október

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!
Alapzártaoktóber30-ánlesz.

Kerubénekek
Azidézettkerubénekszövegekben–egykivételével–említéstörténik
a„Szent,szent,szent…”énekről,melynekteljesszövege*azörmény
liturgiákban: „Szent, szent, szent az erősségek Ura; telve van az ég  
és a föld a Te dicsőségeddel: áldás a magasságban! Áldott vagy, aki 
az Úr nevében jöttél és jössz: hozsanna a magasságban!

Örményül: „Szurp, szurp, szurp…”, latinul: „Sanctus, sanctus, sanc-
tus…”Minden liturgiában szerepel az átváltozás előtt. (Az anyagot 
azeneirodalomban„Sanctus”névenismerik!)

dr. Sasvári László

* Szent liturgia örmény katolikus szertartás szerint. Bp. 2006. 29. o.

Lapunk az interneten: www.magyarormeny.hu honlapon is olvasható. 
Elektronikus levélcímünk (e-mail): magyar.ormeny@t-online.hu
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Örmények, akik magyarok
A magyar mellett tizenhárom honos, történelmi gyökerekkel rendel-
kező nemzetiség él Magyarországon. Sok mindent tudunk egymásról, 
de biztosan nem eleget. Ezért lapunk sorozatot indított a magyaror-
szági nemzetiségekről. Ezúttal a hazai örményeken a sor.

Ágoston Balázs
újságíró

Tudjuk,hogyvannak,köztünk,velünkél-
nek,mégis,nyelvüket,kultúrájukat,hagyo-
mányaikatnémititokzatosságövezi.Kikis
azörmények?
Egyesmítoszokszerintőshazájuk,aKau-

kázusvoltabibliaiédenkert,máshagyomá-
nyokúgytartják,hogyazörményekmitikus
hegyén,azAraráton,amelyamiHargitánk-
hoz hasonlóan ma Örményországon kívül
található,értszárazföldetNoébárkája.
–Azbiztos,hogyarégészekhat-hétezer

éves,önállóírásbeliséggelrendelkezőci-
vilizációnyomaittártákfelJerevánban,és
a kolostorokban gazdag Örményország-
ban lett a világon elsőként államvallás a
kereszténység301-ben-mondjaAlexa Ká-
roly,akiszerintőstörténetivonatkozásban
isérdemeslennekutatniamagyarörmény
érintkezéseket. Az örmény gyökereire
büszke írótól, irodalomtörténésztől meg-
tudjuk, hogymár azÁrpád-korban éltek
örmények Magyarországon. A többség
azonbanatatárokelőlfolyamatosannyu-
gatrahúzódva,többévszázadosvándorlás

után érkezett Ma-
gyarországra.
– Letelepedésük
közvetlen előz-
ménye volt, hogy 
1672-ben Mold-
vában sikertelenül
lázadtak az őket
üldözőIII. György 
moldvai despota
fejedelem ellen. 

A felkelés leverése után 
a hagyomány szerint kö-
rülbelül háromezer örmény család ta-
lált új hazát Magyarországon, főleg
Erdélyben, ahol I. Apafi Mihály feje-
delem szívesen fogadta őket. Ök épí-
tették Szamosújvárt egy itáliai örmény
mérnök, bizonyos Alexa tervei alap-
ján. így lett a városKözép-Európa első
előre megtervezett települése, mely-
nek utcahálózata többé-kevésbé ma is
szabályos négyszöget alkot – kalauzol 
atörténelembenAlexaKároly.
Az örmények könnyen beilleszked-

tek a befogadó magyarságba, bár nyel-
vüket, szokásaikat jó ideig megőrizték,
sőt, Szamosújvár az örmény rítusú ró-
maikatolikuspüspökségszékvárosa lett.
Kisebbrészt gazdálkodással, leginkább
kereskedéssel foglalkoztak. Az élelmes-
ségükre jellemző, hogy sok esetbenmo-
nopolhelyzetbekerültek,egyszékelyföldi
adomaszerintaholmegtelepedtek,onnan
a zsidó kereskedők előbb-utóbb tovább-
álltak. Annyi bizonyos, hogy Gyergyó-
szentmiklós korabeli elöljáróinak rende-
lete értelmében az örmény kereskedők
reggel kilenc óra előtt nem pakolhatták
kiportékájukatapiacon,hogyígyaszé-
kelyeknek is legyen esélyük értékesíteni 
a terményeiket. Ezt nevezi a gyergyói
népnyelv örmény hajnalnak. Állítólag
idővel a székelyek is a furfangos örmé-
nyek áruival jelentekmeg a piacon, így 
arendeletértelmétvesztette.

A tehetős örmény polgárok nem felej-
tették el, mivel tartoznak a közösségnek,
amelyben élnek. Számos közügy nagy-
lelkű támogatói voltak, és sajátságos ön-
kormányzatiságotszervezveszigorúrendet
tartottakmagukközött.
Számosjelesszemélyiségetadtakama-

gyarságnak.AzaradivértanúkközülKiss 
Ernő és Lázár Vilmos egyaránt örmény
származék volt, akárcsak bő száz évvel
későbbPongrátz Gergely, aCorvinköz
1956-os parancsnoka.Örmény gyökerei
voltak számos írónknak, ígyPetelei Ist-

vánnak, Csiky 
Gergelynek, 
a Zuboly mű-
vésznéven is-
mert Bányai 
Elemérnek, 
Lászlóffy Ala-
dárnakis.Szin-
tén örmény
származék volt 
Hollósy Simon 
festőművész,
Kacsóh Pong-
rác zeneszerző,Alexa Károly

Lázár Vilmos ezredes
korabeli portréja

A gyergyószentmiklósi örmény katolikus templom

denyolcminisztertéskétmi-
niszterelnökötisadtakama-
gyar hazának.
– Az örmények könnyen,
gyorsan beolvadtak a ma-
gyarságba, az 1900-as évek
elejére már alig akadt, aki
beszélteazőseinyelvét,bár
Szongott Kristóf múzeum-
igazgató, főgimnáziumi ta-
nár, történész 1887 és 1907
között kiadott Armenia
címűképeshaviszemléjével
próbálta lassítani az asszi-
milációt. A magyarországi
örmény kulturális életnek

ez ameghatározó kiadványa néhány év-
velezelőttCD-n ismegjelentazErdélyi
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
gondozásában–mondjaAlexaKároly.
Az1997-benalakultegyesületazelmúlt

közelnegyedszázadbanelkötelezettenku-
tattafelésdokumentáltaamagyarörmény
kultúrát és hagyo-
mányokat. Erre 
nagy szükség is
volt, hiszen a tria-
noni békediktátum
azerdélyiörmény-
ségre is nagy csa-
pást mért. Nem-
csak idegen állam
ésabbandöntőszó-
val rendelkezőval-
lás uralmaalákerültek, hanem tekintélyes
erdő-ésföldbirtokukjórészétiserőszak-
kalelvettetőlükaberendezkedőrománha-
talom.Amipedigmegmaradt,aztakom-
munistákvettékelazállamosítássorán.
–SokcsaládmenekültMagyarországra,

ahol lassan elvesztették identitásukat,
hagyományaikat. Megkerestem azokat,
akik név alapján örmény gyökerekkel

Lázár Vilmos ezredes
korabeli portréja
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rendelkezhetnek. Szerencsére sokan nyi-
tottanreagáltak,számoscsaláditörténetet
sikerültfeltárniésmegmenteniazutókor-
nak–mondjaIssekutz Sarolta nyugalma-
zottügyvéd.AzErdélyiÖrményGyöke-
rek Kulturális Egyesület alapító elnöke
büszkerá,hogykezdeményezésenyomán
közösségiszerveződésindultelamara-
dékMagyarországonésErdélybenis.
–Kiderült, hogyméga legjelentősebb

erdélyi örmény településeken élő örmé-
nyek,azerzsébetvárosiak,agyergyószent-
miklósiak,aszamosújváriakésacsíkszép-
vízieksemismerikegymást.Szerencsére
sikerültösszekötniezeketaközösségeket
–büszkélkedikIssekutzSarolta,akitőlazt
is megtudjuk, hogy az Erdélyi Örmény

Múzeum című
könyvsorozatban
huszonhárom év 
alatthuszonhatkö-
tet jelent meg, és 
közel ugyanennyi
kiadását támogatta
az egyesület, mely 
azErdélyiÖrmény
Gyökerek füzetek

című kéthavonta megjelenő
lapot is gondozza. Emellett
közösségi rendezvények, ki-
állítások sokasága fémjelzi
a szervezet munkásságát. A 
közeljövőben az 1848-49-es
események örmény vonatko-
zásairól készül újabb tárlat,
mely minden eddiginél rész-
letesebbenmutatjabeatársa-
dalmi számarányához képest
sokszorosan felülreprezentált, 
ahonvédségnekhetvenfőtisz-
tet is adó örménység akkori
szerepét.
–A kultúra és a hagyomány

a legfontosabb. A legutóbbi népszámlá-
láson3571fővallottamagátörménynek,
de valójában tizenöt-húszezerre tehető
azoknakaszáma,akikvalamilyenmódon
kötődnek az örmény kultúrához. Sajnos
nem tudunk mindenkit elérni, sokat se-
gítene a helyzeten, ha az Országos Ör-
ményÖnkormányzatonbelülbékelenne,
ésmegszületneegy„örményminimum”,
hiszen nem versengeni akarunk a keleti
örményekkel,nemakarunklegyőznisen-
kit. Ennek érdekében fogalmaztuk meg 
aKözösörménycéloknyilatkozatát,mely
egyebekmellett rögzíti, hogy amagyar-
országi örmény nemzetiség többrétegű,
többszínű és többnyelvű,minden közös-
ségnekjogavanasajátelképzeléseisze-
rintmegélni örménységét, és ezek a kö-
zösségekegyenrangúak–mondjaIssekutz
Sarolta,akiaztjavasolja,hogyaközelgő
örményönkormányzativálasztásonasza-
vazókazokattámogassák,akikelfogadják
eztaközösminimumot,melyegyébként
megtalálható a www.magyarormeny.hu
internetesoldalon.
A20.századelejénazörménygenocí-

diumelőlmenekültekésaszázadmásodik

felében érkezet-
tek is letelepedtek
Magyarországon. 
Ok és leszárma-
zottaik beszélik
leginkábbanyelvet
a magyarországi
örmények közül,
ugyanakkor a vi-
szony korántsem 
felhőtlena„régiek”

ésaz„újak”,amagyarörményekésake-
leti örmények között. Ennek a kulturális
eltéréseken túla„keletiek”általdominált
Országos Örmény Önkormányzat átlát-
hatatlan pénzkezelése is oka. Szomorú
látlelet az Állami Számvevőszéknek az
OrszágosÖrményÖnkormányzatgazdál-
kodását vizsgáló tavalyi jelentése, mely
szerint „a szabályszerű vagyongazdálko-
dás érdekében meghatározott intézkedé-
seket nem hajtották végre, nem készültek 
atörvényielőírásnakmegfelelő,amérleg
tételeinek alátámasztásához összeállított
leltárak”, és „az Országos Örmény Ön-
kormányzattevékenységére,működésére,

gazdálkodására vonatkozó adatokat nem
tettékközzé.”
Ráadásul a Fővárosi Törvényszék

választás rendje elleni bűntett miatt in-
dítványozta az Országos Örmény Ön-
kormányzat elnöke, egyben parlamenti
nemzetiségi szószóló, Serkisian Szeván 
Simon mentelmi jogának felfüggeszté-
sét,amitazOrszággyűlésjúliusközepén
egyhangúlag meg is szavazott. A vád
szerintSerkisianSzevánSimonéstársai
a 2014-es nemzetiségi önkormányzati
választás előtt különböző előnyöket kí-
náltakfelegyfővárosihajléktalanszállón
azért, hogy az ott tartózkodók örmény-
ként regisztráljanak a névjegyzékbe, ír-
jákaláazajánlóíveket,illetveútmutatás
szerint szavazzanak.Amentelmibizott-
ság szerint ráadásul Serkisian Szeván
Simon a szavazás napján szervezetten
szállította szavazni a magukat hamisan
örményeknekvallószemélyeket.
Ezavaroshelyzetbőlkellene legalább

az alapelvekben egységes közösségként
újraépíteniemagátasokszínűmagyaror-
szágiörménységnek.Intézményekre,ok-

tatásra lenne szükség. 
Issekutz Sarolta abban
bízik, hogy az utóbbi
időszak fejleményei,
valamintaközöscélok
nyilatkozata a „keleti”
tábort is ráébreszti a
békés egymás mellett
élés és egymás tiszte-
letének fontosságára.  
Haígy lesz,új időszá-
mítás kezdődhet a kö-
zösségéletében.

(Magyar Krónika, 
2019. szeptemberi

számából)

Örmény katolikus templom belseje, Erdély

Szongott Kristóf

dr. Issekutz Sarolta

Az Ararát látképe Jereván felől
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Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let (EÖGYKE)
Választási felhívása

A 2019-es örmény nemzetiségi választáson a magyarországi örmény közösség 
valójában arról dönt, hogy a magyarörménységnek legyen e hosszútávon jövője!  
Fontos, hogy minden örmény gyökerű magyar elmenjen regisztrálni és szavazni, 
merjen változtatni. Tegyen azért, hogy megmaradhasson az örmény közösség és 
újra büszkén vallhassuk meg lejáratott nemzetiségi hovatartozásunkat!

Miért kell minden örménynek és örmény gyökerű választópolgárnak 
regisztrálni, majd elmenni szavazni?

Sokan mondják, miért regisztráljak és menjek el szavazni az örmény önkor-
mányzati választásokon, amikor a mi városunkban a mi kerületünkben nincs 
is örmény önkormányzat?

Azlehet,hogyazÖnkörnyezetébennincsörménynemzetiségiönkormányzat,deennek
agyökereottvan,hogy2011-benanépszámláláskornagyonsokannemmertékvállalni
örménynemzetiségüket,ígyastatisztikábannemértékelatörvénybenmeghatározott
minimálismértéket. Ezen változtatni csak a következő népszámláláskor lehet, de ez
majdajövőtémájaésmajdÖntőlisfügg.
Szeretnémmindenkibentudatosítani:

Az örmény nemzetiségi önkormányzati választás egyúttal a „Ma-
gyarországon  élő  örmény nemzetiségi parlament és örmény nem-
zetiségi kormány megválasztása” is. 

!!! És ez már nem mindegy! Ez már mindenkit érint, még a legtávolabbi faluban 
élő örmény gyökerű magyar választópolgárt is. Senkinek nem mindegy, hogy 
milyen a „nemzetiségi parlamentünk és nemzetiségi kormányunk összetétele” !!!
Aválasztásirendszerolyan,hogymindenörményregisztráltszavazhat-demokratikusmó-
don-,asajátkörnyezetében,kerületében,városában,falujábanindulójelöltekre,haottvan
lehetőségönkormányzatmegalakulására(MaMagyarországon33helyenlehetörményön-
kormányzatotindítani.).Ezahelyiválasztásmeghatározza,hogyahelyikisközösséghogyan
működik.A helyi önkormányzati választással egyidőben mindenki szavazhat arról is, 
hogy milyen legyen az országos önkormányzat összetétele.Ezértönkapmégegyszava-
zólapot,néhánylistával.Elistákatazörménynemzetiségijelölőszervezetekállítjákössze,
kapcsolódvaazőválasztásiprogramjukhoz.Önaprogramokismeretébenválaszthatalisták
közül.AzEÖGYKEválasztásiprogramjaa„Közösörménycéloknyilatkozat”-banvállaltak.

Milyen lesz az örmény iskola, örmény színház, újságok, örmény kultu-
rális tér, pályázati pénzek elosztása, önkormányzatok támogatottsága?
Bár sokak számára távolinak, felfoghatatlannak és láthatatlannak tűnik az Országos 
ÖrményÖnkormányzatműködése,ezértgondolják,miközömhozzá.Engem nem 

érdekel, hogy ott fenn kik hogyan marakodnak a pozíciókon. E hozzáállás igen 
nagy tévedés. Igenis mindenkit érint, hogyan működik az országos önkormány-
zat.Atörvényazországosönkormányzatoknaknagyonsokjogiésgazdasági lehe-
tőségetbiztosítésnemmindegy,hogyazzalhogyangazdálkodik.Hogycsaknéhány
területetemlítsek,jogavanalapítaniiskolát,színházat,újságot.Beleszólhatanemze-
tiségimédiába,apályázatipénzekelosztásába.Akormányésintézményeiazorszá-
gosönkormányzatonkeresztültartjaakapcsolatotateljesnemzetiséggel.Hapéldául
Önhöz nem jutnak el ezek az információk, az a nemmegfelelő belső tájékoztatási
rendszerhibája.Azisországosönkormányzathibája,hapályázatipénzekelosztásánál
amérlegegyiránybalebillen.

Ki törődik az elszórtan élő kis örmény közösségekkel és családokkal?
AzOÖÖ-nektörvényifeladataaszétszórt,kisközösségeknek,családoknakazösszefo-
gása,identitásőrzésének,stb.támogatása.EddigazOÖÖcsakazokkaltörődött,akiknek
szavazatávalpozícióba jutott,különösennem törődöttaz„ellenzékben” lévőörmény
önkormányzatokkal,valamintadiaszpórában,szétszórtanélőkkel.Tehátnagyonfontos
a legkisebb falubanélőörmény,vagyörménygyökerűválasztópolgároknak is,hogy
regisztráljanak,majdszavazzanakolyanörmény-magyarörménylistára,amelynekkép-
viselőivállalják,hogytörődnifognakmindenörménnyel.

Minden örmény és örmény gyökerű magyarnak regisztrálnia és sza-
vaznia kell!

A regisztrálás, majd a szavazás mindenkinek kötelezettsége, aki fontos-
nak tartja, hogy az elmúlt 25 év munkájának eredménye fennmaradjon 
és tovább gyarapodjon. Elért eredményeinket megtekintheti az Erdélyi  
Örmény Gyökerek Füzetekben és a www.magyarormeny.hu, valamint a www.
magyarormenytudastar.hu honlapunkon. 

Vállalhatja-e büszkén örmény gyökereit? Igen! Sőt, most kell igazán 
vállalni, hogy megtisztuljon az ősök emlékezete a rászórt sártól!

Azörményközösségheztartoznidicsőségvoltmindigésbüszkeségtöltötteelalel-
keket,olyanelődöknevénekemlítésekor,mintKissErnőésLázárVilmosAradi
Vértanúk,PattantyúsÁbrahámGézaprofesszor,ésasorszintevégtelen.Mindenki
büszkénésemeltlelkülettelvezettevisszatöbbszázévreacsaládfáját,valahova,
Erdélytájaira.Éseztaharmóniátazutóbbi20-25évbenegyfurcsakóruskánonja
szándékosanösszezavarja.Nemvagytokörmények,nembeszéltekörményül,
etnobiznisz,stb.
Tegyenazért,hogyszűnjönmegazasértőésfájóhangzavar,amelyazelmúltidő-
szakbanasajtótésamédiátbetöltötteazörmények„sötét”dolgaival(pl.örmény
etnobiznisz,választásicsalás,ÁSZhibalisták).Azafeladatamindentisztességes
állampolgárnak,hogyazonjelölőszervezetképviselőjelöltjeitésvezetőit,akikezt
előidézték,demokratikuseszközökkel„kiszavazza”.
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Ki csinálja a valódi etnobizniszt?
Bárránk,magyarörményekrőlhangoztatták,hogycsakazetnobizniszmiattvall-
jukmagunkatörménynek,mostmártisztánlátható,hogyakiksároztakbennünket,
őketvádoljákmost,hogyahajléktalanszállókbólgyűjtöttékaszavazókat,párliter
borért.Nemmivagyunkazok,akikazÁSZvizsgálatelőlelbújnakésakikkeze
alatt rejtélyesmódoneltűnnekaz igazoló, elszámolódokumentumok.Nemmi
vagyunkazok,akiknemműködnekegyüttazÁSZvizsgálóival.

Részleta(18284számújelentésazOrszágosÖrményÖnkormányzatról)hatá-
rozatból:
Az Országos Örmény Önkormányzat az Állami Számvevőszék által elfogadott 
intézkedési tervében meghatározott feladatokból egyet sem hajtott végre.

Látni kell, ki milyen köpönyeget visel
Netévesszenmegsenkit,hogymostegyeseképpenköpönyegetcserélnek.Ako-
rábbinevet,pl.azArméniaNépeKulturálisEgyesület,vagyazÖrményIfjúsági
Egyesület, most a rendőrség és az ügyészség egy kicsit megtépázta (Fővárosi
FőügyészhelyettesazNF.12560/20114/78-Lszámúvádirataválasztásicsalásügy-
ben).Aválasztásirajtkőnélazonbanmostmindahányanottállnak,büszkearccal,
újköpönyegbenésújarculattal,újjelszavakkal.Álcázásképpenelvegyülnekné-
hánymagyarörményjelöltközé.Sajnálatosmódonaköpönyegváltásnemsikerült
jól.Azújköpönyeget, jobbnemlévén,ugyanannakatulajdonosnak,ugyanazon
szekrényébőlakasztottákle,csakmostafeleségköpönyegét.AzÖrményKultu-
rális,DokumentációsésInformációsKözpontEgyesületnevébenindulnak,amely
jelölőszervezetvezetőjenemmás,mintazArméniaNépeKulturálisEgyesület
elnökéneka felesége.Bárvanegykis „itt apiroshol apiros” játékanévvel,
azújonnanválasztottjelölőszervezetgyakorlatilagazonosazÖrmény Kulturális, 
Dokumentációs és Információs Központtal, amelyről az  a18259 számú ÁSZ 
jelentés így szól (részletek): 

Örmény Kulturális, Dokumentációs és Információs Központ működése, pénz-
ügyi gazdálkodása és vagyongazdálkodása nem volt átlátható és elszámoltatható

Az ellenőrzött szervezet, mint az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi 
LXVI. törvény 28. § (2) bekezdésében foglaltak szerint közreműködésre kö-
telezett szervezet, nem bocsájtotta rendelkezésre az ellenőrzés lefolytatásá-
hoz szükséges dokumentumokat a 2014-2016. évek vonatkozásában

Megállapítható tehát, hogy az ellenőrzött szervezet az ÁSZ által bekért doku-
mentumokat nem adta át és azok hiányát nem igazolta hitelt érdemlően.

 
Az ÁSZ vizsgálatokkal kapcsolatban felhívom a figyelmet, hogy nem az a baj,
hogyazÁSZvalamihibát talált.Ezsokmásszervezettel iselőfordultmár.Csak

azmegdöbbentő,hogyazArméniaNépe,ÖrményIfjúságiEgyesületésaKilikia
KulturálisEgyesületképviselőibőlállóOrszágosÖrményÖnkormányzat,valamint
az Örmény Kulturális Dokumentációs és Információs Központ törvényenkívülinek
érzikmagukat,nemműködnekegyüttavizsgálóhatósággal,ahibákatnemispró-
báljákkijavítani.

Diktatúra vagy svájci demokrácia?
Azújjelszavakkalishibádzikvalami.Összefogásthirdetnek,valójábanszétesés-
rőlbeszélhetünk,mertazeddigijelölőszervezetszétesettésmosthelyettekétin-
dulóvan.Másikjelszóvalisproblémavan,bárhelyesengondolják,hogyegységet 
ésbékétkelleneteremteniezenösszetettésheterogénközösségenbelül.Atévedésük
ott  van, hogy az egységetegyjelölőszervezet,egygazdaságivezetés,egyszellemi
koncepcióésirányításmenténkívánjákmegvalósítani(arrólmostneessenszó,hogy
ki legyen ez a nagyvezér). Az elmúlt 25 év tapasztalata alapján ez az, aminem
megy,amisohanemsikerültésezértvagyunkott,aholvagyunk.Anagy egység elve 
nemműködikjólseholavilágonazörménydiaszpórákban.Aholezműködik,azt
diktatúránaknevezik.TekintsünkSvájcra,ahol4különbözőnyelvenbeszélő,önálló
kantonokegymássalpárhuzamosanléteznekésvirulnak.Legyünkmiörményekegy
kisSvájc.Válasszukaztazutat,aholajólszervezettéstörvényesenműködőorszá-
gosvezetéskiszolgálójaéstámogatójamindenönmagátörménynekvalló,azörmény
kultúrátfelvállalókisebb,nagyobbműködőközösségnek.Nemegységet,hanem
lehetőségetkellteremteni.

Hogyan és miért volt az a bizonyos rendőrségi vizsgálat, amikor szinte 
minden  örmény regisztráltat beidéztek a rendőrségre?

Elnézést kell kérjünk mindenkitől, akiket az elmúlt ciklus során a rendőr-
ség meghallgatott, kikérdezett, hogy a választásoknál kapott-e ellenszolgálta-
tást a szavazatáért.Ekellemetlenvizsgálatnaknemmivagyunkazokozói,bár
akerületiválasztásibizottságonkívülmiisészleltükésjelentettük,hogygyanús
módonbizonyoshajléktalanszállókbantúlsok„örmény”(?)lakik,valamintsok
az örmény regisztrált a bizonyos szegregátumokból.A rendőrség úgy gondolta,
hogynemcsakakonkrétanbejelentetteseteketkellkivizsgálni,hanemmindenkit
meg kell kérdezni.A vizsgálat befejeződött, amelynek eredményeképpen éppen
mostaparlamentfelfüggesztetteazörményszószólómentelmijogátésmegindult
abíróságieljárásellenük.(Nemcsakaszószólóellen,merttárstetteskénttöbbenis
szerepelnekavádiratban.)

A Fővárosi Főügyészhelyettes az NF.12560/20114/78-L számú vádiratában 13 
rendbeli, három esetben társtettesként, tíz esetben bűnsegédként elkövetett, a Btk. 
350. § (1) bekezdés e) pontja szerint minősülő választás rendje elleni bűntett miatt 
emelt vádat.
„A büntetőügy vádlottai – (………)- elhatározták, hogy a 2014. október 12. nap-
ján tartott, az örmény nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson történő 
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indulás és saját jelölő szervezetük által a szavazás megnyerése érdekében rávesz-
nek a valóságban nem örmény nemzetiségű, hajléktalan életmódot folytató szemé-
lyeket, hogy valótlanul vallják magukat örmény nemzetiségűnek és regisztráljanak 
az örmény nemzetiségi névjegyzékbe, ezáltal abban hamis adatokat tüntessenek 
fel, továbbá adjanak ajánlást részükre, valamint anyagi juttatásért is szavazzanak  
az Arménia Népe Kulturális Egyesület, a KILIKIA Kulturális Egyesület és az Örmény 
Ifjúsági Egyesület koalíciójának jelöltjeire.
(Felhívjuk a figyelmet, hogy amig nincs bírósági ítélet, addig mindenkit meg-
illet az ártatlanság vélelme.)

Milyen jövőt ígér az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület? 
AzEÖGYKEazelmúltciklusokműködésételemezveaztlátja,hogyalegfontosabbfel-
adataközösségenbelülaműködésmegreformálása,ezértazeljövendőciklusnak
akövetkezőcélkitűzésekkelkezdhozzá.

KidolgoztukaKÖZÖS ÖRMÉNY CÉLOK NYILATKOZATÁT,amelymint-
egy etikai kódextartalmazzaazokatazértékeket,amelymenténmegvalósul-
hat abékésegymásmellettélés,egymáselfogadása, tiszteleteésa tisztességes,
átlátható gazdálkodás.Ez a Nyilatkozat nem más, mint az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület választási programja.
Az EÖGYKE minden képviselőjelöltje elfogadtaésaláírtaKÖZÖSÖRMÉNY
CÉLOKNYILATKOZATÁTésvállalja,hogyannakszellemébenfogtevékeny-
kedni.(Megtekinthetőawww.magyarormeny.huhonlapunkon)
Az EÖGYKE kezet nyújt minden olyan más jelölőszervezeti képviselőnek, 
felajánlva,hogyőisfogadjaelaKÖZÖSÖRMÉNYCÉLOKNYILATKOZATÁT
ésműködjünkegyüttazonelvekalapján.
Az országos képviselőtestületbe új és fiatal diplomás jelölteket soroltunk 
a „várhatóanbefutó” helyekre, akiket az elmúlt 25 év keserves küzdelmei nem
keserítettekmegésújszellemiségetvisznekaközösségéletébe.
A képviselőjelöltjeink között több jogász található, akik vállalták, hogy fel-
ügyelnek a törvényes működésre, hogy ne legyen többet téma, az „örmények
sötétdolgai”.Ajövőbencsakazörményésmagyarörménykultúráról,identitásőr-
zésről,hagyományápolásokról,közösségiéletrőllegyenekfelemelőbeszámolók.

Hogy ez megvalósulhasson, kérjük az Ön támogatását, szavazatok-
ban kifejezve.

!!! Ne feledje, az ország bármely pontján élő, regisztrált örmény
vagy magyarörmény választópolgár eldöntheti az Országos Örmény

Önkormányzat összetételét és ezzel a magyarörmények sorsát. !!!
Olyan kerületekben, ahol több jelölőszervezet képviselőjelöltjeivel is találkozik  
a szavazólapon,(I.,III.,VIII.,XI.,XIII.,XV.,XVI.ker.)kérjük,válasszaazErdélyi

ÖrményGyökerekKulturálisEgyesület(EÖGYKE)jelöltjeit,válogassa ki a kistemplom 
emblémákat és minden ilyen jelöltnél tegyen x jelet. !!!MINDEN JELÖLTNÉL!!!  
Ne feledkezzen meg a listákról sem, ott is keresse a kistemplomot,vagyajelöltek
listájánakelejéndr.IssekutzSaroltanevét.Ideistegyenxjelet!Tegye ezt a fővárosi  
és az országos örmény listánál is!!!
Olyan kerületekben és városokban, ahol örmény nemzetiségi önkormányzat van, 
de az EÖGYKE nem állított jelölteket, ott is regisztrálnia és szavaznia kell. Ebben 
azesetbenÖnrebízzuk,hogyszavaz-eahelyi jelöltekre. !!! Nagyon fontos, hogy 
ezeken a helyeken a listáknál (fővárosi és országos) csak az EÖGYKE listájára 
szavazzon!!! Keresse a kistemplomot és mindenhol, oda tegye  az x-et.!!!
Azon településeken ahol nincs örmény nemzetiségi önkormányzat, ott csak orszá-
gos lista van, keresse a kistemplomot és tegyen  oda x-et.!!!
Technikai információk
Nefeledjeakitöltött szavazólapokat a lepecsételt zöld borítékba tenni és leragasztani. 
Ellenőrizze,hogyaborítékon szerepel-e , hogy „örmény”!Hanincs,jelezzeaválasz-
tásibizottsághelyidelegáltjánál,mielőttazurnábadobjaaborítékot,vagyírjará,hogy
ÖRMÉNY!
A nemzetiségi szavazás ugyanakkor és ugyanabban a választóhelységben történik, 
aholapolgármesterekválasztása,ígynemkellmáshovamennie.Kérjeanemzetiségi
választásilistákatésaborítékokatis.
Ha Önnek problémát okoz a választóhely megközelítése, kérjen mozgóurnát, 
nevesszenelegyetlenörményszavazatsem.Aszavazásnapjánaszavazatszámláló
bizottságkéttagjafelkeresiÖntlakóhelyénvagyazÖnáltalmegadottmáscímen
(pl.kórházban),annakérdekében,hogyszavazatátamozgóurnábadobjabe.
A szavazással kapcsolatos minden információt megtalál a www.valasztas.hu honlapon.
      dr. Issekutz Sarolta 
    ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület

elnöke

Tájékoztatás a regisztrációról:Interneteslépések,levélben,
HaÖnmagyarországilakcímmelrendelkezőmagyarállampolgárésaMagyarországon
honosörménynemzetiségheztartozik,kérheti,hogyaközpontinévjegyzékbenkerüljön
feltüntetésreanemzetiségheztartozása, ígyrésztvehetazörménynemzetiségönkor-
mányzativálasztásán.
AkérelembenfeltüntetettszemélyesadatainakmegkellegyezniükazÖnlakcímkártyá-
jánfeltüntetettadatokkal,ellenkezőesetbenahelyiválasztásiirodaakérelmetelutasítja.
AnemzetiségiszavazásnemérintiazÖnhelyiönkormányzativálasztásilehetőségeit.
Bármikorkérhetinemzetiségihovatartozásánaktörlését.
A regisztrációnak 2019. szeptember 27-én 16 óráig meg kell történnie, vagyis addig 
be kell érkezzen a regisztrációs kérelem a települési  Választási Irodába papírala-
pon, vagy a www.valasztas.hu/nemzetiségek honlapon keresztül.
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Életrajzok – képviselőjelöltek 2019
I.kerület

Várady Mária 
Színésznő vagyok. Mindig tanulok. Hálás vagyok Édesanyámnak,
hogykíváncsitermészetet,bizakodást,életszeretetet,hitetésmakacssá-
gothagyottrám.Ezbennemazörményalap.Ehhezcsakráadás,hogy 
amarosvásárhelyiSzentgyörgyiIstvánSzínművészetiFőiskolánvégez-
tem,aszékelyekköztszületettMelindaleányom,akimárazinternetről
szerzi be nekem az örmény tárgyú könyveket.Otthon ismertemmeg 

ahurutízét,Budapestentanultammegörményülköszönni,éshéttestvéremközülelső-
kénttudomörményülaMiatyánkot.Azaküldetésem,hogyátadjamakíváncsiságot,
ésmindenkithívjak,hogyéletünkreményteli,békés,széplegyen.

Sasvári Merza Krisztina
ArégierdélyiörményMerzacsaládazonágábólszármazom,amelyfel-
menőiközötttudhatjaMerzaGyulaarmenológustis.Nagyapám,Merza
Marcel települt át ErdélybőlBudapestre, aholmérnökként dolgozott. 
Énmég jelenleg is abbana lakásbanélekaz I. kerületben, amelyben
annakidejénanagyszüleimiséltek.
ALisznyai-utcaiÁltalánosIskolábanszereztemalapismereteimet,kö-

zépiskolába,mivelutánpótlásválogatottúszóvoltam,sporttagozatososztálybajártam.
Időközbenazúszásrólátnyergeltemaszinkronúszásra,amibenazéveksoránválogatott
éstöbbszörösmagyarbajnoklettem.APázmányPéterKatolikusEgyetemenvégeztem
művészettörténet-kommunikációszakon.
HáromévedolgozomaMagyarTelevízióAranyfüstésNapiMozaikc.műsoraiban

szerkesztő-riporterként. (azAranyfüstsajnosszeptembertőlmegszűnt)Főkéntképző-
művészeti,kultúrtörténetiéstörténelmitémákkalfoglalkozom.
Úgyérzem,hogyművészettörténetvégzettségemésatelevíziósmunkámbanszerzett

tapasztalataimalapjánképviselőként segíthethetemazörménykultúramegőrzését és
szélesebbkörűmegismertetését.

dr. Issekutz Ákos
1998-banaSemmelweisOrvostudományiEgyetemenSummacumLaude
végeztem.TanulmányaimatNémetországbanaHeidelbergiEgyetemen
képeztemtovább.21éveagyőriPetzAladárKórházSebészetiosztály
főorvosa voltam, valamint a kórház Minőségirányítási igazgatója.
Továbbiérdeklődésemazonkológiaisebészet.
2019.szeptember16-tólabudapestiSzentMargitKórházSebészetiosz-

tályfőorvosaésakórházigazgatóhelyettesevagyok.VezetőségitagjavagyokaMagyar
Sebésztársaságnak.
Örményönkormányzatiképviselővoltamamásodikciklusban.Édesanyámdr.Isse-

kutzSarolta, gyermekeibe (egyhúgomvan,BaloghRéka) ültette az erdélyi örmény

identitástudatotfiatalkorunkóta.Ennekmegőrzésétés továbbfolytatásátmagam is
fontosnaktartom,gyermekembeissikerültbeléoltanom,amirebüszkeisvagyok.

II.kerület
Bacsó Zoltán 
1947–benszülettemPécsett.IskoláimatKecskemétenvégeztem,ittsze-
reztemfényképészszakképesítéstis.1967-tőlvoltamaPannóniaFilm-
stúdiómunkatársa.Először,mintállófotós,majdsegédoperatőr,végül
kinevezettoperatőr2003-bantörténtnyugdíjbamenetelemig.Nyugdíj
mellett,2009-igafilmgyárjogutódjánál,aPannóniafilmKft-nélkészí-
tettemanimációsfilmeket,35mm-eskamerával.

2008–2009-estanévtőlaKaposváriEgyetemenegyetemistákkalfoglalkoztam.Ennek
végeredménye30-nálistöbbrövidfilm:„diákmunka”lett.Azelmúltévekbenugyanezt
aBudapestiKommunikációsFőiskolán(ma:MetropolitanEgyetem)folytattam.Ebben
atanévbeniselkészültegy4perchosszúságúanimáció.
Hosszú pályafutásom során számos munkahelyi és minisztériumi kitüntetés után

1994-benmegkaptamaBalázsBéla-díjat.
Több,közreműködésemmelkészültfilmszámtalandíjatnyertkülönféle fesztiválo-

kon.TöbbekközöttazelsőmagyarOscar-díjéskétszeraCannes-iAranyPálma.
Operatőrimunkáimazegészestésrajfilmektől,asorozatokonésegyedikisfilmek

tucatjainkeresztülareklámokigterjednek.Számukmamármeghaladjaazötszázötvenet.
TöbbciklusonátvoltamBudapestII.kerületénekörménynemzetiségiképviselője.

dr. Issekutz Sarolta
Azerdélyi,erzsébetvárosiIssekutz,Zachariás,Dánielcsaládsarjavagyok
apaiágon,sígyazittebei,elemériKissErnőaradivértanútbüszkénvall-
hatomősömnek,akiIssekutznagy-nagynénémunokájavolt,ésnevelte
a3árvátszüleikelhunytamiatt.Édesanyámszékelyszármazásúvolt.
Többmint40évügyvédimúltállmögöttem,1994-benhoztamlétre 
az örmény nemzetiségi önkormányzatokat és dolgoztam ki a szük-

ségesokiratokatatörvényesműködéshezdr.IssekutzJánosédesapámsegítségével.
2009-ben lemondtamügyvédipályámról,márcsakazörménynemzetiségképvise-
letétvállaltam.5ciklusonkeresztülvezettemelnökkéntaFővárosiÖrményÖnkor-
mányzatot(egyciklusbanaBudapestiÖrményKisebbségiÖnkormányzatokTársu-
lásacímen)és6ciklusonkeresztülaBp.II.kerületet.1997-tőlvezetemazErdélyi
ÖrményGyökerekKulturális Egyesületet. Férjem gépészmérnök, akinek segítsége
nélkülnemtudtamvolnaennyifeladatotelvégezni.Köszönetérte.Fiunksebészorvos,
lányomszámítógépesgrafikus,3unokámvan.
Nevemhezfűződikahazaitörténelmiörménység,amagyarörményekösszefogása,iden-

titásukmegerősítéseúgyitthon,mintErdélyben.Feladatunkazörménykultúraéshagyo-
mányok ápolása, örmény katolikus hitéletünkmegmaradása, terjesztése.Megalapítottam
23éveazErdélyiÖrményGyökerekFüzetekinformációs-kulturálishavilapot,aFővárosi
ÖrményKlubot,azErdélyiÖrményMúzeumkönyvsorozatot,aMagyarörményTudástárat, 
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aSzongothKristóf-díjat, számtalankiállítást,konferenciát,ÖrményKultúraHeteket,
stb.szerveztem.Ezenútmenténkívánomvégeznifeladatomatajövőbenis.

Vereczkei Csaba
1978.04.02-ánszülettemBudapesten.ÉdesanyámaDajbukátcsaládba
tartozik,akikmost isErdélybenélnek.Vanegynővérem,akimárvolt 
azErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesületképviselője.Őjelenleg
3 kisfiával van elfoglalva.ABudapestiMűszaki ésGazdaságtudományi
Egyetemetvégeztem,majdaBudapestiGazdaságiFőiskolaPénzügyiés
SzámviteliKaránközgazdász,gazdaságiinformatikusvégzettségetszerez-

tem.Pénzügyivonalondolgozom.Nyelvismeretem:angol–haladóésüzleti,Német–alap.

III.kerület
Csiky Zoltán Miklós
Erdélyi-örmény-székelygyökerűmagyarállampolgárvagyok,Budapes-
tenszülettem1943.06.12-én.
Budapestenélek,nősvagyok,3gyermekemés14unokámvan.1966-ban
végeztemazAgrártudományiEgyetemgépészmérnökikarán.
Kezdetben1966-tól1981-igmezőgazdaságbandolgoztamtermelőszö-
vetkezetben,mintüzemeltetőmérnök.1989-benarendszerváltozáside-

jénaz építőiparban folytattam tevékenységemet, mintönállóvállalkozó, amit amai
napigisgyakorlokBudapesten.
Erdélyi-örményképviselővoltam2004-2008-igaIII.kerületbenésazörménynemzetiség

országosszervezetébeisbeválasztottak.Nemzetielkötelezettségűállampolgárvagyok.

Sasi-Nagy Pál László
1946-banszülettemBudapesten.Apaiágonvagyokörményszármazású, 
a48-asCzetzJánostábornokcsaládjáhozésaBeteghcsaládhoztartozom.
Nősvagyok,háromdiplomáslányunkvan.Gépiparitechnikusioklevelet
szereztem,vezetőibeosztásokbandolgoztamagépiparban,jelenlegabiz-
tosításiszakmábanazAEGONMagyarországÁltalánosBiztosítóZrt.Te-

rületiIgazgatóságán.Örményőseimarraköteleznek,hogyfoglalkozzamatörténelemmel, 
amúlt ápolásával, amelyet azErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület is végez. 
Kéremtámogatásukat,hogyakerületneknecsakegyCzetzutcája,egyholtCzetzemléktáblája,
hanemegyélőCzetzrokonképviselőjeislegyenazörménynemzetiséégiönkormányzatban.

Szabó Anikó
1965.július22-énNagyváradonláttammeganapvilágotegypedagó-
gusnőésegygrafikusművészegyetlengyermekekén.Azéletúgyhozta,
hogy1985-ben,önhibámonkívül,elkelletthagynomszüleimetésszü-
lővárosomat.Asorskézenfogottésvezetetttovább.
Habárénmagyar-angolszakostanárnőnekkészültem,mégisszínésznő
lettbelőlem.

PályámatZalaegerszegenkezdtemaHevesiSándorSzínházban,majdpedigasoproni
PetőfiSzínháztagjaként10évig„boldogítottam”aközönséget.
Édesanyám:ÖtvesErzsébet,AkiaXVII. századbanErdélybebetelepültörmények

leszármazottja.KezdetbenOszkericsnekhívtákőket,későbbÖtveslett,deírtákÖtvös-
nek,ÖttvösneksőtÖttkwösnekis.ElsőismertősChácsig(Kristóf)1684-benszületett.
Az Ebesfalvi előnevet is felvették, ami később egy E betűre korlátozódott, innen

eredazEötvesváltozat is.Acsaládfánkon fellelhetőazAntalffy,Kazacsai, Issekutz,
Donogán,Kabdebo,Páll,Hollósynevek is.Mindannyiannemzeti elkötelezettségűek
voltak,mintahogyajelenbenisazokvagyunk.Amagyarkultúraterjesztésemellettigen
fontosfeladatomnaktartomazörményirodaloméskultúramegismertetését,ezértúgy
akiállításokonmintaFővárosiÖrményKlubunkbanelőadóművészkéntrésztveszeke
csodásvilágmegismertetésében.

VIII.kerület
Bódis Alpár 
Kolozsváronszülettem,1970-ben.Magyarországra1990-bentelepedtem
át,jelenlegGárdonybanélekésSzékesfehérvárondolgozomkönyvelő-
ként.Egyfiamésegylányomvan.Családombanazanyainagyszülők
részérőlvannakörményszármazásúrokoniszálak,őkSzamosújváron
éltek.Gyerekkorombangyakranlátogattukőket,ilyenkornagymamám
mindigkészítettvalamiigaziörményfinomságot.Sokatsétáltunk,szép

emlékeimvannakavárosról,templomairól,azakkoriéletmódról.
AzErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesületteltavalykerültemkapcsolatba,ezrá-

ébresztett,hogymostmárújraidejetöbbetfoglalkozniaszármazásommal,hogymennyire
fontosezazörökség,amittovábbkellvinniésutódainknakátadni.Szeretnékélniezzel
alehetőséggel,hogymegismerhessemamagyarországiörménynemzetiségetis,éstudásom
ésképességeimszerinttehessekvalamitazerdélyiésanyaországiörménykisebbségért.

Esztergály Zsófia Zita
Erdélyi és felvidéki gyökerekkel rendelkezem, a családomban eddig
elsősorban lelkészek, orvosok és művészek domináltak. Édesanyám
énekművész, az Operett Színház egykori primadonnája, édesapám
üzletember. Felmenőim között erdélyi örmény és más nemzetiség is
megtalálható.Büszkénvállalomszeretteimetésneveltetésemet,amely
hitbenésszeretetbenzajlott.Atestvéremközgazdászkéntvégezteate-

ológiát, így a jó isten kegyelméből lelkészként szolgál, én pedig újságíró, televíziós
szerkesztő lettem.Gyerekkoromban nagy hatást tett rám a bécsimechitarista kolos-
torban tett látogatás, amelyet Issekutz Sarolta szervezett.Akkor találkoztam elő-
szöraközösséggelésazősikeresztyénkultúrával.Évtizedekkelkésőbb,azOrlayutcai
templomban forgattamfilmet az örmény-katolikusmiséről, valamint a közösségről
ésapáratlanmúzeumról,amikorújratalálkoztamaközösséggel.Onnantóléletemré-
sze lettahagyományápolásésaközösségérdekeit szemelőtt tartva,2014-tőlvezet-
temaFővárosiÖrményÖnkormányzatotötévenát.Miutána2014-esválasztásokat 
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azEÖGYKEelvesztettevalószínűsíthetőenegy,azellenoldaláltalszervezettválasz-
tásicsalásáldozataként;illetveahazaiörménységáltalánosmegítélésétnagybancsor-
bítottaazelmúltévekbenkirajzolódottnemtelenésetikátlanországosönkormányzati
működésésahatalomértfolytatottlobby,valamintamagyarországierdélyiörmények
kiszorításaadöntéshozatalból, fontosnak tartom,hogyhelyreálljona rend.Ezért is
szeretnékrésztvennia2019-esválasztáson,hogyazÖnökbizalmátremélhetőenel-
nyerve,akövetkezőötévbenegyütttehessünkrendet,ésfektessükújalapokraahazai
örménységjövőjét.

Király Zoltán 
1978-ban születtem Budapesten. Az általános iskola elvégzése után
1992-ben felvételt nyertem a Deák Ferenc műszaki szakközépisko-
lába, ahol 1997-ben érettségiztem. 1998-ban technikusi oklevelet
szereztem.1998–99-igkatonaiszolgálatomattöltöttem.1999-tőldolgo-
zomazépítőiparban.Egygyermekemvan.
Nagyapámésnagyanyámerdélyiörmények(Issekutz,Lászlóffy)voltak,

apámtólörököltemaamagyarörménységrőlszólótudásomat.

IX.kerület
Balogh Réka
1975-benszülettem.AKarinthyFrigyesKétTanításiNyelvűgimnázi-
umbantettemleaNemzetköziÉrettségit,majdazELTEBölcsészAngol
szakánszereztemdiplomámat.Kétterületérdekeltmindig,abiológiaés
aképzőművészet.Végülamásodikfelésodortazélet,ésalkalmazott
grafikuskéntdolgozoksajátcégemben.Munkámörömmelésélvezettel
töltel,kétgyermekemviszontboldogsággalis,hiszenazőszemélyisé-

gükfejlesztéseésjövőjükalakításaalegfontosabbfeladatom.Az„örménykedést”
dr. Issekutz Saroltától örököltem (édesanyámtól), aki mellett felnőve lehetetlen lett
volnanemmegszeretniazörménykultúrát(számomra–természetesen–agyönyörű
örménydíszítőművészetváltjakialegnagyobbcsodálatot).Többciklusonkeresztül
aFerencvárosiÖrményNemzetiségiÖnkormányzatképviselőjevagyok.

Szenttamássy Katalin 
1947.július30-ánszülettemBudapesten.Nyugalmazottgeodétavagyok.
Kétgyermekeméskétunokámvan.Anyaidédanyámerdélyiörmény
családbólszármazik,danczkaiPattantyúsÁbrahámAnna.
2006 óta vagyok örmény nemzetiségi képviselő az Erdélyi Örmény
GyökerekKulturálisEgyesületdelegálásával,2007ótaelnökeaFerenc-
városiÖrményNemzetiségiÖnkormányzatnak.

AFerencvárosiÖrményÖnkormányzatmindenesztendőben támogatjaanyagilag
ésszemélyesközreműködésselazEÖGYKEcélkitűzéseit,hogyazörményszármazá-
súaknak,magukatmagyarörményeknekvallóknakkulturálisidentitásőrzőprogramo-
kat,találkozókatszervezzen,amagyarországiéserdélyiörményirodalmi,történelmi,

művészeti és tárgyi emlékek felkutatásához, gyűjtéséhez és állaguk megőrzéséhez
segítségetnyújtson.Ezentevékenységünkfolytatásáhozkéremtámogatószavazatukat.

Király György
1946.május23-ánszülettemBudapesten,édesanyámLászlóffyErzsé-
bet,édesapámdr.KirályEndre,édesanyámrévénvagyokörmény.
Azáltalánosiskolaelvégzéseutánazélelmiszeripari technikumotvé-
geztem1964-ben.1964tőlaPannóniaSzörmeárúgyárbandolgoztam,
mintvegyésztechnikus.
A sorkatonai szolgálat után több nagyvállalatnál, köztük a Bőripari

Vállalat, Állami Termékgazdálkodási Igazgatóság, Kőfaragó és Épületszobrászipari
Vállalat,23.sz.ÁllamiÉpítőipariVállalatnál.Nyugdíjasvagyok.
AMagyarKöztársaságNemzetbiztonságiSzakszolgálattólanyagbeszerzőkéntvonul-

tamnyugdíjba.

XI.kerület
dr. Forgács Barnabás
1943-banszülettem,édesapámSzamosújvárról,magyar-örménycsalád-
bólszármazik,melyszorosrokonságbanálltBányaiElemér(Zuboly)
hírlapíróval.Agrármérnökvagyok,kutatás-fejlesztésitémákkalfoglal-
kozomaz állattenyésztés területén, egyénivállalkozóként,mint tudo-
mányostanácsadódolgozoktöbbagrárcégmegbízásában.
Nősvagyok,háromfelnőttlányomvanés8unokám.

2002.ótaazEÖGYKEtagjavagyok,azországosésaXVI.kerületi,majdaXII.ker.
örményönkormányzatképviselőjevoltam.
AzelmúltévekbenvideofilmeketkészítettemésmutattambeCharlesAznavour

életéről,valamintazEÖGYKEküldöttségénekörményországilátogatásáról.

Kirkósa Péter 
Szamosújvári és kolozsvári gyökerekkel örmény családban születtem
Erdélyben.Háromgyermekünkésháromunokánkvan.Azegészcsalá-
dunkzenél,hangszeresenisegyrejobbanbővül,ígycsaládizenekarként
többször közreműködtünk az örmény rendezvényeken, felelevenítve
ezzel a régi örmény énekeket, népdalokat. Örmény rendezvényeinken
igyekszünkminél szélesebbkörben terjeszteniazörményhagyomá-

nyokatéskultúrát.SzínesműsorainkkalígyegyrejobbantudjukMagyarországon,Buda-
pestenésErdélyben,ill.azonnanelszármazottörménycsaládokatösszefogni.

Marosváry  István 
ÉdesapainagymamámatradicionáliserdélyiörményIzmaelcsaládból
született.BérmaapámöccseazOrlayútonazÖrményKatolikusPlébá-
nianagyrabecsültfőgondnokaSzentpéteryTiborvolt.
1949.nov.29-énBudapestenszülettem.1973-banaBME-envasútgépész
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mérnöklettem.EzutánaBKV-tszolgáltam,majdpárévigaversenyszférábandolgoztam.
Ebbenaz időben többmérnök továbbképzésikurzuson is résztvettem.ARómaiKatoli-
kusHittudományiAkadémiántöbbszemesztertvégeztemteológiából.1987–2017-igabu-
dapestiÖvegesJózsefMűszakiKözépiskolamérnöktanáravoltamnyugdíjazásomig. 
ArendszerváltoztatáshajnalánaKeresztényÉrtelmiségiekSzövetségénekalapítótagja
voltam.Megszereztema tanári diplomát, és 1989-ben agyógypedagógiai dislexiás
tanáriszakképesítéstismegkaptam.
Ezenkívülalapítójavoltamatöbb,mint30évemegalakultPedagógusokDemokra-

tikusSzervezetének, aholnégyciklusonátválasztott szakképzésiügyvivő lehettem.
Közel12évigazOrszágosSzakképzésiTanácstagjavoltam,többEurópaiUniósnem-
zetközikonferenciánisrésztvettem.Szorgoskodtamahatárontúliszakképzésfejlesz-
tésében,mintszakértő.
Majd42éveboldogházasságbanélektanárnőfeleségemmel.Háromdiplomásgyer-

meketneveltünkföl,márötunokánkszületett.Rendszereslátogatóivagyunkazerdélyi
örményemlékhelyeknek,hiszen rokonságunkegy részemégmindigKolozsváronés
Csíkszeredábanél.
AlapításaótaazEÖGYKEtagjavagyok,aktívanrésztvettemaszervezettprogramo-

kon.Életempályájánazörmény-kereszténykultúramegőrzéseésfejlesztésemindigfon-
tosvoltszámomrais,így2019-benÚjbudaörménynemzetikisebbségijelöltjelettem.

Dr. Czárán István    
Kézdivásárhelyenszülettem,Erzsébetvárosonnőttemfel,ottvégeztem
az általános iskolai tanulmányaimat is,majdMedgyesen a gimnáziu-
mot,BudapestenazELTEJogikaránpedigazegyetemi tanulmánya-
imat.Húsz éve ügyvédként praktizálok, nős vagyok, hat gyermekem
van.Apaiágonörményszármazásúvagyok.Nagyonfontosnaktartom
örménygyökereimápolását.Örményképviselőisvoltam.

Dr. Keszy-Harmath Péterné
Budapesten születtem 1947 szeptemberében tanár szülők gyerme-
keként. Közgazdasági Egyetem külker szakán szereztem diplomát.
Gyermekeim születése után otthon dolgoztam, kötő kisiparos lettem.
Férjemmelmára60-asévekvégénrésztvettünkazakkor2-3havonta
megrendezettörményösszejöveteleken.Családunkbanmindigápoltuk
azörményhagyományokatéstartottukakapcsolatokat,segítettükane-

hézhelyzetbenlévőörményismerősöket.
RésztvettemaBudaörsiÖrményÖnkormányzatmegalakításában,elnökhelyetteselet-
tem.Ittkezdtükelarendezvényekenafogadásokatönerőbőlmegoldani,bevállaltam
az örmény ételek készítését,mely sikert aratott, híre elterjedt. 2014-ig folyamatosan
képviselővoltam,tevékenyenrésztvettemahazaiörménységtámogatásában.Eztsze-
retnémfolytatni.

XII.kerület
Dávid Márton Áron 
AzErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesületXII.kerületiésor-
szágosképviselőjelöltjevagyok.Rómaikatolikus,feleségemmelhárom
gyermekünketneveljük.Családivállalkozásunkbandolgozom.1985-ben
születtem, édesapám,Dávid Ferenc öntudatos erdélyimagyarörmény
volt,nekiköszönhetemerősörményidentitásom.Nagyapám,id.Dávid
FerenchadifogságbólvalószabadulásátkövetőenamaiMagyarország

területéntelepedettle.Dédapámakommunizmusáldozatakénttöbbévmunkatáborután
fogságbanhunytel.Acsaládfánkon–DajbukátokésZakariásokmellett–acsaládolyan
jelesfiguráiisszerepelnek,mintDávidLászlóatya,alegendáserdélyipüspök,Márton
Árontitkára(akirőlnevemetiskaptam).
Megtiszteltetésésfelelősség,hogyazEÖGYKEjelöltjekéntképviselhetemazerdélyi

örménytradíciótésfolytathatomaztazépítőmunkát,amitelődeimelkezdtek.Munkám-
malszeretnékpéldátmutatnigyerekeimnek–Mersének,LucánakésAbigélnek–,hogy
azőnemzedéküknekisátadjamazörménykultúraértékeit.

Hegedüs Annamária Borbála 
Örménygyökereimrőlmárgyermekkorombanbeszéltédesanyám.Vele
kezdtemlátogatniafővárosiörményklubokatszinteakezdetektől.2014
ótaaXII.KerületiÖrményNemzetiségiÖnkormányzatképviselőjeva-
gyok.Szervezetünkmindenhónapbantartalmasrendezvényekkelvárta
azérdeklődőket.Éventeegyalkalommalmegrendeztükgálaműsorun-
kat–kiállítássalegybekötve.

Harmincesztendőnkeresztülközépiskolábantanítottam,jelenlegaMagyarKépző-
művészeti Egyetemen oktatok. Őstörténetről, művészetről tartok előadást különféle
szervezeteknél (SzentKoronaTársaság, H13,Kerecsenfészek,VeszprémiNyugdíjas
Klubstb.).

Fabók Dávid
46évesvagyok,BudapestenszülettemaXII.kerületben,majdKőbá-
nyánéltem.Édesanyám-DávidIldikó-ágánvagyokerdélyiörmény
származású,édesapámcsaládjaaFelvidékrőlszármazik.Gyermekko-
romtólsokathallottamacsaládbanazörményősökről,azünnepekről,
ésa„nagycsalád”mindennapjairól,azörményekösszetartásáról,becsü-
letesmunkájukról. Felnőttként aDávid család részéről rendelkezésre

állóalapcsaládfátkezdtemjobbanfelépíteni,kiegészítenitovábbiadatokkalésképek-
kel,kapcsolódásokkalatöbbiörménycsaláddal.Ezenkeresésekésböngészésekfolya-
mánóhatatlanul isegyremélyebbenvonzottmagáhozacsalád történelme,akultúra, 
ahagyományok.Egyrefontosabbávált,hogynemcsakazfontos,hogyhovátartunkaz
életben,hanemazis,hogyhonnanjövünk.Gyermekeimmelisigyekszemminéltöbb
részletetmegismertetniarról,hogyhonnanisjövünk,kikisvagyunk.2008ótaélünk
Dunakeszinfeleségemmelésháromgyermekünkkel.Kétlányunk21és18éves,fiúnk
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pedig15esztendős.Ahelyikatolikusegyházközségbenafelnőttasszisztenciatagjava-
gyok,valamintazegyháziésavárosikórusbaniséneklek.Egybudapestinyomdaipari
vállalatvezetőjekéntdolgozom,amelyvállalatimmár27évevanjelenahazaipiaconés
alapításaótamagyar,ráadásulmagyarörménycsaláditulajdonú,amikülönbüszkeség.

Balogh Jenő
Gépészmérnökvagyok,akitsokancsakegyszerűenIssekutzúrnakne-
veznekfeleségemután.Hamegkérdezikmiközömazörményekhez,azt
szoktammondani,„semmi,csakvanegyörményfeleségeméskétszép
örménygyermekem,3unokám,samerrenézek,csakörményeketlátok”.
Házasságomrévénigenközelkerültemazörménynemzetiséghez,fele-
ségem,dr.IssekutzSaroltaerdélyiörményközösségerévén.Mamárén

isörménynekérzemmagam,hiszennapmintnapvelükkerülökkapcsolatba.Rájöttem,
igenszépdologtennivalamitegyközösségéletrekeltése,működéseérdekében.Külö-
nösenérdekesfeladategyolyanközösségkörforgásábakerülni,amelynektagjaitnem-
csakazkötiössze,hogyközösenjárnakmúzeumokba,kiállításokravagytúrázni,hanem
vér szerinti rokonoknakérzikmagukat.Megfigyeltem,haamagyarörményközösség
bármelykét tagjaösszejön,elsőpercekbenkiderül,hogyvalamilyen fokon rokonok. 
Innenkezdvemindenegészenmásképpenzajlik.AMagyarországonélőmagyarörmé-
nyekegynagycsaládbatartoznak.Eztannálisinkábbtudom,mertszámítógépesrend-
szerszervező lévénmegpróbáltam„felvinni”számítógépreazegyesörménycsaládok
családfáját.Acsaládfákrajzolásaközbenrájöttem,hogyénistagjavagyokaközösség-
nek,nekemisrokonaimazörmények.
MintazErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesületegyikalapító tagjaveszek

résztaközösségéletébenimmár23éve.Aktívanközreműködökmindenkulturálisren-
dezvénylebonyolításában,résztveszekazújságszerkesztésében,stb.Rájöttem,hogy
milyenfontosamúltmegismerése,amégelérhetőinformációkrögzítése.

XIII.kerület
Kabdebó János
1944-benkincsesKolozsváron,Magyarországonszülettem.Ahársfa
illatúFarkasutcábannőttemfel.Azótaisérzemillatát.
Apaiágonmagyarörménynemesicsalád,atalpasiKabdebócsaládle-
származottjavagyok,anyaiágonabáróJósikacsaládbólvaló.ígyaztán
érthető,hogyerősnemzetiérzésvanaszívembenésezígyvanrend-
jén.Afelmenőimretekintveeztermészetesszámomra.Magyarvagyok,

ugyanakkormegmaradtamörménynek,éstisztelettelfordulokőseimkultúrájairányába,
szeretnékhozzájárulniannakmegőrzéséhez.
2006-tólörménykisebbségiönkormányzatiképviselővagyok,előszörelnökhelyettes,

majd2008-tólBudapestFővárosXIII.ker.elnöke.
AzErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesülettagjavagyokszintemegalakulása

óta.Egyéniéscsoportoskiállításaimemagyarörményközösségszervezésében2000-től
jötteklétrebudapesti,budaörsi,erdélyi,stb.helyszíneken.

Afotózásolyanszámomra,mintagyermekkoriszerelem,amelymélyenmegérintett,
ésamivégigkísériazéletem.PéldaképemazörményszármazásúPárizsbanvilághírne-
vetszerzettBrassai,-akiegybenrokonom-abrassóiszületésűHalászGyula.

Béres L. Attila 
Református lelkész, ny. újságíró, a Sportfogadás volt főszerkesztője,
sportújságíró, szerencsejáték szakíró, az Erdélyi Örmény Gyökerek
füzetek főszerkesztője (2008–2014), aXII. ker.ÖrményNemzetiségi
Önkormányzat elnökhelyettese (2014–2019), a dr. Issekutz Sarolta –
„Erdélyiörménykonyha,fűszerezve”könyvlektora,az„Örmények
aSzentföldön”kiadványolvasószerkesztője,az„Örményzarándokhely

Budapesten”írója,szerkesztője,„Híresmagyarörményektablója”ötletgazdájavagyok. 
További művei: Svábhegyi Örömmondó szerkesztőbizottsági tag; Lelkünk óvja –
1956-osdráma;Vagyok–ObersovszkyGyulavallomásaiéletéről.

Vajta Dénes
1946-banszülettem,apannonhalmaiSzentBenedekrendigimnáziumban
érettségiztem.AjogiegyetemetBécsbenvégeztemésszereztemjogászdip-
lomát,majdfilozófiaitanulmányokatvégeztemugyancsakBécsben,aholjogi
éskereskedelmitevékenységetgyakoroltam,majdGenfben.Nyelvtudásom:
német,angol,francia.2011-bentértemhaza.Nyugdíjasvagyok.Örmény
gyökerem:Dédanyám,VeveránErzsébet,ErdélybenéltSzilágymegyében.

XIV.kerület
Zárugné Tancsin Katalin
1994-tőlvagyokZuglóörménynemzetiségiképviselője,ZárugBéla
Józsefférjemmelegyütt,akiGyergyószentmiklósrólszármazott.Közö-
senvégeztükazuglóiörménységkulturáliséshagyományápolási fel-
adatait,majdférjemhalálautánátvettemazőszerepétis.Háromgyer-
mekünkszületett:Ildikó,BélaKárolyésAnnaZita,akikazOrlayutcai
örménykatolikustemplombanlettekmegkeresztelve.AZuglóiÖrmény

Önkormányzat már a kezdetekben testvérvárosi kapcsolatban állt Csikszeredával és
Csikszépvizzel,amelytöretlenülműködikmais.Hagyományossáváltrendezvényünk:
azörménycsaládoktalálkozója,amelymindenévbenmegrendezésrekerült,ígyidénis.
Azerdélyiegyházibúcsúkramindenévbenszervezünkzarándokokat.

Szongoth Gábor
AlapítótagjaésalelnökevagyokazErdélyiÖrményGyökerekKultu-
rálisEgyesületnek.AkorábbiciklusokbanaXI.kerületetvezettemel-
nökként,elnökhelyettesként.1947-benszülettemBudapesten,gyerme-
keimKristófésGergely.Végzettségemgeofizikusésgeo-közgazdász,
egykörnyezetvédelmiésgeofizikaikutatásokatvégzőKft.ügyvezetője
vagyok.Hobbimajégkorong.
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Szívügyemahazaiörménységsorsa,aMagyarországonésErdélybenmegmaradtem-
lékekápolása.ŐseimSzamosújváronéltek,SzongottKristófamúltszázadvégénott
jelentettemegtöbbköteteskönyvsorozatát,aSzamosújvárMonográfiájátésazErdélyi
ÖrményCsaládokGenealógiáját.Képviselőségemalattéventekiadtunkebbőlasoro-
zatbólegy-egykönyvet.Zuglóilakosokvagyunkgyermekeinkkel,unokáinkkalegyütt.
Többciklusótaazuglóiörményeketképviselemkerületiésországosszintenis.Szeret-
némfolytatnieztaszépfeladatot.

Heim Pál
Özvegy vagyok, két felnőtt fiam van és két fiú unokám. Számítógép
műszerészkéntdolgoztam,márnyugdíjasvagyok.Őseimközötttalálni
magyar,németésörménynemzetiségit.Otthonmagyaridentitásúneve-
lésbenrészesültem,desohanefelejtsemel,hogymindigtöbbnemzeti-
ségibőltevődikkianemzet.ApaidédmamámatMályIlonánakhívták.
AMály család az1740körül telepedett leErdélyben.AMály család

egy-kétismertebbtagjaMihálytábornokhadmérnök(Európábantöbbmint200várat
tervezettvagyépítettát, többekközöttakomáromiMonostorerődöt1850-52),Gerő
színészéskissármásiM.Sándort,kielőnevétamúltszázadelején,apárizsikiállításon
szerzettbronzérmetahidrogénkutatásbanelérteredményeiértkapta.Számomraazör-
mény,magyarörménykultúránakamegőrzéseésápolása,mintkeresztényembernek
isfontos.EzérttámogatomazEÖGYKEtörekvéseit,főlegazerdélyimagyaroktámo-
gatását. JelenlegaZuglóiÖrményÖnkormányzatképviselőjeésaFővárosiÖrmény
Önkormányzatelnökhelyettesevagyok.

Bulbuk Éva Marianna
Magyarláposon(Máramaros,Erdély)születtemörmény-magyarcsalád-
ban,elsőgyermekként.Öcsém,dr.BulbukMárton,építészmérnök.Édes-
anyámmagyar,azédesapámszamosújváriörménycsaládbólszármazik.
ŐseinkaSzamosújvárvárosalapítókközöttvoltakésígyacsaládfánkad-
digazideigvezethetővissza.Családunkbanfontosvoltazörményhagyo-
mányoktiszteletbentartásaésmegőrzése.Miebbenaszellembennevel-

kedtünk.Édesapámjogotvégzettéstörvényszékibíró,valaminttelekkönyviigazgatóvolt
aDésiTörvényszéken.Nagyonragaszkodottazörményhagyományokhozúgyvallásilag,
mintgasztronómiailag.Ennekértelmébenazörménykatolikus szertartás szerintkötött
házasságotésminket isazörménykatolikusszertartásszerintkereszteltek,megtanított
örményülimádkozniis.Tisztelteazörménygasztronómiahagyományokatis.Désenérett-
ségiztem,majdaKolozsváriMezőgazdaságiésÁllatorvosiTudományEgyetemenszerez-
temagrármérnökdiplomát.Későbbugyanittposztgraduálisképzésutánmegszereztem
aMezőgazdaságDoktoracímet.ABeszterceMegyeiéskésőbbaKolozsvárMegyei
MezőgazdaságiIgazgatóságondolgoztam,mintnövényvédelmiszakembernyugdíjazáso-
mig.Képviselőkéntazörményhagyományokmegőrzéseéstovábbításaleszafőcélom.
Mindenerőmmelarrafogoktörekedni,hogyafiataloknakátadhassukahagyományőr-
zésszellemétésfontosságát,mertcsakígymenthetjükmegnemzetiidentitásunkat. 

Mibüszkéklehetünkörménygyökereinkre,kultúránkraésezttáplálnikell.Csakígyma-
radhattunkfennmostanáigéscsakisígyleszlehetőségünktovábbraisfennmaradni.

Varga Ferencné
VargaFerencnéNagyMariannvagyok,1949-benszülettemBudapesten.
5éveskorombanköltöztünkaXIV.kerületbe,azótazuglóilakosvagyok.
A Szent István Gimnáziumban érettségiztem, majd szerves vegyész
technikusiokleveletszereztem.
Korábban gyógyszerkutatásban dolgoztam a Semmelweis Egyetemen,
aChinoinGyógyszergyárbanés aMagyarTudományosAkadémiaku-

tatócsoportjában.2000-benszakmátváltottam,szociálismunkásvégzettségetszereztem.
Gyermekvédelembendolgoztamidénjúniusig,ekkornyugdíjbamentem.
Egyfiamésegylányomszületett,5unokámvan:alegidősebb12,alegfiatalabb5éves.

XV.kerület
Nuridsány Zoltánné 
Budapestenszülettem1936-ban.Vegyészkéntdolgoztamközel50évig
azMTABiokémiai,EnzimológiaiIntézetében.ÉdesapámfelmenőiFel-
vidékről,ÉdesanyámErdélybőlszármazik.Anyaiágonörményeredetis
megtalálhatóacsaládban.NéhaiférjemNuridsányZoltánfestőművész
apaiágonörmény,anyaiágonszékely,1925-benMarosvásárhelytszü-
letett.Műteremlakásunk 1959-től amagyar,magyar-örmény, örmény

művészektalálkozóhelye,szellemiműhelyevolt.
1998-tólvoltamaXV.kerületiésazOrszágosÖnkormányzatképviselője.Akezdetek

ótaeredményesenéssikeresendolgozomamagyar-örmény,azörménykultúramegis-
mertetésén,bemutatásánésmegőrzésén.Kapcsolatokatépítettünkkiahazai,azerdélyi
örményközösségekkelésazőshazaiakkalegyaránt.
Eddigi22évesértékmentő,küldetéseséssikeresmunkámeredményekéntaXV.kerü-

letiÖnkormányzat2016.március15-énaRákospalotaPestújhelyÚjpalotaérdemérem-
meltüntetettki:akerületbenésazörményközösségbenvégzettmunkámjutalmaként.
"Akirebüszkéklehetünk"címzéssel.AFővárosiÖrményÖnkormányzattól2017-ben
ÖrményÖrökségértANITRDATEmlékérmetkaptam.
Megválasztásomeseténörömmelfolytatomazértékmentőmunkát.

dr. Csernus Gábor
1990-ben születtem Budapesten. Nagypapám, Nuridsány Zoltán er-
délyi-örmény származású festőművész. Nagymamám Nuridsány
Zoltánné,Mimi aXV. kerületiÖrményNemzetiségiÖnkormányzat
elnöke.2010-14közöttaXV.-ker.ÖrményNemzetiségiÖnkormány-
zatelnökhelyettesevoltam.Ajogiegyeteméveialatttöbbjogitanulmányi
versenyt,köztük többországosperbeszédmondóés jogesetmegoldóver-

senytnyertem.Szakdolgozatomtémája„Arendszerváltástkövetőnemzetiségitörvények, 
a nemzetiségi önkormányzati rendszer kialakulása Magyarországon”. Az egyetem
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befejeztévelaBRFK-KiemeltÜgyek-Elemzőértékelőosztályándolgoztam,aholfőkapi-
tányikitüntetésbenrészesültem.Ügyvédjelöltkénttöbbnevesügyvédiirodábandolgoztam.

Tóth Csaba
Marosvásárhelyen1945.szeptember26-ánszülettem.1947ótaBudapesten
élek,deszoroskapcsolatottartokkiterjedterdélyirokonságommalésisme-
retségikörömmel.Háromfiamvan,alegnagyobbtörténelemszakostanári
diplomájátadualizmuskoriörményekrőlírta.Azótaisszoroskapcsolatban
vanazerdélyiésbudapestiörményközösséggel.Sokelőadást tartott,és
számospublikációjajelentmeg.Énisszámoskiállítástéselőadástszervez-

temGyergyószentmiklóson,Szamosújváron,Marosvásárhelyenésmégszámoserdélyiés
magyarországitelepülésen.Kiskiállítótermembenisnemrégenagyergyószentmiklósifo-
tóklubképeinekkiállításavolt.MatlPéterpasztellképkiállításávalazörménygenocidiumra
emlékeztünk.Ezeketakulturálisrendezvényeketazerdélyiésbudapestiörményközösség-
gel továbbra is együttműködve szerveznikívánomErdélybenésBudapesten is.Ezzel is
szorosabbákívánomtenniakapcsolatotazanyaországiésazerdélyibarátainkkal.

XVI.kerület
Vikol Kálmán
Kézdivásárhelyenszületett1969-ben.Örménygyökerekkelrendelkező
családjatöbbelismertpedagógussalészenésszelgazdagítottákKézdi-
vásárhelyoktatásiéskulturálisértékeit.
Kálmániskövetteahagyománytéstanítóidiplomájautánének-zeneta-
nár,pedagóguslett.Magyarországon,a16.kerületbenpályakezdőkora
ótaazáltalánosiskolákkedveltzeneésénektanára,akihangszerestudá-

sátisalkalmazva,rendhagyóantanítjaazének-zenét.TöbbminthúszévigakerületiZe-
neiskolábanistanárvolt.Kórusaimindeniskolábannagysikereketértekel.Agyerekek
rengetegélménnyelgazdagodtakéskivételeslehetőségeketkaptakakóruséneklésáltal.
KálmánjelenlegaKálmánbácsiZenedéjében,többtucatgyermekettanítnépzenére

citerán, klasszikus zenére furulyán - klarinéton.Ő a karmestere aKertvárosiFúvós-
zenekariEgyesületnek,vezetiakerületfelnőttkórusátaCorvinkórust,melyállandó
szereplőjeegyháziéskulturálisrendezvényeknek.
Jelenlegtöbbmintszázgyermekésfelnőtttanulzenét,énekelvagyjátszikfúvószene-

karban.Kálmánaszakmaimunkántúlgondotfordítarra,hogyazegyüttzenélés,vagy
éneklésörömeafellépéseken,közösségbenteljesedjékkiidőről-időre.

dr. Szuper Géza
1976-banszülettemBudapesten.GimnáziumitanulmányaimutánaLiszt
Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szereztem „cum laude” minősítésű
diplomát. Ezt követően a Pázmány PéterKatolikus Egyetem Jog- és
ÁllamtudományiKarára jelentkeztem, ahol 2004.-ben szereztemmeg
szintén„cumlaude”minősítésűdiplomámat.2003.évbenszereztem
középfokúnémetnyelvvizsgámat.

Ügyvédkéntdolgozomsajátügyvédiirodámban.Nősvagyok,egygyermekemvan.
Szabadidőmet szívesen töltömzenével és sporttal.Elsődiplomámból is adódóan

inkábbakomolyzenétszeretem.
Erdélyiörménygyökereimről,márgyermekkoromótatudomássalbíroknagymamám

révén.AzEgyesülettel2000-benkerültemkapcsolatba,képviselő isvoltammár több
ciklusban.Szeretném, hogy aXVI. kerületben folytatódjon azEÖGYKEképviselők
általelindítottközösségiélet,akerületiújságbanazörménységrőlírottcikksorozatunk,
amelynek visszajelzéseiből látjuk, hogy tartalmas volt a közösségi tevékenységünk. 
Önkormányzatimunkámsoránjogiészeneitudásomatéskapcsolataimategyaránttud-
tam használni. Sok tervem vanmég ezen a területen, ezért szeretném amegkezdett
munkátfolytatni.

Vincze Csaba 
Budapesten,1942.január30-ánszülettem.Iskolaitanulmányaimatafő-
városbanvégeztem,majdaz
YblMiklósMűszakiFőiskolánPécsetépületgépészmérnökioklevelet
szereztem.
Elsőfeleségemhalálautánmásodszorismegnősültem.Elsőházasságom-
bólkettőfiamszületett,Csabamérnök,Barnabásközgazdászvégzettségű.

ElsőfeleségemnagyanyjaIssekutzKatalin,apámunokatestvéreiÁzbejImreésÁzbej
Sándormagyarörményekvoltak,ezértazörményérzelmikötelékotthonrólvaló.

Bulbuk Márton
Magyarláposon(Máramaros,Erdély)láttammeganapvilágot1954-ben,
magyarédesanyaésszamosújváriörményédesapamásodikszülöttje-
ként,Évanővéremután.
HároméveskoromtólDésen(Erdély)nevelkedtemésott fejeztembe
középiskolaitanulmányaimat.
AKolozsváriMűszakiEgyetemenszereztemépítészmérnökidiplomát,

majdCsíkszeredábavittasors,aholorvosfeleségemmel,Enikővelcsaládotalapítottunk
ésegészkarrierünketottéltükle2016-ig,amikorátköltöztünkBudapestre.Feleségem
isapainagymamájánkeresztülörményszármazású.Kétlányomvan,Emesenagyob-
biklányomKolozsváronpszihológus,férjereformátuslelkész,fiukÁronnyolcéves.
KisebbiklányomZsuzsannaművészettörténész,Budapestenélcsaládjával,férjeinfor-
matikus,fiukAporkétéves.
Csíkszeredábanfeleségemcsaládifőorvosként,énpedigsajátmagáncégeimmelala-

kítottukkibarátiésüzletkörünketésneveltükfellányainkat,amígelmentekegyetemre,
egyikKolozsvárra,másikBudapestre.
A'90-esévekbenelvégeztemaműemlékvédelmiszakmérnökitaKolozsváriBabes-

BólyaiTudományegyetemen,majdpárévreráaKolozsváriMűszakiEgyetemenmeg-
szereztemaCivilÉpítészetDoktoricímét.
Szakmaitevékenységemnagyrészétaműemlékekvédelmébenéshelyreállításában

folytattam. 
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Ahelyreállításoksorána„TransylvaniaTrust”alapító tagjaésaz„ErdélyiMagyar
TudományosTársaság”tagjavagyok,amainapig.
ÖrményfelmenőimközöttszerepelBulbukEmanuelis,akiaKolozsváriBólyaiLiceumfiu

tagozatánakalapításáraadományozottnagyobbpénzösszeget,amitmainapigmárványtábla
örökítmegaziskolakapualjában.Ebbenaszellembenszeretnéménistovábbvinniazörmé-
nyeképítészeti,kulturáliséskeresztényhagyományőrzését,amitszüleimtőlkaptamnevelteté-
semsoránésamitpróbáloktovábbadnigyermekeimenésunokáimonát.
AzErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesületerreahagyományőrzésreéstovább-

adásraadlehetőséget,amitvéleményemszerintamaiviszonyokközöttméginkábbmeg
kelllépnünkésközösenfennkelltartanunk.

Balla Melinda Anna
Sepsiszentgyörgyön születtem 1978-ban. Családom anyai ágon gyer-
gyóiszármazású.Budapestiegyetemiéveimalattismerkedtemmegaz
ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesületmunkásságával,azóta
isrendszeresenlátogatomazegyesületrendezvényeit.Időközbennégy
gyermekem született, akikkel szintén szeretnémmegismertetni az ör-
ménykultúrát.Fontosnaktartomafiatalokbevonását,hogyőkismeg-

ismerhessékörménygyökereiket.

Főváros és országos
Ispánkyné Somlyai Katalin 
Budapesten születtem 1947-ben a háború vihara elől menekülő erdélyi
szülőkgyermekeként.AzELTEBölcsészettudományiKarándiplomáztam
1971-ben.ElőbbaKopintkülkereskedelmikutatóintézetben,majdaMa-
gyarÁllamkincstárban(ésannakelődeinél)dolgoztam,mintköztisztviselő.
ÖrménygyökereimaszerteágazócsaládfájúGámentzyekhezkötnek,

akiknekleszármazottaiközülcsakkevesenélnekhazánkmaiterületén,
többségükhűmaradtszűkebbhazájához,azerdélyiMezőséghez.
AzEÖGYKE-hez(illetveannakelődjéhez)több,mint20évecsatlakoztam,detiszt-

séget–aköztisztviselőimivoltombóladódóösszeférhetetlenségitörvénymiatt–csak
nyugdíjazásomutánvállalhattam.EkkortóltöbbévenátaXII.kerületiÖrményNem-
zetiségiÖnkormányzat képviselője voltam.Azutóbbi években aFővárosiÖrmény
Önkormányzat munkáját támogattam és segítettem.

Dr. Székely András Bertalan     
1952-benszülettemBudapesten.Anyaiágrólrómaikatolikus,dél-ma-
gyarországi magyar és olasz felmenőkkel rendelkezem.A magyarör 
ménygyökerűbáródr.UrmánczyNándorpolitikus,írócsaládjáhozis
tartozom.Apai ágról aranyosszéki unitárius és udvarhelyi református
székely őseimre lehetek büszke.Kolozsvári születésű nagyapámTri-
anon után menekült Csonka-Magyarországra. E meghatározottságok

egyértelművétettékmárdiákkoromban,hogyegységesmagyarnemzetbengondolkod-
jam,stegyekisezért.FöldmérőszakosépítőmérnökidiplomámataBudapestiMűszaki
Egyetemen,aművelődésszociológusitpedigazELTEBTK-nszereztem.Egyetemidok-
toridisszertációmatszinténazELTESzociológiaiIntézetébenvédtemmeg1982-ben.Ta-
nítottamháromegyetemenésfelnőttoktatásbanis.Többszáztanulmányéscikkszerzője
vagyok,önállóköteteimszáma13,emellettmintegyfélszáztudományos,ismeretterjesztő
ésszépirodalmikönyvetszerkesztettem.AMagyarNéprajziTársaság„AMagyarországi
Nemzetiségek Néprajza” című többnyelvű kiadványsorozatát nyolc éve főszerkesztő-
kéntjegyzem.2008-bananemzetiségekértvégzettszakmaimunkámatProEthnographia
MinoritatumEmlékéremmelismertékel.1989-ben–addigiszakmaiteljesítményemalap-
ján–anemzetiségpolitikairendszerváltozáselsőkormánytisztviselőjéülhívtak.Minisz-
tériuminemzetiségimunkámsoránigyekeztemelősegíteni,hogya2011.évinemzetiségi
törvénybenazörménységegyenrangúnyelvekéntismerjékelamagyartis.2015.-benvo-
nultamnyugdíjba.Aközösség értékteremtő történetében elmélyülveolyan ismeretekre
tettemszert,hogyterjedelmestanulmányokatéselőadásokatisszenteltemakérdésnek.
Családikötődésemokánisegyértelmű,hogyafelhalmozottszakmaitapasztalataimat,

szervezőkészségemetéskapcsolatrendszeremetazerdélyiörménygyökerűcsapat ja-
várakell,hogykamatoztassam.Amennyibenbizalmatszavaznaknekem,mindentmeg-
teszek,hogyelősegítsemannakaméltatlanhelyzetnekajavítását,amitahazaiörmény-
ségenbelülazöm:amagyarörménységhosszúévekótaelszenved.

  

A gyergyószentmiklósi gyermekek, július 20-án rendre megérkeztek a XV. kerületi
ÖrményNemzetiségiÖnkormányzatésaXV.ker.Önkormányzatmeghívására,hogy
immáronhetedikalkalommalvegyenek résztaBernecebarátiNemzetköziMűvészeti
Táborban. Mesebeli környezetben alkotnak, szaktanárok segítségével a művészeti
ágakkülönböző stílusaival ismerkednek és elmélyültendolgoznakválasztott témáik-
ban (rajzolás, festészet, ötvösművészet, fafaragás, szobrászat, batikolás, művészeti
papírhajtogatás-oregámi,gyöngyfűzés).Ismerkednekatáborhorvát,szlovákcsoportok
gyermekeivel,társaikszokásaival.Megpróbálnakszótérteni,amilegtöbbszörigenjól
sikerül.Atáboregyhetesidőszakánakbefejeztévelkiállításonmutatjákbeműveiketés
együtteselőadássallepikmegazérdeklődőközönségetmindenévben.Sikeresbemuta-
tókkal,összedolgozással,kedveselőadássalmutatkoztakbeezévbenis.Köszönetilleti
amindenkorilelkestáborvezetőtéssegítőit,aszaktanárokodaadómunkáját,valamint
azötszöriétkezéstbiztosítómelegszívűszemélyzetgondoskodását.Végül,denemutol-
sósorban,hálásköszönetilletiaXV.kerületÖnkormányzatátepéldaértékűnemzetközi
táborfenntartásáért.

Nuridsány Mimi

„Jelentés a végekről”
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Fabók Dávid                       
„A gyűlölet ellentéte nem a szeretet, hanem az irgalmasság!”

Dávid Katalin: Emlékiratok
(Szent István Társulat 2019)

Azerdélyiörményekhazaésemberszere-
tete,valamint az Istenbevetett hitükáll-
hatatosmegtartása,családjainkonkeresz-
tülismerttény.Azistény,hogyaszellemi
életben, kultúrában betöltött szerepük is
vitathatatlanul jelentős. Komoly lenyo-
mata mindez egy hosszú időn keresztül
menekülésben, majd új haza építésben
ésabefogadónemzethezvalóhűségben,
ahazáértvalóbantenniakarófelelősség-
teljes munkában, hősies kiállásban élő
és tevékenykedőnép történetének.Ané-
pektörténeteazonbanahozzájuktartozó,
egyesemberekegyeditörténetének,felelős-
ségésszerepvállalásának,egyénidöntései-
neksorábóláll.Ezekadöntésekésabelő-
lükfakadótettekmutatjákmeg,hogykik
isvagyunk.
Akötetszerzője,DávidKatalin,Stepha-

nus és Széchenyi-díjas, nemzetközi hírű
művészettörténészazEmlékiratokbannem
csak az életben hozott döntések eredmé-
nyeit, a munka és család alakulását, fej-
lődésétmutatja be, hanem éppen az ezek
alapjáulszolgálódöntésekrőlésazazokhoz
kapcsolódógondolkodásról,azerkölcsiés
lelki,szellemialapokrólírakönyvlapjain.
Olyan gondolatvilágot, olyan erköl-

csi alapvetéseket vall meg fejezetről fe-
jezetre, mindvégig tanúságot téve a hit
mellett, amelyről bátran elmondhatjuk,
hogymindnyájunk döntéseinek és életé-
nekalapjailehetnek.Mindeközbenelsőre
naivnak tűnő rácsodálkozással viszonyul
atörténelemeseményeihez,dejobbanmeg-
értve gondolatait és mondatait rájövünk,

hogynemnaivságról,hanemazesemények
egyértelmű keresztény szempontú szemlé-
lésérőlvanszó.
ADávidcsaládörmény,ráadásulerdélyi

örmény gyökerei sokak előtt ismertek.
DávidKatalinprofesszorasszonyapaiágon
teljesen, anyai ágon félig örmény szár-
mazású. Nem ettől példaértékű azonban 
akönyvbenbemutatottéletút,demindenfé-
leképpenkomolyanmegfűszereziazt,mint
ahogyan az örmény konyha speciális és
nagyszerűfűszereiisteszikeztazételekkel.
Ez a fűszerezés pedig egészen részletesen
bemutatja a Dávid családnak közvetlenül 
aszerzőhözkötődőágait,adatokkal,nevek-
kel,kapcsolatokkal, ígyaz íróbeágyazott-
ságátismegismerhetjük,atrianoniország-
vesztéstől kezdve részbenMagyarországra
áttelepülőörménycsaládokba.
Akönyv fejezetei betekintést engednek

a családon kívül XX. századi történel-
münkkét nagy  viharába, a vészkorszak-
nakésakommunizmusnakidőszakábaés
az abbanaz időbenés azokbanahelyze-
tekben meghozott döntések összetettsé-
gébe. Hogyan lehetett működni, fejlődni,
értéket teremteni a “Támogatott, tűrt, til-
tott”korban,ésláthatjukmilyensokatje-
lent egy biztos hátteret nyújtó, támogató
férj jelenléte. Megismerhetjük a pályát, 
aMűvészettörténetiDokumentációsKöz-
pontlétrehozásánésműködésénkeresztül,
bepillanthatunkafiatalegyetemistaDávid
Katalinközéletiszerepvállalásaiba.Olvas-
hatjuk a vészkorszak ember mentésének
eszközeitéspillanatait,devégigláthatjuk

aminden tevékenységet  a kereszténység
szempontjábólvizsgálóDávidKatalintis,
akinéla“gyakorlókatolikusság”valóban
aKrisztusitanításnakamindennapidönté-
sekbenvalógyakorlóalkalmazásátjelenti.

Akönyvlapjairólvalóbankiviláglikacikk
címébenszereplőmondat,agyűlöletellen-
tétenemaszeretet,hanemazirgalmasság!
DávidKatalinEmlékiratainakmindenma-
gyaremberkönyvespolcánottahelye.

  

Haraga Attila Kálmán

Október a Rózsafüzér hónapja Katolikus Egyházunkban, október 7. Rózsafüzér 
Királynője (Regina Rosarii), az „Olvasós Boldogasszony” emléknapja: hálaünnep 
Mária közbenjárásáért, Isten segítségéért

A Kárpát-medencei örménykatolikusok
ájtatosságai

A Rózsafüzér eredetileg nem tartozott 
azörményimákközzé.Arózsafüzéra15.
században nyerte elmai formáját, imád-
kozását a domonkosok népszerűsítet-
ték.A törökök feletti Lepantónál aratott
győzelem (1571. október 7.) után Szent
V. Piusz pápa, aki domonkos szerzetes
volt, az ég iránti hálából az évfordulóra
elrendelte a Győzelmes Miasszonyunk
ünnepét(FestumB.M.V.devictoria),és
a loretói litániába bevezette a „kereszté-
nyek segítsége” megszólítást. A diadalt
az egész keresztény világ a rózsafüzér
imádkozásánakésaSzűzanya segítségé-
nek tulajdonította.Maga a pápa is a ró-
zsafüzértimádkoztaazütközetidejealatt, 
s közben látomása volt a győzelemről. 
Az ünneplést XIII. Gergely pápa terjesz-
tetteki,kezdetbencsakazontemplomok
számára, mégpedig október első vasár-
napján, amelyek rendelkeztek rózsafü-
zér-oltárral.Nemsokkalazerdélyiörmé-
nyeklembergi1698-askatolizálásaután,
1716-ban, a szintén a törökök felett ara-
tottpéterváradigyőzelemutánXI.Kele-
menkiterjesztetteazegészegyházra,így

azerdélyiörménykatolikusokisátvették.
SzentX.Piuszpedig1913-banvisszahe-
lyezte október 7-ére. A Rózsafüzér Ki-
rálynője nevet Szent XXIII. János pápa
adtaazemléknapnak1960-ban.

HogymennyirefontosaMáriatisztelet
azörményeknélatemplomokfőoltárképe
is igazolja:mindegyikMáriakép.Azer-
délyi településeken több társulat Mária
nevétvettefel,vagyeleveRózsafüzértár-
sulatnévenműködött.KovácsBálintÖr-
ményekErdélybencímű2011-benkiadott
társulatok összegzéséből: „Szamosújvár
Cong. Sanctiss. Rosarii [Rózsafüzér Tár-
sulat]; valamint Cong. B. M. V. in Caelos 
assumpta [Nagyboldogasszony Társulat]; 
Erzsébetváros Cong. Sanctiss. Rosarii 
[Rózsafüzér Társulata] és Cong. B. M. V. 
in Caelos assumpta [Nagyboldogasszony 
Társulat].A 20. századi forrásokból ér-
tesülünk Kármelhegyi Szűz Mária Ska-
puláré Társulatról is, Gyergyószentmik-
lósonCong. B. M. V. in Caelos assumpta 
[Nagyboldogasszony Társulat]”,azutób-
bitaTimárokcéheműködtette.
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SzongottKristóftöbbszörismegemlíti
a „szentolvasó”-t mint naponta végzett
imát.AMária iránti tisztelet pedig a ru-
házatbanismegjelenik:„Nemcsak a nők, 
hanem még a férfiak is viselik a kék ruhát. 
..., van aki (fogadalomból) egész életen át 
kék-ruhát visel.” (Szamosújvár Szabad
KirályiVárosMonográfiája).

„Mi is a rózsafüzér? Az evangélium esz-
szenciája. Újra és újra Krisztus életének 

legfontosabb eseményeihez vezet minket.  
Azt mondhatnánk: a rózsafüzéren keresz-
tül belélegezzük Krisztus misztériumát. 
A rózsafüzér a szemlélődés kiváltságos 
ösvénye, nem más, mint Mária útja. Léte-
zik-e, aki jobban ismeri és jobban szereti 
Krisztust Máriánál?”(SzentII.JánosPál
pápa beszédéből, melyet a pompeji Ró-
zsafüzérKirálynőjeszentélybenmondott
2003októberében.)

  

Magyarörmények Erdélyben: Jakubinyi 
György romániai katolikus örmény apostoli 

kormányzó a kettős nemzetiségtudatról

Péter Beáta

Mi segítette az örmény öntudat fennmaradását? Milyen nyelven tartják Erdélyben 
azörményszentmisét?HányörményplébániaműködikjelenlegErdélyben?Miértnem
ismertékelazörményegyházatkülönRomániában?Ésmiértvándoroltakazelsőkeresz-
tényállampolgáraiErdélybe?Egyáltalánkikők,ésmivelgazdagítottákazerdélyitele-
püléseket?JakubinyiGyörgygyulafehérvárirómaikatolikusérsek,romániaikatolikus
örményapostolikormányzósegítségévelgöngyölítjükfelazerdélyimagyarörmények
múltjátésjelenét.

– Hogyan kerültek az örmények Erdélybe, és itt hogyan fogadták őket? – 
A régi Örményország földrengései következtébenmintegy 40 000 család vonult ki. 
EgyrészükMoldvábakerült,aholAlexandrucelBun(JóSándor)moldvaifejedelem
(1400–1432)1401-benörménypüspökségetalapítottSuceavában.1672-benamonofizita
örményeketarománortodoxegyházbaakartákterelni,ezértazapostoligregoriánörmény
moldvaipüspök,

Minász (1649–1687) népével átjött Moldvából Erdélybe, és I. Apafy Mihály 
erdélyi fejedelem (1661–1690) befogadta őket.

AkkormégErdélyistörökadófizetőkeresztényfejedelemségvolt,akárcsakHavaselve
és Moldva. A Gyergyói-medencében, majd Besztercén telepedtek le. Dr. Verzár
(Verzireszky) Oxendiusz (1655 kr. – 1715) Rómában végzett katolikus örmény pap
1684-ben az öregMinászt és híveit pár év alatt, heves küzdelmek után, a katolikus
egyházbavetteát.VégülVIII.Sándorpápa(1689–1691)Oxendiusztkineveztepüspök-
nek1690-ben.VartanHunanian lembergiörménykatolikusérsekszenteltepüspökké

Lembergben1691-ben,éskinevezteerdélyivikáriusának.

– Milyen szerepet töltöttek be azokban a közösségekben, illetve telepü-
léseken, ahová kerültek, hisz láthatóan ahol megjelentek, ott az adott 
falu vagy város felvirágzott. – 
Azörményekügyeskereskedőkvoltak,I.ApafiMihályfejedelemkiváltságokatadott
nekik.Ezébresztettefelaszászkereskedőkbenaversengést.Besztercérőlkiűztékőket,
ezértOxendiuszpüspökBécsbementésacsászár-királytólkirályitelketvásároltsaját
városépítésre.

Így épült fel 1700-ban mint szabad királyi örmény város Szamosújvár (latinul 
Armenopolis, németül Armenierstadt, örményül Hayakagak = Örményvá-
ros), az első erdélyi város, amely nem természetes fejlődés eredménye, hanem 
mérnöki tervek alapján épült. 

Magyar nevét onnan kapta, hogy az új város Martinuzzi Fráter György bíboros
(1542–1551)Szamos-partikastélya,Szamosújvármelléépült.Románnevének(Gherla)
eredete:egyrománjobbágyfalu,Gherlavoltazújörményvárosmellett.

– Hogyan tudták fenntartani az őshazához való tartozás érzését, úgy, 
hogy közben ugyanolyan erős a magyar identitásuk is? Hogyan tudtak 
megmaradni a gyökereik úgy, hogy távol voltak az őshazától? – 
Azörményöntudat fennmaradását segítette azanyanyelvi iskolaés azörmény rítus,
amelyetörményanyanyelvenvégeztek.Azelmagyarosodásfolyamatbanvolt,dearí-
tushozragaszkodtak.Besegítettekabécsimechitaristákis–örménykatolikusbencés
szerzetesek–,akikErzsébetvárosbanmég1880körüligörményelemiiskoláttartottak
fenn.Avárostcsak1921-benhagyjákel:a templomotéskolostortarómaikatolikus
plébániavetteát.

– Milyen ünnepeket tartanak meg és milyen jellegzetes elemei vannak 
a liturgiájuknak? – 
ÖrményországapostolaVilágosítóSzentGergely(SzurpKrikorLuszávorics,257–325
u.),akipártusvolt,deelmenttéríteniazörményeket.301-benmegkeresztelteIII.Nagy
Tiridátkirályt(287–330)népévelegyütt,akiakereszténységetállamvallássátette.

 Így lett Örményország az első keresztény állam. 
Nefeledjük:a300évigtartókeresztényüldözéstarómaibirodalombanazelsőkeresz-
tény császár Nagy (Szent) Konstantin (306–337) szüntette meg a 313-ban Licinius
társcsászárralkiadottmilánóiediktummal,amelybentürelmirendeletetadottkiake-
reszténységjavára.Tehátakereszténységegyletta„bevettpogány”vallásokközött,
denemlettállamvallás.ÍgyaRómaiBirodalomsemlettkeresztényállam.Világosító
SzentGergelyésutódaimég200éviggörögülmiséztekésabizánciliturgiátvégezték. 
Ezt fordította le örményre ésmegalkotta 406-ban az örmény ábécét SzentMeszróp
Masztóc szerzetes (361 kr. – 441, halála előtt egy évig pátriárka).Azóta az örmény
keresztények rítusamódosításokkalabizánci rítusörménynyelven.Természetesena
bizánciünnepekhezsajátörményszentjeikünnepetársultidővel.Jelenlegabudapesti
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katolikus örmény lelkészségen és nálunk, Erdélyben az örmény szentmisét magyar
fordításban tartják, csak egyes részeket énekelnek még örményül a szentmisében
(Háromszorszent/Sanctus=Szurp…,Miatyánk/Paternoster=Hajrmerstb.).

Erdélyben három örmény búcsú még nagyon látogatott: Szamosújváron 
Világosító Szent Gergely ereklyéinek feltalálása a pünkösd utáni negyedik 
szombaton, Gyergyószentmiklóson a szeptember 8-ai, Kisasszony-napi búcsú, 
illetve Erzsébetvároson a Nagyboldogasszony-búcsú augusztus 15-én, körme-
nettel a főtéren, a kéttornyú templom előtt.

 – Mi jellemző ma az örmény közösségekre? –
Egyházistatisztikánkszerintaz1930-banvégrehajtottrománkonkordátumalapította
megaRomániaiKatolikusÖrményekOrdináriátusátSzamosújvárszékhellyel,amely-
nek élén apostoli kormányzó áll (pap, főpásztori joghatósággal).Az első Ft. Sahag
Kogian(1895–1963)volt,aGrúziábanszületett,bécsiörménymechitaristaszerzetes.

Nem tudott magyarul, de a cél az volt, hogy román kérésre az örményeket 
vissza kell örményesíteni. Ez természetesen nem ment. 

Ezért idővelKogiankormányzóúrátköltözöttBukarestbe,majd1939-ben lemondott
ésRómábament.EkkoraSzentszékmárerdélyiörménytnevezettkikormányzónak,
aki Bécsben tanult örményül a mechitaristáknál, ott is szentelte az érsek-főapát, de
erdélyimagyar anyanyelvűekvoltak.KogiankormányzóutódjaLengyelZoltánkor-
mányzó(1908–1964)volt.AzOrdináriátusnak1930-ban3000hívevolthatplébánián:
Szamosújvárszékesegyház,Erzsébetváros,Gyergyószentmiklós,Szépvíz,Bukarestés
Csernovic.Ekétutóbbimegszűnt.Anégyerdélyi fennáll.Ahívekszáma2014-ben:
Szamosújvár186hívő,Gyergyószentmiklós174,Erzsébetváros21,Szépvíz3.

A mai erdélyi örménységre a kettős nemzetiségtudat jellemző: magyarörmények. 
Mindkettőhöz ragaszkodnak. Olyan ez, mint a kettős állampolgárság. 

Azörménységkultúrájának,hagyományainakstb. fenntartásáraésápolására többcivil
szervezetalakult.AváltozásokutánazelsőabudapestiEÖGYKE=ErdélyiÖrményGyö-
kerekKulturálisEgyesület,amelyetDr.IssekutzSaroltajogász,képviselőnőalapítottés
vezet,folyóiratotiskiadnak.Alegtöbberdélyitmagábanfoglaljaadr.PuskásAttilaáltal
alapítottEMÖSZ=ErdélyiMagyarörményekSzövetsége,amelyneklapjaisvanújabban.
Aromániai19nemzetikisebbségneksaját szervezetevan.AzörményekéazUAR=
UniuneaArmenilordinRomânia=RomániaiÖrményekSzövetsége,amelybenbenne
vannakaregátiapostoligregorián(azazortodox)örményekis.

Államilag a Romániai Örmény Katolikus Egyház nem kapott elismerést.  
Miért? Nagy-Romániában az állam a konkordátummal elismerte, hogy Romá-
niában egy katolikus egyház van, három rítusban: római, görög és örmény. 

Amikor a kommunisták 1949-ben kérték, hogy az egyházak és felekezetek nyújt-
sák be a jóváhagyási kérést – feltétel: ne függjenek külföldtől –, akkor eltörölték 
agörögkatolikust,éserővelbeolvasztottákazortodoxba(azellenállóvértanúpüspökö-
ketmostavattaFerencSzentatyaboldoggáBalázsfalván).Akatolikusörményekféltek,

hogyőket isbeolvasztjáka regátiortodoxörményegyházba.Ezértnemjelentkeztek
mintkülönkultusz,hanemakonkordátumelőttihelyzetszerintszerepeltek:agyula-
fehérvári római katolikus egyházmegyének van négy örmény szertartású plébániája. 
Mivelapápakülföldönvan,miakommunistaidőbencsakmegtűrtegyházvoltunk,nem
elismert.Deamegtűrtrómaikatolikusgyulafehérváripüspökségkeretébenműködött
anégyörményplébánia.Rögtönaváltozásokután,1989decemberébenelismerték 
arómaiésgörögkatolikusegyházatkétkülön„kultuszként”,deazörménynemszere-
pelt.Kimaradt.Amikorbekellettnyújtaniastatisztikát–kultuszcsakazlehet,amely-
nek a hívei száma a népszámlálás 0,1 százalékát adja, tehát 20 000, és szabályzatát 
aKultuszminisztériumjóváhagyja.AzÖrményOrdináriátusenneknemfelelmeg.Ezért
nincsamainapigazOrdináriátusnakelismerése.Ettőlfüggetlenülműködik.

Mivel az utolsó örmény katolikus plébánost, Ft. Diarian Armenag Ferencet 
(1913–1990) Erzsébetvároson 1990. március 27-én éjjel a rablók valutát keresve 
meggyilkolták, jelenleg a négy örmény plébániát latin papok látják el. 

Sajátlatinpapja–akinekvanaSzentszéktőlkétrítusraengedélye,rómaiésörmény,
de magyar nyelven – csak a szamosújvári székesegyházi (Msgr. Szakács Endre
protoszinkellosz = általános helynök és székesegyházi plébános) és a gyergyószent-
miklósi plébániának (Ft.GálHunor) van.Mivel nem volt örmény pap, a Szentszék
1991.június13-ánkinevezett–akkorgyulafehérvárisegédpüspökként–örményapostoli
kormányzónak„adnutumSanctaeSedis”,vagyisideiglenesen,amígnemkerülörmény
pap.Az„ideiglenesség”28évetart!Msgr.JohnBukovskyromániainunciusiktatottbe 
aszamosújváriörménykatolikusszékesegyházban1992.március1-jén.AzOrdináriátus62
évealattezvoltaharmadikkormányzó-beiktatásSzamosújváron(Kogian1931,Lengyel
1940).BízunkaGondviselésben,hogyaBoldogságosSzűzanyaésVilágosítóSzentGer-
gelyatyánkközbenjárásáragondoskodnifogajövőbenisa„kisdednyáj”lelkiellátásáról.

Az erdélyi katolikus örmények hozzájárulása az örmény katolikus 
világegyházhoz 
AvelenceimechitaristakatolikusörményfőapátságerdélyiszületésűfőapátjaÁkontz-
Kövér István OMechVen(sz.Gyergyószentmiklóson1740.november20-án).Ahar-
madikvelenceifőapátvolt1800.november10-étőlhaláláig,1824.január24-éig.Őazelső
velenceifőapát-érsek.RómábanszenteltepüspökkéSziunikic.érsek1804-ben.
Abécsimechitaristakatolikusörményfőapátságerdélyiszületésűfőapátjai:
–Govrik J. Gergely CAM(sz.Szamosújvár,1840.május14.+Bécs,1931.január24.)
Főapát1909-tőlhaláláig.Nisibisc.érseke.Püspökkészentelték1910.június8-án.
–Esztegár Vártán József CAM(sz.Szamosújvár,1843.augusztus3.+Trieste,1886.
június23.),anegyedikbécsifőapát-érsek1884.szeptember19-étőlhaláláig.Selymbria
c.érseke,püspökkészentelték1884.november9-én.
–Mányó József Gergely (Hovszep Krikorisz Manian) CAM, (sz. Szakállasfalva,
Szatmármegye,1907.április2.+Bécs,1994.augusztus13.)bécsifőapát1971.július
22.–1992.július13-áig.AII.VatikániZsinatutánafőapátokatmárnemneveztékki
c.érseknek,ésnemszenteltékfelpüspöknek.
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Cikkünk eredetileg a Székelyhon napilap havonta megjelenő nyolcoldalas kiadványá-
ban, a Hit-vallás legfrissebb számában látott napvilágot szeptember 2-án.

(EztacikketaKrónikárólmásolták:
https://kronikaonline.ro/extra/magyarormenyek-erdelyben-kettos-nemzetisegtudattal-
n-jakubinyi-gyorgy-erseket-romaniai-katolikus-ormeny-apostoli-kormanyzot-ker)

2019.szeptember02.

Hervay Tamás

Kéttűzoszlopvezetafényhez.
Vakablakkalnézkörülük.
Errébbsziklabörtönsötéte
Raboskodunk,ezörökünk.
 
Tánújrabjőakintifényből?
Nemes-köpenyevérveres,
Tartásais,snincsveleőrse.
Miértjönönként,mitkeres?
 
Talánafényhonábólhozhírt?
Szabadítóazüzenet?
–Akaputsenkisemőrzimár,
Bárkiszabadonelmehet!
 

Állunkbénán,sötétennémán,
Csakmagasbanalánczörög,
Szélhimbálja,ésazlehünktán,
Melyfúlómellünkbőlhörög.
 
Mégmindenállapillanatban:
Remény s kétség együttese.
Aföldetnézzükvárakozva,
Nemmermozdulnisenkise.
 
Csörrenésrerezzenazarcunk,
Láncunklábainknálhever.
Szemünkbenkönny,mozdulalábunk.
Fénybenszívünk,boldoganver.

  

Asziklabörtönkapujában
JordanGrimmer:DungeonGatec.képére

Programajánló – Meghívók

Fővárosi Örmény Klub
Minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor a Pest Megyei Kormányhivatal
Nyáry Pál termében kerül megrendezésre, Budapest V., Városház utca 7.

A Fővárosi Örmény Klub 2019. évi programjait a Magyar Kormány,
a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős

Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.

2019. szeptember 19. 
Műsor:MegemlékezésAdyhalálának100.évfordulóján

Közreműködik:Várady Máriaszínművész
AzErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesületképviselőjelöltjei

Rendezi:ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesületésaFővárosiÖrmény 
Önkormányzat.ArendezvénytMagyarországKormánya,aMiniszterelnökségEgyházi
ésNemzetiségiKapcsolatokértFelelősÁllamtitkársága,valamintaBethlenGábor

AlapkezelőtámogatjaazEÖGYKEpályázataalapján.

Örmény fesztivál
SzeretettelvárjukaIV.Kárpát-medenceiMagyarörményFesztiválra

2019. szeptember 22-én 15:00 órától. A már megszokott fergeteges programmal
zárjukazönkormányzatelmúltötévesműködését,látogassonelhozzánkidénis!

Címünk:Budapest,V.kerületAkadémiautca1.Színházterem.
Ízelítő a programból:AzerdélyiArmenopoliszból,azazSzamosújvárrólérkezik 

hozzánkafantasztikusHayakaghakTáncegyüttes.
KarikatúrákazelmagyarosodotterdélyiörményekrőlÁfgánisztán Vártántollából.
FellépVárady Máriaszínművész,továbbáJuhász EndredudukművészésazÖrmény
KözösségiTérnövendékei,valamintMagyarországlegjobbörményzenétjátszó

együttese,aGroupDuduk.
Kaukázusiékszerekkészítése,konyak„harapó”ésínyencörményvacsoravárjaÖntéscsaládját.

Sztárvendég:Szulák AndreaEMeRTon-díjasénekművész,színésznő.
Abelépésingyenes,deregisztrációhoz kötött,amelyetazelnok@fovarosiormeny.huemail
címen,illetvea061-3321791-estelefononüzenethagyásávaltehetmeg.Azüzenetbenkérjük
adjamegelérhetőségét,nevétésamennyibennemegyedülérkezik,kísérőinekszámát.

Jakubinyi György gyulafehérvári római katolikus érsek,
romániai katolikus örmény apostoli kormányzó
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Szeptember 29-én 11 órakor
Fogolykiváltó Boldogasszony-napi búcsú és Tarka Napleszazörménykatolikus

templombanésközösségiterében.(1014Budapest,Orlayu.6.)
Mindenkitszeretettelvárunkaflekkenezésre,zenei–irodalmiműsorra,gyermek

ésfelnőttelőadásokra.Hozzamagávalgyermekeitésunokáitis.
Rendezi:Bp.Főv.II.ker.ÖrményÖnkormányzat

Kiállítás
AFerencvárosiÖrményNemzetiségiÖnkormányzatésaFerencvárosiHelytörténeti
Gyűjteményszeretettelhívmindenérdeklődőta2019.szeptember2-ánmegyitott

kiállítására,amelyszeptembervégéiglátogatható:
A magyarörmény kultúra „1001” szála és formája

Akiállításazősiörménykultúrasokszínűségétmutatjabe,valamintazerdélyi
magyarörménykultúranéhányszeletét.

Akiállítástrendezte:ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület.
Helyszín:FerencvárosiHelytörténetiGyűjtemény,1092Budapest,Rádayu.18.

(bejáratazErkelutcafelől)

Kiállítás
ABudapestII.ker.ÖrményÖnkormányzatszeretettelhívmindenkedvesérdeklődőt

a2019.szeptember11-énmegnyitott
Az 1848/49-es szabadságharc magyarörmény hősei–Fotókiállításra,

amelyszeptembervégéiglátogatható.
Helyszín:Bp.II.ker.MarczibányiTériMűvelődésiKözpontGalériája

Afotókiállítástrendezte:ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesületaBudapest
Főv.II.kerületiÖrményÖnkormányzatfelkérésére

Emlékünnep
2019. október 3., csütörtök 17:30 órakor  

az 1848/49-es szabadságharc 170 . évfordulóján
Emlékezés az Aradi Vértanúkra

Helyszín:1054Budapest,Akadémiau.1.I.em.Színházterem
Megnyitja:dr.IssekutzSaroltaelnök

Emlékbeszédettart:Dr.KedvesGyulahadtörténész
Közreműködik:aKecskésEgyüttes

Rendezi:ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület
Arendezvényttámogatja:aMagyarKormány,aMiniszterelnökségEgyházi

ésNemzetiségikapcsolatokértFelelősÁllamtitkársága,aBethlenGáborAlapítvány,
valamintaFővárosiÖrményÖnkormányzat.

Fővárosi Örmény Klub
Minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor a Pest Megyei Kormányhivatal
Nyáry Pál termében kerül megrendezésre, Budapest V., Városház utca 7.

2019. október 17.
Irodalmi,zeneiműsorazújciklusmegnyitásaként

Rendezi:ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület

Együttműködőpartnerek:II.KerületiÖrményÖnkormányzat,ZuglóiÖrmény 
Önkormányzat,XV.KerületiÖrményNemzetiségiÖnkormányzat,Ferencvárosi 

ÖrményNemzetiségiÖnkormányzat.
EsztergályZsófiaZita

  

„Jelentés a végekről”
Agyergyószentmiklósigyermekek,július
20-án rendre megérkeztek a XV. kerü-
leti ÖrményNemzetiségi Önkormányzat
és a XV. ker. Önkormányzat meghívá-
sára,hogyimmáronhetedikalkalommal
vegyenek részt a Bernecebaráti Nem-
zetközi Művészeti Táborban. Mesebeli
környezetben alkotnak, szaktanárok se-
gítségével a művészeti ágak különböző
stílusaival ismerkednek és elmélyülten
dolgoznak választott témáikban (raj-
zolás, festészet, ötvösművészet, fafa-
ragás, szobrászat, batikolás, művészeti

papírhajtogatás-oregámi, gyöngyfűzés).
Ismerkednekatáborhorvát,szlovákcso-
portokgyermekeivel,társaikszokásaival.
Megpróbálnak szót érteni, ami legtöbb-
szörigenjólsikerül.Atáboregyhetesidő-
szakánakbefejeztévelkiállításonmutatják
beműveiketésegyütteselőadással lepik
megazérdeklődőközönségetmindenév-
ben. Sikeres bemutatókkal, összedolgo-
zással,kedveselőadássalmutatkoztakbe
ezévbenis.Köszönetilletiamindenkori
lelkestáborvezetőtéssegítőit,aszaktaná-
rokodaadómunkáját,valamintazötszöri

étkezést bizto-
sítómelegszívű
személyzet 
gondoskodását.
Végül, de nem
utolsósorban,
hálás köszö-
net illeti a XV.
kerület Önkor-
mányzatát e pél-
daértékű nem-
zetközi tábor
fenntartásáért.

Nuridsány 
Mimi
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Lengyel János 
Kárpátaljai portré: beszélgetés egy

„mindenevő-értékfogyasztóval”

Kátainé Szil-Vay Ingrid zongoraművész, 
tanár, költő, műfordító Ungváron szüle-
tett, ma Szentendrén él férjével, a Mun-
kácsy-díjas Kátai Mihály festőművésszel 
a Pismány hegyen.

– Sokoldalú művész vagy, de úgy tu-
dom, először a zene, az ének hatott 
rád igazán. Arra kérlek, mesélj nekem  
a kezdetekről, a gyerekkorról, hogyan 
kerültél kapcsolatba Euterpével, majd 
Erátóval?
– Legkorábbi gyermekkori élményem,
hogy mennyire lenyűgözött az emberi
énekhang (minden hangszer ezt hivatott
utánozni). Óvodás koromban szokatla-
nul mélycsengésű alt hangom volt, és
az orosz óvodában a Szovjetunió min-
dennépéneknyelvénénekeltem,anélkül

persze,hogyértettemvolna,mirőlisdalo-
lok.Áldott emlékűkolléganőm,azUng-
vári Zenei Szakközépiskola énektanára,
Hrabár-Bachorszky Györgyi néni, aki-
nek fiával óvodatársak voltunk,meg volt
győződveróla,hogybelőleménekeslesz.
Aztán, amikor hatévesen édesanyám vá-
lasztáseléállított,arajzésazongoraközül
azutóbbitválasztottam.Ennekokaazvolt,
hogydédanyámszecessziósfaragásúbécsi
zongorájaottálltazebédlőnkben,szigorú
nagymamám szerint, aki szépen tudott
rajta zenélni, „csakúgy” nem volt szabad
kinyitni.Aztána sorsegycsodálatosem-
berrel hozott össze, Scsoka-Tomcsányi
Gabriellával, aki az első zongoratanárom
lett.Aző szeretetteli,derűs,nemesegyé-
niségeafőokazeneipályáralépésemnek.
Mainapigszívbélibarátságamiénk.

Örök hálával tartozom édesanyámnak,
dr.SzulincsákMargitnakazért,hogybár
nemértettemuzsika irántivonzalmamat,
mégis támogatottmindenben.Őmégúgy
próbáltagyermekkorábanelbliccelniakö-
telező zongoraórákat, hogy az akkormár
nagyothalló,valahahíreszongoraművész-
tanár,LengyelZsigabácsiajtajánszándé-
kosancsöndesenkopogtatott.
Deazelőzményekhezsorolhatomszép-

apámat,geszterédiSzilvayAntalt,akiafá- 
maszerintazértlettgörögkatolikuspap,
mertazapjaelkártyáztaacsaládivagyont,
ígyatovábbtanulásramáslehetőségnem
adatott.Nos,őúgytartotta,hogyakiélete
folyamán legalább egy hangszeren nem
tanulmeg játszani,hiábaélt.Fuvolázott,
hegedült,OvidiustésVergiliustszavalt.

– Az iskoláid elvégzését követően zene-
tanárként kezdtél el dolgozni Ungvá-
ron, milyen volt a Szovjetunióban nem-
zeti kisebbségiként élni?
– Nagyszüleimnek hálás vagyok azért,
mertsokatés tárgyilagosanmeséltekne-
kem az átélt dolgokról. Volt több olyan
tagjaacsaládunknak,akimegélteaGulág 
borzalmait,afélelmet,azalávetettséget,
az alávalóság tobzódását.Megtanultunk
nem panaszkodni, kitartani, harcolni,
látni,nemcsaknézni.Amikoratélkellős
közepén a szürkemarhamegelli borját,
és az odafagy a földhöz,majd az anyja
nyalogatásátólkis időmúlva lábraáll–
ígyvagyunkmiis,kisebbségisorbabe-
leszületettemberek.Bennünkismegvan 
a talpra állás adottsága. Más kérdés,
hogynemeléglábraállni,jóesetbenta-
lán sikerülmegtapasztalni a függőleges
dimenziótis.Azemberiléthezeziskell:
a vízszintesség és függőlegesség egy-
idejűségénekmegélése,aminekszimbó-
luma a kereszt.

Jómagam ahhoz a nemzedékhez tarto-
zom, amely az 1980-as évek végén dip-
lomázott. Ekkor már a birodalmi létnek
voltakpozitívvelejáróiis.ABaltikumból,
ahol zeneakadémista voltam, elrepülhet-
tem a hétvégén a Kaukázusba, akkori-
banfillérekért.Azt,hogyismeremazokat 
anyelveketéskultúrákat,mindenképpen
előnykéntélemmegpl.aműfordításban.
Erre mondják: ha a sors citromot küld,
csináljbelőlelimonádét.

Aztán jött egy sorsfordító döntés, kite-
lepültél Magyarországra, mire emlék-
szel ebből az időszakból?
– Mekkora dolog, hogy az anyanyelve-
men beszélhetek, csak a sokáig idegen-
benéltemberérthetimeg.Egyszermajd
megírom amemoárjaimban,milyen volt
1993–94-ben külhoni magyarként lete-
lepedésért folyamodni. Milyen volt hat
órátállnisorbanhavasesőbenazIzabella
utcában,aholelőttemértvégetazügyfél-
fogadás, ahol különben sem volt kíván-
csisenkiarra,kivagyok,aholénvoltam
többedmagammala33. fogása lakomán 
ahivataliügyintézőszemében.Akkormég
a külhoni magyaroknak inkább negatív
diszkrimináció járt letelepedési, munka-
vállalásiügyekben.Túléltük.Ugyanakkor
bármennyire is nehéz ismeretlenül, har-
mincévesen, „hátszél” nélkül eligazodni
és helytállni egy új közegben, amunka-
helyemenpl.csakarravoltakkíváncsiak,
szakmailag és emberilegmit képviselek,
ezértminden továbbinélkül integrálódni
tudtam.Ezenahelyentanítokmár23éve.
DrágaNagyanyám,aki96évigélt,mon-

dogatta,hogyamibenemhalunkbele,attól
megerősödünk.

– A családod örmény gyökerekkel ren-
delkezik, ami az évtizedek során egyre 
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fontosabbá vált a számodra, Magyar-
országon egy ideig kisebbségi képviselő 
is voltál. Hogyan leltél rá ezekre a gyö-
kerekre?
–Nemhiszek a véletlenben.Életünk je-
lek,szimbólumoksora,előbb-utóbbösz-
szeállamozaik.
Még diákként jártam előszörÖrmény-

országban.Adejavuérzésentúl,minden,
méganegatívdolgok is érthetőekés el-
viselhetőek voltak, a pozitívaktól pedig
szárnyaim nőttek. Hazaérkezésem után
tudtam meg egy családfakutatással fog-
lalkozó idősebb rokonomtól, hogy apai
dédanyám erdélyi örmény származású
volt. Már itt, Magyarországon, találkoz-
tamelőszörazErdélybenaXVII.század
folyamán letelepült, mára magyar iden-
titásúvá vált örmények leszármazottai-
val,akikméltánbüszkékgyökereikre,és
méltóképp éltetik hagyományaikat sok
évszázadutánis.Akultúrákösszefonódá-
saimindigisérdekeltek,ígycsatlakoztam
hozzájuk.Az ErdélyiÖrményGyökerek
KulturálisEgyesületszíneibentöbbciklu-
sonkeresztül nemzetiségi képviselő vol-
tam.Atanításmellettekkorlettemarégi
zenétjátszószentendreiKecskésEgyüttes
tagja, ekkor kezdtem el népi éneket ta-
nulni.Most,visszatekintvenemistudom,
hogygyőztemacsaládi,háztartási,gyer-
meknevelési feladatokkal együtt ennyi
helyenhelytállni.Dehátazembernekarra
vanideje,amitszeret.

– Kezdetben volt a zene és az ének, majd 
jött a vers, a líra. Mit jelent számodra  
a költészet?
–A költészet szimbóluma időtlen idők
ótaalantésalíra.Ezekzeneszerszámok,
melyekkelaköltőkísérteénekét.Ahhoz,
hogy egy vers énekelhető legyen, lük-
tetése, ritmusa, tagolása, formája kell,

hogy legyen. A sorokba szedett próza,
amit ma „szabadvers”-nek neveznek,
szerintem erre nem alkalmas, így nem
is nevezhető versnek. A mondanivaló
tartalma és a vers formája szerves egy-
ségetképez,akárazeneműben.Afölös-
leges ütemek „kilökődnek”, de a hiány
is azonnal nyilvánvalóvá válik. A vers
koncentrátum, azaz sűrítmény: tömör,
mégisszárnyalóanszabadmegjelenítése
az örök lelki történéseknek, amelyek
gyökerei visszanyúlnak a meghatározó,
megkerülhetetlen, kitörölhetetlen gyer-
mekkorba. A gyermekkor örök. Az az
állapot, amelyben még nem olyan erős
a gravitáció, amelybenmégminden le-
hetséges és igaz. Jó esetben bármikor
előhívható ez az alkotáshoz szükséges
„függőleges”ésjátékoslétállapot.
Ahhoz,hogyegyműalkotástletudjunk

fordítani,nemeléganyelvismeret.Ki is
mondta,hogyhaaműegyház,aszavak
a téglák, az igaziverspedigaházbelső
levegője lesz. Az a bizonyos megfog-
hatatlan, aminél nincs is valóságosabb. 
Ajóműfordítóelsősorbanszerelmesekell
legyen aműalkotásnak ahhoz, hogy egy
kívülállónakeltudjamagyarázni,áttudja
adniannakmindenszépségét.
Atömörség,anemesegyszerűségnem

mindenki sajátja. Kallimakhosz, a híres
alexandriaikönyvtárókorikatalogizátora
mondta: To mega biblion iszon toi
megaloikakoi–ezmagyarulannyittesz,
hogyaterjedelmeskönyvnagyongonosz
dolog.Énisúgyérzem,hogyamitellehet
mondanipármondatban,arrólnemjóvas-
tagköteteket írni.Aki ígytesz,azegyéb
galádságokraisképes.

– 2012-ben a pomázi Kráter Kiadónál 
jelent meg az első verses köteted, Új-
jászületés címmel. Mikor írtad az első 

versedet? Kik inspiráltak, vannak pél-
daképeid, kedvenc költőid?
–Mintsokanmások,éniskamaszkorom-
banírtamelőszörverset.Aztánegyhosz-
szú szünet következett,majd hétszer hét
évesenkirobbantbelőlemazÚjjászületés
anyaga. Talán az „emberélet közepének
sötéterdeje”voltazokae„robbanásnak”.
Mindenesetremindenkinekszívbőltudom
ajánlaniaversírástkrízishelyzetekre.
Engem mindenki csodálattal tölt el,

aki önazonos, azazmeg tudja őrizni azt
a belső fénymagot, amivel ideszületett,
külső-belsőharmóniáratörekszik,értéket
hozlétre,legyenbármiisafoglalkozása.
Bámulom azokat, akik a legembertele-
nebb körülmények között is Emberek
tudnak maradni, akik bemerészkednek 
a„Nagykérdések”sűrűjébe,ésépentud-
nak kijönni, akik a tudatalattijukkal élő
kapcsolatot ápolnak, ugyanakkor a hét-
köznapokbanishelytállnak.Példaképeim,
akikművészetenem„-izmusoknak”való
görcsösmegfelelés,nemazokillusztráci-
ója,hanemigazilelkitáplálék.
Neveket szándékosan nem mondok,

mertaművészetekben„mindenevő-érték-
fogyasztó” vagyok.Akivel a mindenna-
pokbankölcsönöseninspiráljukegymást,
azaférjem,KátaiMihályMunkácsy-díjas
festőművész,anövendékeim,ésmindenki,
akihiteleséletetél.

– 2013-ban 101 hajren: középkori örmény 
szerelmes versek címmel jelent meg köte-
ted, amelyben Nahapet Kuchak örmény 
költő verseinek fordításait adtad közre. 
Talán az olvasók többségét érdekelné, 
ki volt Kuchak, és mi is a hajren, szeret-
ném, ha erről beszélnél!
–NahapetKuchakszemélyemegosztjaaz
irodalomtörténetiközvéleményt.Egyesek
úgy gondolják, hogy a XVI. században

élt, és nem maradt utána más, mint né-
hány jelentéktelen költemény, így a 101
hajren sorozat nem az ő műve, hanem
egygyűjtemény,mely többköltő verseit
tartalmazza. A másik vélemény Levon
Mkrtcsján örmény irodalomtörténészé,
aki azt állítja, hogy e nyolcsoros versek 
a XIII–XIV. századra datálhatók, és stí-
lusukannyiraegységes,hogykétségsem
férhetahhoz,hogyezekamainapignép-
szerű, énekelt versek a középkori truba-
dúr,örménynyelven„asug”művei.
A„haj”örményt jelent,Örményország

neve ma is Hajasztán, így a hajren egy
tipikus örmény versforma, ugyanakkor
szervesrészeamezopotámiai-perzsa-ind-
pártusköltészetivonulatnak.
Tartalmukattekintveezekanyolcsoros,

drágakőtömörségűversekaszerelemté-
májátjárjákkörül,devannakolyanokis,
amelyekazelmúlássalfoglalkoznak.
Ahajren-kötetaRomanikaKiadógon-

dozásábanjelentmeg.Mindkétverseskö-
tetnélfontosszempontvoltazesztétikum.
Az Újjászületéshez az illusztrációkatkö-
zépkori örmény kódexekből válogattam, 
a címlapja egyXVII. századi perzsa női
sálrészlete.Afordításkötethezisegyör-
mény sárkányos szőnyeget választottam
címlap-illusztrációként. A hajrenek szá-
mozásához a keretet az örményországi
Zvartnoc székesegyház romjainak egy
oszlopfőrészleteadja.Szerintemszéplett
mindkét könyv, az olvasók is azt jelzik
vissza,hogy jókézbevenni,mert akül-
csínésabelbecsösszhangbanvan.

Szerkesztő: Pallagi Marianna Kárpát-
aljai portré 2017.01.29.

Kárpátalja.ma
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Gyertyánffy Ágnes
Kicsi, furcsa életem – IV., befejező rész

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.

1953 nyara. Nagy Imre.
A szabadulás éve

1953 tavaszánmeghaltSztálin.Mindenki
el kezdett reménykedni. És láss csodát,
nyárramegérkezettaszabadulás.Akitelepí-
tésmegszüntetésérőlszólópapírtcsakkéső
nyáronkaptukmeg,deúgysemvolthová
mennünk,mertBudapestrenemtérhettünk
vissza. A közösség felvette a kapcsolatot
SztehloGábor evangélikus lelkésszel, aki-
hez az evangélikus egyház szociális ügyei
tartoztak, és ő anyámat háztartási minde-
nesként alkalmazta a kistarcsa-zsófialigeti
özvegy papnék otthonában. Munkájáért
ott lakhattunk a házban és mindhárman
reggelit kaptunk. Hogy anyám kapott-e
valamifizetést,arramárnememlékszem.
Mindenesetremi ketten anyámmal októ-
ber elejénmégelmentünkegyhétre egy
tanyárakukoricát törni,ésamitottkeres-
tünk, abból tudtunk vasúti jegyet venni
és kevéske kis betyárbútorunkat felkül-
deni Zsófialigetre. Emlékszem, hogy az 
1953-astélnagyonhidegvoltésamikis
zsófialigetipadlásszobánkfűthetetlenvolt,

nemisvoltbennekályha.Afaloncsillám-
lottajég.Apámalecsúszottexisztenciák
akkori divatos foglalkozását űzte, épít-
kezésnéléjjeliőrvolt.Azolyanéjszaká-
kon, amikor otthon aludt, az ágyamellé
állította az éjjeli őri pufajkáját (ő is pu-
fajkás volt, ha úgy vesszük) és az úgy
megállt,mint egy ember,mertmeg volt
fagyva.Apámazágybankucsmáthordott.
Én már nem emlékszem, hogy mi min-
denbeöltöztünk fel éjszakára,hogymeg
ne fagyjunk, de arra emlékszem, hogy
reggelenkéntavizetalavorbanfelkellett
törni,mertfenékigbefagyott.Ittéldegél-
tünk.BeiratkoztamaMoszkva térenegy
gyors- és gépíró iskolába, ahová végre
felvettek, a gyorsírást nagyon szerettem. 
Az elsőévesek országos gyorsíró verse-
nyénelsődíjatnyertem,egyaranyhegyű
töltőtollatkaptam,amitkéthétalattelis
vesztettem.Az egyéves gyors- és gépíró
iskola elvégzése után állás után néztem.
Ez1954-benvolt.Akkorsemvoltköny-
nyűmunkáttalálni,eleintegatyapecsételő
voltam az Anker-közben. Ez abból állt,
hogyketten,kétfiatallány,egésznapegy

üzlethelyiségben ültünk, leeresztett rács
mögött, nehogy lopjunkvalamit, és férfi
sportgatyákra kellett egy nagy pecséte-
lővel rányomni a sportklub (MHK vagy
mi volt) feliratát. Unalmas munka volt,
aligkerestemvalamit,demégislegalább
volt munkahelyem. Ha WC-re akartunk
menni, át kellett döngetni a falon, akkor
onnanazirodábólkijöttvalaki,kinyitotta
a rácsot és kimehettünk. Persze közben
folyton kerestem irodai állást, de se-
holnemvettek fel.Egyszer csakcsodák
csodájára egy nagy kelmefestő szövet-
kezetbe felvettek gépírónőnek. Helyileg
ez a Csányi utcában volt, közel a Teréz
templomhoz.Mindennap többmint egy
órátutaztambeHÉV-velZsófialigetrőlés
ugyanennyitvissza.Mindenkiafőnököm
volt,deazértelégjólmentamunkamind-
addig,amígegyszeraznemtörtént,hogy
aZölderdőelvtársdiktáltnekemegyleve-
letésaztmondta,hogyezésez„inreális”.
Én a gépelt levélben „irreális”-t írtam
és ezt ő rögtön kiszúrta. „Mit diktáltam
magának?”–mutatotterreaszóra.Mon-
domneki,hogy„deZölderdőelvtárs,én
úgy tudom, hogy az helyesen „irreális”. 
„Kivanrúgva!Hogyképzeli,hogyaztír,
amitakar?”Búsanbementemaközpontba
aszemélyzetiosztályraésmondtam,hogy
én szokva vagyok a fizikai munkához,
nerúgjanakki,helyezzenekátfizikaiál-
lományba bárhová, ahol kellek. Rendes
voltaszemélyzetis,mertáthelyezettegy
telepre, a zuglói Róna utcába (később
Lumumbautca)ésottdolgoztamminttri-
ciklis8évig1955-1963-ig.Ottszerettem
lenni.Egynagyudvarbanvoltegyhosszú
földszintes épület, állítólag eredetileg is-
tálló,amelybennagyfestőüstök,gőzölők,
kalendergépek(vasaló-gépek)voltaksor-
banfelszerelve.Nagyacélkádakisvoltak,
amelyekbenafestettárut (főleggyapjút)

részben festették, részben pedig öblítet-
ték.Mintegy25–30 férfidolgozott itt és
velemegyütt4nő.Azéndolgomazvolt,
hogy a triciklim platójára felrakjam a 3
db,festett,nedvesáruvalszínigmegtöltött
kosarat(egykosármintegy50kgvolt)és
a150kilóvalvíganáttriciklizzekaTelepes
utcábaaszárítóba.Ottlekellettrakodnom
akosarakat,ésahárommásik,márszárí-
tottáruvalmegrakottkosaratvisszakellett
fuvaroznom a telepre, ott lerámolnom és 
azárutberaknomaraktárba.Ebédidőben
átjártamaközelifilmgyárbaésegy tejes-
kannában,megkétnagyedénybenelhoz-
tama30emberebédjét.Atriciklimrőlki-
osztottam az ebédet.Magam is ettem és
akkorhajráneki,menttovábbapendlizés
akéttelepközött.NéhaaNagyLajoski-
rályútra iskellettmenni.Különbenelég
egyhangúmunkavoltmindigugyanazon
azúton,télen-nyáron,esőben,hóban.Ate-
lepensokan loptak.Afőnökasszony,egy
egészentanulatlan,dejóindulatúnő,házat
építettalopottszajréból.Aközpontbólki-
küldött portásféle ellenőr, akinek azvolt 
adolga,hogyahazamenőmunkásoktás-
káitellenőrizze,hogynemvisznek-ema-
gukkalértékesausztrálgyapjút,amibőlmá-
zsaszámraálltaraktárbanazáru,két-három
napignagyonalaposanmegnézettminden-
kit,egészenaddig,amígránemjött,hogy
jobbüzlet,haszemethunyadolgokfölött,
ésőmagaisviszhazaegyfélkilógyapjút.
Azalatta8évalattnagyonsokilyenellenőr
volt,mertnéhaőkislebuktak,ésakkorúj
jött,deáltalában3–4napnálnemtartottto-
vábbazújellenőrbecsületesem.Különösen
a kádári konszolidáció utáni időre volt ez
jellemző.Egyszertöbbmázsagyártáshibás
nylonharisnya érkezett Nyugatról. Ezt be-
festettükéstovábbszállítottukegyharisnya-
gyárnak,aholfelfejtettékésanylonszálatúj
harisnyagyártásáhozhasználtákfel.Anők
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(báraférfiakis)napontaelcsentek1–2pá-
rat,merthaazembernagyonkeresett,akadt
köztükhibátlanis.Akkoribanmégnagyon
drágavoltanylonharisnya.Anőkunszoltak,
hogyvigyekmárhazaénis.„Olyanhülye
vagy,mitszámitazaz5gramm,amikoritt
mázsaszámvan.”Végülráálltam,bárérez-
tem, hogy nem rendes dolog. Hazavittem
2párat.Estemesélemaszüleimnek,hogy
hoztam2párharisnyát.„Honnan?”–kérdi
apám.„Afestődéből”„Valakiadta?”„Nem,
énhúztamkimázsányianyagból.”Apámat
régen láttamilyenfelháborodottnak.„Hol-
napvisszaviszed.Mindenünketelvehették,
de a becsületünket nem.”Másnap visz-
szavittem, de nemmertem a többiek előtt
visszatenni,mert féltem,hogykinevetnek,
hanem becsempésztem a triciklimen lévő
nagy rakás harisnya közé. Érdekes, hogy 
a régi világban milyen komolyan vették
a becsületet. Elszégyelltem magam, hogy
hívőlétemreképesvoltamlopni.

Közbenintenzívenjártamaközösségbe,
amelyet még a forradalom előtt kitessé-
keltek az egyházból. Sréter Feri bácsi,
mintazébredésembere,nemvolt tovább
tűrhetőazegyházbanéskitették.Veletar-
tottmintegy100–150ember.Sokfiatalis. 
A Pilisbe, Fekete hegyre kirándultunk,
közbenBibliátolvastunk,fiatalokkal fog-
lalkoztunk.Úgyéltünk,mintegyföldalatti
mozgalom. Születésnapokat tartottunk. 
1958-tól Torbágyra jártunk, ahol Trausch
Lizanéni(szinténvoltkitelepített)házában
evangélizációshetekfolytaknagytitokban.

1954novemberébenegyszercsakmeg-
jelentSztehloGáborevangélikus lelkész
a zsófialigeti özvegy papnék otthonában
azzal, hogy anyámmal akar beszélni. 
Elmondta, hogy az Állami Egyházügyi
Hivatal behívatta és szemrehányást tett

neki,hogyelhallgatta,hogymikivoltunk
telepítve,éshogyezacsaládvagyeltűnikaz
otthonbólegyhétenbelül,vagyőt,Sztehlo
Gábortmenesztikazállásából.Anyámazt
mondta,hogytermészetesenazonnalelme-
gyünk.Sztehlocsaládosembervolt,gyere-
kei voltak, nem tehettük volnameg, hogy
miattunk elveszítse az állását.Aztmegen-
gedték,hogyszegényeskisholminkat, ru-
háinkat,ponyvaalattazotthonudvarántart-
hatjukaddig,amígfedelettalálunkafejünk
fölé.Csakhogyezszintelehetetlenvolt.10
napighajléktalanokvoltunk.Szerencsére
apám sárgasággal kórházban feküdt. Mi
anyámmalholazegyik,holamásikisme-
rősnél,rokonnálaludtunkBudapesten,ami
azértvoltveszélyes,mertnekünktilosvolt
Budapesten aludni, akinél pedig meghúz-
tukmagunkat,azisabőrétvitteavásárra.
Egyéjszakásházigazdáinkáltalábankulcsot
kértek a házmestertől ésminket hajnalban
engedtek ki a házból. Furcsa volt hajnal-
banazutcánlődörögniésvárni,hogyteljen 
az idő amunkakezdésig.Anyám a belvá-
rosicsemegeboltbanvoltakenyérosztályon
kiszolgáló. Munka után általában bemen-
tünk apámhoz a kórházba részint látoga-
tóba,részintmelegedni.Egynaponmondja
apám,hogymárnincslázaésnagyonjavul.
Anyámmal kétségbeesve néztünk egy-
másra.Mégképesésidőelőttmeggyógyul,
mielőttfedeletkapunkafejünkföléésak-
kor ő is hajléktalan lesz. Mondtuk neki,
hogycsaksemmilátványosjavulást!Addig
jóneki,amígakórházbanvan….

„Magukat választom”
1954-1967 Kistarcsa-Zsófialiget, 

Gyöngyvirág (Bethlen) u. 1.
AkitelepítésmegszüntetéseutánaBuda-
pest környéki településeken szinte még 
a kecske-ólakat is kiadták albérletbe,

olyannagyvoltakereslet.Teljesenkilá-
tástalan volt, hogy valaha
istalálunkvalamifedeletafejünkfölé.

Hívő emberek lévén, Isten elé tártuk ki-
látástalan helyzetünket és vártuk Isten
beavatkozását. Ez hajléktalanságunk 10.
napján meg is történt. Anyám hallotta,
hogy ott helyben, Zsófialigeten van egy
kiadóalbérletiszoba.Elmentameg-adott
címre, egy kedves kis kétszobás családi
házvolt, a kertbennagydiófával.Aház
egy idős özvegyasszonyé, egy nyugdíjas
ápolónőé volt. A várományos albérlők
már sorbanültek, anyám volt a 11. Er-
zsi néni, a tulajdonos, mindegyikőjüket
meghallgatta és azt mondta, hogy éjjel
gondolkozik a dolgon, jöjjenek vissza
másnap reggel. Eztmeg is tették és ak-
korErzsinénirámutatottanyámra.„Éjjel
gondolkoztam a dolgon és úgy találtam,
hogy maguk vannak a legnagyobb baj-
ban.Magukat választom,már költözhet-
nekis.”Ésittéltünk,nagyegyetértésben
Erzsi nénivel 14 évig. Itt ért bennünket 
aforradalomis.1956.október23-án,ked-
denestemégmindhármanhazajöttünk,de
azutánegészenjanuárignemtudtunkBu-
dapestremenni,mertnemjártaHÉV.Így
munkábasemtudtunkjárni.Mindenórá-
banmeghallgattuk a rádiót, a bécsi adót
és onnan tájékozódtunk. Már november
3-ánláttuk,ahogyazországútonGödöllő
felől jönnek és jönnek a szovjet tankok.
November 4-én hajnalbanmegkezdődött
aszovjettámadásésMagyarországsorsa
33 keserves, hazug évre megpecsételő-
dött.Asenkiáltalnemválasztottkommu-
nistahatalomanépteljesfélrevezetésével
gyönyörűforradalmunkatacsőcselékel-
lenforradalmánakbélyegezte.

Még7évigtovábbtricikliztem,közben
franciáultanultam,estilevelezőtagozaton

leérettségiztem.Aközépiskolaelvégzésé-
hez a lökést az adta, hogyegyszermeg-
látogattamDraskóczyMagdi,gyerekkori
barátnőmet, aki akkor már gimnazista
voltéslelkesenmesélte,hogyJanusPan-
noniust tanulják. Nemmertem bevallani
neki, hogy fogalmam sincs, hogy ki az 
a Janus Pannonius, de amikor hazamen-
tem, nagy erős vágyat éreztem az iránt,
hogymegtudjam,ésegyáltalánmegszerez-
zem az érettségit.AzAndrássy útiVarga
Kata gimnáziumban, Erika barátnőmmel
együtt leérettségiztünk. Az azért jó volt,
hogyestinvagylevelezőnlehetetttanulni.

Dán Nagykövetség
Franciatanárnőm, édesanyám egy régi
barátnője, akimaga is 6 évet ült valami
katolikusvallásosiratfordításáért,abelga
nagykövetségendolgozott.Akkoribanmég
inkábba régi világ emberei tudtaknyel-
veket,ígykaptaőiseztakövetségiállást
alighogy kijött a börtönből. Megtudta,
hogya svédnagykövetségkeres egy tit-
kárnőt.Aztmondta,hogymenjekel,pró-
báljammegéshivatkozzamegybizonyos
de Chátelnére. Jelentkeztem hát a svéd
nagykövetségen,németülfolyékonyanés
jólbeszéltem,úgyhogyaznemvoltprob-
léma.Angolulkevésbétudtam,amitelőre
megmondtam.Tekintveszegénységünket,
bizonynemnagyonvoltjobbruhám,úgy-
hogyakövetségre,nagynyárimelegben,
egy a bécsi nagybátyámtól kapott grafit-
szürke kötött kosztümömbenmentem és
majd megsültem. Beszélgetésünk végén 
atanácsosaztmondta,hogy„vieleGrüsse
an Frau de Chátel!” (Üdvözlet Chátel-
nénak!),mire én azt feleltem, hogy „Ja,
aberichkennesiegarnicht.”(„Igen,deén
nem is ismerem.”)Naez részemről elég
nagyhülyeségvolt.Biztosvoltambenne,
hogy ezek után nem vesznek fel. Nem
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ismeremazt,akirehivatkozoméseztmég
beisvallom…Otthonelmeséltembutasá-
gomtörténetét.Anyámaztmondta,hogy
ismeregyChátelnét,egyetemiévfolyam-
társaegyilyennevűemberhezmentfele-
ségülésanyámottisvoltazesküvőjén.de
Chátelnéadánnagykövetségendolgozott
és anyámmondta, hogy hívjam fel, kö-
szönjemmegneki,hogyhivatkozhattamrá
éskérdezzemmeg,hogyalánynevenem
OláhMelinda-e,mertakkorővoltanyám
évfolyamtársa. Egy hétig húzódoztam,
de aztán felhívtam és tényleg ő volt az.
Mondtam,hogyasvédeknélnemfeleltem
meg,aztmondták,nemeléggétudokan-
golul.Amiigazis.Melindanéniazonban
aztmondta,hogyőnemsokáranyugdíjba
megyésadánnagykövetségiskeresegy
titkárnőt,menjekelhozzá,mertmegakar
ismerni. Ezt én húztam-halasztottam, jól
éreztemmagamatriciklin,nemvoltked-
vemmegint felhúzniakötöttkosztümöt,
meg szerettem is amelósokat, valahogy
féltemegyszámomratúlelőkelő, idegen
világtól.Apám,akiaközelbendolgozott
ésmár egy kicsit unta a triciklizésemet,
bement a dán nagykövetségre. Melinda
nénimondta,hogyvárengem,éshameg-
felelek,felvesznekadánokhoz.Erreaztán
bementem1963.június19-én(kitelepíté-
sünk is június 19-énvolt).Melindanéni
láthatólagmeglepődött,amikormeglátott
engemgrafitszürkekötöttkosztümömben,
mertapámjómegjelenéseutánengemva-
lamidémonszerűnőnekképzelt.Szerény
külsőmláthatóankiscsalódástokozott,de
eztcsakkésőbbmondtaelésaztis,hogy
örültis, ígyszimpatikusabbvoltamneki.
Kérdezte, hogy mit tudok. Mondtam,
hogysemmit.Azjó–mondta.Aztaján-
lotta,hogyvegyekkiszabadságotamun-
kahelyemen,még nemondjak fel, hátha
nem felelek meg. Pár nap múlva tehát

elkezdtem amunkát a dán nagykövetsé-
gen, fogadtam a vízumosokat, felvettem 
a telefonokat és természetesen semmit
semtudtam,delassanbelejöttem.Afőnö-
kömegy idősdánügyvivővolt, akimár 
a háború előtt is dolgozottMagyarorszá-
gon. Nagyon kedves volt, németül be-
széltünk, ez volt a követség nyelve,mert
Melindanéninemtudottdánul.Franciául,
angolul és németül viszont annál jobban.
Egyhetedolgoztamakövetségen, amikor
felhívottakülügyminisztériumDTEI(dip-
lomáciai testületeket ellátó igazgatóság)
egy Magyarné nevű alkalmazottja azzal,
hogyazonnalmenjekbeaz igazgatóságra.
Bementemésottaz50-esévekminősíthe-
tetlen hangnemében szörnyen letolt, hogy
elmertemvállalniamunkátadánnagykö-
vetségen.Azonnalhagyjamabba,márvisz-
szasemenjekakövetségre,fizessek2.000
Ftbüntetéstésmélyenszégyelljemmagam,
hogy az ő engedélyük nélkül be mertem
tennialábamatakövetségre.Aztfeleltem,
hogy azt sem tudtam, hogy ők léteznek. 
Ésbizonyvisszafogokmenniakövetségre,
mertottvannakaholmijaim.ÉshaaDTEI
nem adja meg a munkaengedélyt, akkor
visszamegyek fizikai munkásnak, eddig
is az voltam. Visszamentem a követségre
éselmondtam,hogymitmondottaDTEI.
PoulPoulsendánfőnököm,akövetségügy-
vivőjeerretalálkozótkértaprotokollfőnök-
től.Másnapbementakülügybeésmegkér-
dezteaprotokoll-főnököt,hogymiértnem
dolgozhat a dán követségen egy 25 éves
büntetlen előéletű magyar állampolgár? 
Aválasztmegkellküldenieadánkülügy-
nekésnemgarantálja,hogyaznemjönki
adánlapokban.(Dehogyjöttvolna,ezcsak
olyanügyes fenyegetésvolt,hiszMagyar-
országépp1963-bannyitottNyugatfeléés
talán kellemetlen lett volna a külügy szá-
mára.)Ígyfogcsikorgatvaugyan,deaDTEI

megadtaamunkaengedélyt.Felmondtam
a régimunkahelyemen, rendesek voltak,
mertközösmegegyezést írtakbeamun-
kakönyvembe(aminekelsőmunkaviszo-
nyaként 1951 „vízhordó” áll), és így 35
évet tölthettem a dán nagykövetségen,
1963–1998-ig. Az addigi, triciklisi havi
1.000Ftfizetésemetanagykövetségrögtön
2.000.-Ft-raemelte.Bizonynagyörömvolt.
Szép35évvolt,néhanehéz,desokszorvi-
dám.Megtanultamdánul,csakúgyazáltal,
hogy hallottam őket beszélni és olvastam
a leveleket.Miután a dán nyelv alapjában
véve germán nyelv, a német után nem volt 
olyannehézmegérteniazírottszövegeket,
annálnehezebb,szinteutánozhatatlanaki-
ejtés.Sokkedvesélményemvoltakövetsé-
gen,sokkomikuseset,néhaigazánnehézis,
nehéz fordítások, tolmácsolások. De min-
dent túléltem.A legszívesebben a konzuli
munkátcsináltam,amikorbajbajutottdáno-
konkellettsegíteni.Ezjómunkavolt,amit
szívesencsinálazember.Afogadások,va-
csorákkevésbévoltakérdekesekszámomra,
bárazokközöttisakadtizgalmas.Dániában
csakkétszerjártama35évalatt.Főnökeim
4–5 évenként cserélődtek, a dán titkárnők
2–3évenként,mindigsajnáltam,haelment
egy-egy kedves főnököm, vagy kollega-
nőm.Márkétévevoltamakövetségenés
márelégjólértettemdánul,amikoranagy-
követaztmondja,hogymátóldánulfogunk
beszélni, éshavalamitnemértek,kérdez-
zemmegnémetül.Ezmentisegydarabig,
amikoregynaponaztmondjadánul,hogy
úgytalálja,hogymárelégjólbeszélekdá-
nulésadánkülügyminisztériumhozzájárult
ahhoz,hogymegkapjama15%nyelvpótlé-
kotadánnyelvreis.Naeztamondatotnem
értettemmeg és visszakérdeztemnémetül.
Nagy nevetés, én meg megijedtem, hogy
erreaztánnemfogjákmegadnianyelvpót-
lékot.Demegadták.

Kényszer-randevúk
1965-ben behívatott a belügy útlevél-
osztálya. Azt gondoltam, hogy útlevelet
akarnakadni,mert előzőlegelutasították
azútlevélkérelmemet.Két férfi fogadott,
leültettek,ésaztmondták,hogyszeretné-
nek elbeszélgetni velem.Azt kérdezték,
hogy ugye én jómagyar hazafi vagyok.
Mondom, hogy igen. Hát akkor szeret-
nék-e nekik segíteni.Miben? – kérdem.
Hát,havalamikérdésükvanakövetség-
gel kapcsolatban, azt megválaszolom-e.
Milyen kérdések? Ki járt a követségen,
kimitmondott, hozzájutok-eNATO-ak-
tákhoz, meg ilyesmi. „Kém legyek?” –
kérdemijedten.Jaj,jaj,nemondjakilyet,
nehasználjakilyenszót,csakegykisse-
gítségről van szó. Nagyon megijedtem,
deIstenegyremekgondolatotadott.Azt
mondtam,hogysajnosénolyanpletykás
természetű vagyok, annyira nem tudok
titkot tartani,hogymindigmindentmin-
denkinek elmondok. Legjobb, ha semmi
titkotnembíznakrám.Aztis,amiitttör-
tént,elsődolgomleszelmondaniaszüle-
imnek,akikkelegykisalbérletiszobában
élekéssemmi titkomnincselőttük.Erre
keményenaztmondták,hogyfelnőttem-
ber vagyok, és ha nem vagyok hajlandó
együttműködnivelük,könnyenmegeshet,
hogy megvonják a munkaengedélyemet.
Mondtam nekik, hogy eddig is melós
voltam, legfeljebb visszamegyek fizikai
munkásnak. Persze nagyon sajnáltam
volna, demit tehettemmást.Elengedtek
azzal,hogymajdtelefononjelentkeznek,
és akkor majd megmondják, hogy hol
akarnak találkozni velem.Ebbenmarad-
tunk.Azonnalelmondtam,illetveleírtam
azegészetafőnökömnek.Azértírtamle,
mert tudtuk, hogy a követség tele van
„poloskával”,tehátmindentlehallgatnak.
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Feltettem a nagykövetnek a kérdést,
hogymondjak-e fel a követségen, vagy
nemenjek el a randevúra, ha telefonon
hívnak.A főnökaztmondta,hogysem-
miképpen ne mondjak fel, de minden-
képpen menjek el a belügyi randevúra,
ha telefonon hívnak. Egy hét múlva
hívtak is egy presszóba, ahol megint
két férfi várt, az egyiketmár a belügy-
ből ismertem, a másikat először láttam
életemben. Megint kérdezgettek, hogy
van-e hozzáférésem titkos aktákhoz.
Mondtam, hogy nincs.Arra a kérdésre,
hogy kik mennek Dániába, azt mond-
tam, hogy azok, akiknek önök útlevelet
adnak.Azútlevélkérelembebekellírni,
hogymilyen országba kéri az útlevelet.
Mindenkérdés elől kitértem, csodálom,
hogykb.4hétmúlvaismétjelentkeztek.
Megintegypresszóbainvitáltak.Mostaz
aférfivoltott,akimúltkorújembervolt
ésamásikegyaddigáltalamnemismert
ember.Mindigígycsinálták,mindigvolt
egy előzőlegmár általam ismert és egy
új ember. Egymást is ellenőrizték.Már
nememlékszemakérdéseikre.Deezekre
atalálkozásokranagyjábólkéthavonként
került sor. Arra akartak rávenni, hogy
tudjammegakövetségtitkosaktáititkos
szobájánakakódját.Mindenalkalommal
leírtamafőnökömnekmindent,amitkér-
deztek és mindent, amit feleltem. Arra
kértem,hogynehagyjanakkinttitkosak-
tákat,nemondjanaksemmitelőttem,ami
titkoslehet.Anyámarraakartrábeszélni,
hogy hagyjam ott a követséget,menjek
elmáshovádolgozni.Mindignagyonfél-
tettezektőlatalálkozóktól.Egyszerazért
én is megijedtem. Azt mondták, hogy
pontosan tudják, hogy munka után mit
csinálok,merrejárok.Éshétfőtőlvasár-
napigmindennapommunkautániprog-
ramjátfelsorolták.Hogyhétfőnafrancia

intézetben jártam, amit különben kifo-
gásolnak,mertazegykapitalistaország
kulturális intézete, stb., végig az egész
hetemet. Soha nem vettem észre, hogy 
valakikövetne.Deidővel,avégefelémár
annyira nem tudtak mit kérdezni, hogy
aztkérdezték,hogymittanulokafrancia
intézetben.Mondtamnekik,hogyfrancia
irodalmat és most éppen a XVII. szá-
zadifranciamoralistáknáltartunk.Azok
kik?–kérdik.HátPascal,megFrancois
marquisdeLaRochefoucauld.Azegyik
nagy szorgalmasan jegyeztebölcsmon-
dataimat. Befizettem volna arra, hogy
lássam, hogyan írta le ezt a kacifántos
francianevet.Nemvoltakkülönösebben
intelligensek. Gondolom, az okosabbját
nem ilyen kis irodai egérre állították,
mint én, hanem nagyobb vadakra. Na
ésmitmondottezazíró?Hátilyeneket,
hogy„Atemetőktelevannakpótolhatat-
lan halottakkal.” Emberem írja, írja…
Nembaj,haddművelődjön–gondolom
magamban.Ésmégmit?„Azerénynem
menneolyanmesszire,haahiúságnem
szegődne társaul.” Ezt is leírta. Tiszta
népnevelő vagyok – gondoltam.Otthon
anyámrettegvekérdezi:„Mivolt?”„Mű-
veltemakommunistákat”–válaszoltam.
Aztán egyszer csak abbahagyták.Egyik
naprólamásikra.Többetnemhívtak.Ezt
ismegírtamafőnökömnek,remélemel-
hitte.Ezakkortörtént,amikoregyújem-
berjöttakövetségreéskérdéseibőlarra
következtettem,hogyőtkaptákel, talán
nagyobb eredménnyel, mint engem. De
miutánnem tudtambiztosan, nem szól-
tam a főnöknek. Nem akartam rosszat
tenni annak az embernek, aki különben
nagyon szimpatikus volt. És különben
sem tudtam biztosan, csak kérdéseiből
gyanítottam,nomegabból,hogyengem
azontúlbékénhagytak.

Végre van otthonunk
1967nagy évszámaz életemben.Lakást
vettem,mégpedigaztalakást,aholmais
lakom.
1966karácsonyán abécsi nagybátyám

eljött hozzánk karácsonyra a zsófialigeti
kis albérleti szobánkba. Annyira meg-
döbbent, hogymilyen kis helyen ésmi-
lyen primitíven élünk, hogy aztmondta,
hogy lakáshoz szeretne segíteni minket.
Addigra már annyit tudtam az aránylag
jó követségi fizetésemből összespórolni,
hogyhaaztapénztmegfejeli,akkorve-
hetünkBudán egy kis lakást.OTP taka-
rékkönyvünk jeligéjét a Toldiból vettük:
„Budára fel!”Abban a lakásban lakom,
amitapáma legelsőújsághirdetésbenta-
lált, amitmegnézett. Ez egymár épülő-
félbenlévőtársasházvolt.Elmentameg-
adott címre egy ügyvédhez és lefoglalta
azépülőház legkisebb, s így legolcsóbb
lakását. Ez egy gyönyörű panorámás,
nagy teraszos, kicsi u.n. műteremlakás
voltBudán,csodáskilátássalaVárhegyre,
a parlamentre és egyáltalán a városra, 
közel a dán nagykövetséghez és apám
munkahelyéhez, a Szőlészeti Intézethez
is,aholaddigramáregyfordítóiállástka-
pott.Egybökkenővoltcsak,hogyamás-
félszobáslakáskicsi,38nm-es.Atetejé-
ben amásfél szobát nem is választottuk
elfallal,ígytulajdonképpenegyszoba,de
tágasabb,minthaaztapicirésztmégfallal
elválasztjuk.1967.december23-án,kará-
csonyelőttegynappalbeköltöztünkaz52
hibaponttalátvettlakásba.Anyámmáritt
sütöttemeg abejglit.Mérhetetlenül bol-
dogokvoltunk,pedigkisbetyárbútorunk
nagyon szegényesen nézett ki. Összes
holminkegykisteherautórafölfért.Ami-
kor felhoztákakorábbanegyvastelepen
vett kiszuperált 3 sodronyt a hozzávaló

ágyanként4x3téglával,amiazágyaklá-
baként szolgált,Melindanéni,aki feljött
megnézni a költözködést és egy cserép
virágothozott,előszöraztkérdezte,hogy
még építkezünk? Mondtuk, hogy nem,
a téglák ágylábként szolgálnak, erre azt
mondta,hogyvirághelyetttalánjobblett
volna,haágyathoznekünk.Ebbenigazat
adtunkneki.Mimégisúgyéreztük,hogy
egypalotábaköltöztünk.Aztánlassan-las-
sanvettünkezt-azt,a3antikdarabunkat,
amelyekhűségesenkövettekmindenhová,
rendbehozattuk, vettünk egy-két szőnye-
get, sok könyvünk volt, és a végénmég
egypianinoformájúzongorát iskaptunk
kölcsönbe.Ebben a pici lakásban kama-
razenéltünk.Aházbanlakottarádiózene-
karegyhegedűse,apámhívottcsellistát,
énmagamfuvoláznitanultam,sígyénis
beálltamzenélni.Egyszer,amikoramun-
kábólhazajöttem,látom,hogyakülönben
tevékenyapámcsakúgyülegy fotelban
ésnemcsinál semmit.Kérdem„mit csi-
nál,édesapám?”„Lakom”–volta rövid
válasz.Ebbenbennevoltmindazaz1944
óta tartó hányattatás, és az, hogy immár
nem üldözöttként, nem albérlőként, ha-
nem saját lakásban, egy igazi lakásban,
amihez konyha, fürdőszoba, és egy 8x3
méteresterasztartozik,ebbenlakhat.

Ekkorértvéget,hanemisakommuniz-
mus, de az azzal járó sok-sok nehézség,
megaláztatás, amit igyekeztünk ugyan
humorralelviselni,deazértapolgáriélet
sokkisebbésnagyobbörömét,ateázást,a
vendégeket,azenélést,azértelmesmun-
kát,anyugatiutazásokat–mindezeketa
dolgokatettőlkezdveéltükmegnagyhá-
lávalIsteniránt,akiannyiviszontagságon
átsegítettminket.
DEOGRATIAS!

Budapest, 2011. január hónapban
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Roska Botond neurobiológus kutatóorvos vehette át 
idén a Magyar Szent István-rend kitüntetést Áder János 

köztársasági elnöktől kedden a Sándor-palotában

Az államfő köszöntő beszédében azt
mondta, államalapító királyunk ünnepén
évrőlévreegyüttörülünkazoknakama-
gyaroknak,akikkimagaslótehetségükkel,
sikereikkel, eredményeikkel – tudatosan
vagy észrevétlenül – sokak boldogságát,
boldogulásátszolgálják.
„Kiválóságukabbanáll,hogysosemelé-

gednekmegameglévőtudással.Őkisme-
rősséakarjáktenniazismeretlent,magasra
teszikamércét,minden idegszálukkal fej-
lődni,gyógyítani,oktatnivagyalkotniakar-
nak”–tettehozzáaköztársaságielnök.
A professzort méltatva Áder János úgy

fogalmazott,aSzentIstván-rendideikitün-
tetettjenemaműtőben,hanemalaboratóri-
umbanfoglalkozikéletünkegyiklegértéke-
sebb,mégis törékenykincsével: a látással.
RoskaBotondolyanorvos,akinemmaga
gyógyít,de lehetővé teszi,hogymásokaz
őkutatásieredményeitfelhasználvagyógyí-
tanitudjanak–közölteazállamfő.
Aköztársaságielnökaztmondta,Roska

Botond éppúgy a remény apostola,mint
Batthyány-StrattmannLászló szemészor-
vos volt egykor.

Szóltarról,RoskaBotonda tudomány
egyik legszűkebbösvényénjár:azelmé-
lettőlagyakorlatkapujáigvisziamegol-
dást,amelyrőltudja,működnimármások
által,másokkezébenfog.
ÁderJánosutaltarra,hogyaprofesszor

génterápiásmódszeremára a klinikai ki-
próbálás fázisába jutott.A látás-visszaál-
lítógénterápiakorszakalkotó,világraszóló
módszer lesz – hangsúlyozta az államfő,
hozzátéve,RoskaBotondfelfedezéseha-
marosanközöstudássá,aközöstudáspe-
digegyetemeskinccséválik.
Kiemelte, hogy aSzent István-renddel

köszönetet mondunk mindazoknak, akik
jóhírnevünketöregbítikitthonésanagy-
világban, megbecsüljük honfitársainkat,
akikasajátteljesítményükkelmásokatis
jobbmunkáraösztönöznek.
„Látóvá tenni az embert: az ön hiva-

tásának ez a sarokköve” – fogalmazott
ÁderJános.Aztmondta,amitakívülállók
majd csodának tekintenek, az valójában 
atényekésmérések,abizonyítékokésbi-
zonyosságokvilágában,kitartómunkával
elért teljesítmény.
Roska Botond neurobiológus kutatóor-

vos,aBázeliMolekulárisésKlinikaiSze-
mészeti Intézet igazgatója, aBázeliEgye-
temOrvostudományiKaránakprofesszora,
aFriedrichMiescherOrvosiKutatóintézet
neurobiológiaikutatócsoportjánakvezetője.
A köztársasági elnök aminiszterelnök

előterjesztésére adományozzaMagyaror-
száglegmagasabbrangúkitüntetését.
Az ünnepségen ismertetett kitüntetési

határozatszerintRoskaBotondkollégáival

az emberi látásmegismeréséért és beteg-
ségének gyógyításáért dolgozik. Kitartó
kutatásai eredményeként hamarosan gyó-
gyíthatóvá válhatnak a vakság azon típu-
sai, amelyeket a szem fényérzékelési ké-
pességénekelvesztéseokoz.RoskaBotond
munkatársaivalolyanterápiátdolgozottki,
amelyaproblémáslátósejteketismétfény-
érzékennyétudjatenni.
AkitüntetésiceremóniánjelenvoltOrbán

Viktor miniszterelnök, Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes,DarákPéter,aKúria
elnöke,ErdőPéterbíboros,valamintakor-
mánytöbbtagja.
Roska Botond neurobiológus kutató-

orvos, a Bázeli Molekuláris és Klinikai
Szemészeti Intézet igazgatója, a Bázeli
Egyetem Orvostudományi Karának pro-
fesszora, a Friedrich Miescher Orvosi
Kutatóintézet neurobiológiai kutatócso-
portjánakvezetője részéreMagyarország
köztársaságielnökeaMagyarSzentIstván-
rend kitüntetést adományozta. Az MTVA
Sajtóadatbankjánakportréja:
Roska Botond 1969. december 17-én

született Budapesten, tudós családban.
Édesapja a neurális hálózatok kutatását
Magyarországon megalapozó Roska Ta-
más (1940–2014) Széchenyi- és Bolyai-
díjasvillamosmérnök,akadémikus.
Roska Botond először a művészeti

pálya iránt érdeklődött, 1985-89 kö-
zött a Zeneakadémián csellózni tanult,
majd természettudományos területekre
váltott, 1989-benaSemmelweisEgyete-
men általános orvosi karán kezdte meg
tanulmányait, 1991-ben pedig az Eötvös
LorándTudományegyetem(ELTE)mate-
matikusszakáraisbeiratkozott.1995-ben
summacum laudeminősítéssel általános
orvosi diplomát szerzett. 1995 és 2002
között aBerkeley-iKaliforniaiEgyetemen
FrankWerblinvezetésévelneurobiológiából

folytattaPhD-tanulmányait,2002-benPhD
doktorifokozatotszerzett.Eztkövetőenbe-
kapcsolódottaHarvardonfolyógenetikaiés
virológiaikutatásokba,majd2005-bencso-
portvezetőkéntabázeliFriedrichMiescher
OrvosiKutatóintézetbe(FriedrichMiescher
InstituteforBiomedicalResearch-FMI)ke-
rült,ahol2010májusaótaseniorcsoportve-
zetőként irányítjaa látás interdiszciplináris
vizsgálatával foglalkozó kutatócsoportját.
2014-től a Bázeli Egyetem orvostudomá-
nyi karának professzora. 2018-tól a bázeli
MolekulárisésKlinikaiSzemészetiIntézet
(Institute ofOphthalmologyBasel – IOB)
egyikalapítóigazgatója.
Kutatócsoportjávalfeltérképezték,hogy

a látórendszer különféle sejtjei hogyan
nyerik ki a környezetből a vizuális in-
formációt. A molekuláris mechanizmus
alapjánkidolgozottgénterápiájukvissza-
állíthatjaazoklátását,akikgenetikairend-
ellenességmiattletteklátáskárosultak.
Olyan látásérzékelőt fejlesztettek ki,

amelyasérültszemideghártya,aretinameg-
felelő sejtjeinekműködésébe való beavat-
kozással képes eljuttatni a vizuális infor-
mációtabetegekközpontiidegrendszerébe. 
A13évig tartó fejlesztésutánLondonban
és Franciaországban kezdték el a klinikai
vizsgálatokat:látássérültemberekmegkap-
jákazáltalukkifejlesztettgénterápiásoltást,
amelynekiparitermeléseaklinikaikísérle-
teksikereutánindulhatel."Olyanvakság,
amin egyáltalán nem lehet segíteni, nem
létezik. Még azokon a betegeken is lehet
valamennyit segíteni, akiknek a komplett
látóidegehiányzik.Mindenattólfügg,hogy
mennyipénztáldoznakrá"–nyilatkozta.
Csaknemhúszszabadalom,hetventudo-

mányoscikkszerzője,tudományosésokta-
tásitanácsadótestületektagja.
Tudományos munkásságáért számos

nemzetközielismerésbenrészesült.Többek
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között 1997-ben Fulbright-ösztöndíjat,
2006-ban Marie Curie kiválósági díjat
kapott.2018-banővehetteátaColumbia
Egyetem nagy presztízsű Alden Spencer
orvosi díját a látás folyamatának meg-
értéséért, majd a Bressler-díjat az általa
kidolgozott látás-visszaállító terápiáért.
2019-benelsőmagyartudóskéntnyerteel

aNobel-díj"előszobájaként"isemlegetett
LouisJean-tet-díjat,amelyetavizuálisin-
formációalapvetőfeldolgozásifolyamata-
inak felfedezéséért és a látás-visszaállító
génterápiakidolgozásáértítélteknekioda.
FeleségévelésháromgyermekévelBá-

zelkörnyékénél,szabadidejétamatema-
tikánakésazenélésnekszenteli.

  

Szent Anna kápolna
Idén Gyergyószentmiklósról egy kisebb
csoportérkezett,akísérőkkelegyüttkilen-
cen.KulcsárLászló azÖrményKatolikus
Egyesület Elnökét, bokros teendői otthon
tartották. Ugyanis a Csobot hegyen álló
kettőskápolnaközülazegyiket,azörmény
kápolnátfelújították.Lászlónemcsakapá-
lyázatokmegírásában vesz részt, de a fel-
újításimunkákbaniserősendolgozik.Ez
évben tetőfedőnként avanzsált a szép, ba-
rokkAnnakápolnamegújulásánál.Aközös-
ségépítő munkának jelentős személyisége,
"motorja".Akápolnátaz1640-esévekben
aCsobothegyiszorosonérkező,Gyergyó-
szentmiklósra betelepültörményeképítet-
ték az 1746-os pestisjárvány után. Ekkor
már örménykatolikus hitre tértek aGyer-
gyóbanletelepültcsaládok.

Amegújult Örmény SzentAnnaKá-
polna újraszentelése 2019. július 25-én 
ünnepélyes keretek között történt,
Anna nap előtt. Aki egyszer járt fent
a Csobot hegyi kápolnánál napfelkel-
tekor, soha nem felejti el a csodála-
tos látványt. A hegytetőn kiemelkedő
fehér kápolna, kápolnák és a pazar 
fényben úszó gyergyói medence léleg-
zetelállító szépsége elbűvölt bennün-
ket. Fröhlich Idával földbe gyökere-
zett lábbal, mozdulatlanul figyeltünk 
az örökre belénk rögzült tüneményt 
a VII. Gyergyószentmiklósi Örmény
MűvészetiFesztiválalkalmával.Köszön-
jükKulcsárLászlónakéscsapatánakezt
afeledhetetlenélményt!

Nuridsány Mimi

Örmény közösségi élményút
Miért szervez a Budapest XII. kerületi
ÖrményNemzetiségiÖnkormányzatkép-
viselőtestületekirándulásokat?Azörmény
közösségi tudat ápolása, és az örmény
kulturális emlékek bemutatása elválaszt-
hatatlan egymástól. Közösségünk igyek-
szik olyan úti célokat választani, ahol 
útitársainkatközelebbvisszükamagyar-
országi és a határon túli örmény emlé-
kekhez. 
AlélekbenfiatalútitársainkkalMagyar-

országészakirészénekkevésbéismertne-
vezetességeitlátogattukmeg.Útvonalunk
első állomásán, a szendrői református
templombanBenke Kingalelkésztőlmeg-
ismerhettükaXV.századitemplomtörté-
netét és a református gyülekezet életét.  
Szinpetriben,aGutenbergnevétviselő

magánmúzeumbantalálhatóaviláglegna-
gyobbkönyve.Anagykönyvhagyományos
kézzelfűzöttkódexkötésitechnikávalké-
szült,marhabőrrelbevontfatábláitfémve-
retekfogjákössze,akönyvlapjaiegyetlen,
nem ragasztott papírból készültek.A 346
oldalas könyvméretei: 4,18x3,77méter,
1420kg.Varga Bélamúzeum-alapítótöbb
éves munkájának eredményét 2010-ben 
aGuinnessWorldRecordselismerte.Lát-
hattuk a világon egyedülálló Gutenberg-
kori nyomdamúzeumot, a működőképes
sajtó(nyomda)gépet,abetűasztalt,abetű-
készletet,agótbetűsBibliát.Amerített-pa-
pírtkészítőXV.sz-irekonstruálthatkalapá-
csospapírmalmotaJósva-patakvizehajtja
meg.ABibliaésegyházikönyvkiállításon
aminketidevonzóószlávésgörögnyelven
írt XV. sz.-ban nyomtatott örmény litur-
gikus könyvre külön is felhívta a figyel-
münketVargaBéla,amelyazeredetiKá-
rolyBiblia,XVI.századihéberimakönyv, 
akölnidómterveitdokumentálórézmetszet

mellettagyűjteményegyik legértékesebb
darabja.
Szögligeten a finom ebéd után érkez-

tünkmegaMiskolctól90kilométerreta-
lálhatóKarcsára.ABodrogközegyikleg-
régebbitelepülésemárahonfoglaláselőtt
lakottvolt,legkorábban1186-banemlítik.
Azországkiemelkedőjelentőségűműem-
lékei közé tartozó Árpád-kori műemlék
templomban Szabadka Béláné Marika
által megismerhettük a helyhez fűződő
regéket,mondákatis.
Kívülről és belülről is megcsodáltuk

azközépkoriépítőmesterekkeze-nyomát
magánviselőhatkaréjostemplomot,meg-
ismertük avöröskőből és téglából épült
templom és a XX. században épült ha-
ranglábtörténetétis.
Útitársaim nagyon kíváncsiak voltak 

az induláskor beharangozott meglepe-
tésre, amit Hegedüs Annamária iktatott
be a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei ki-
rándulásunk végére. Az I. világháborút
lezárótrianonibékeszerződésaláírásának
napját tíz éve nyilvánította az Ország-
gyűlésaNemzetiÖsszetartozásNapjává.
Azerrőlszólótörvénykimondja:„atöbb
állam fennhatósága alá vetett magyar-
ság minden tagja és közössége része 
az egységes magyar nemzetnek, amelynek 
államhatárok feletti összetartozása való-
ság, segyúttalamagyarokszemélyesés
közösségiönazonosságánakmeghatározó
eleme”.A99évvelezelőttitörténelmitra-
umáraemlékeztünkTiszalúconaTrianoni
falnál, és a hazaszeretet, a magyarsághoz 
való kötődésünket az is jelentette, hogy 
a turulszoborelőttközösenelénekeltük
aSzózatot.

(Béres)
(A fotókat Heim Pál készítette)
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A zarándokok
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a Mária-szoborral

Barangolás
Erdélyben

A magyarörmény kultúra „1001” szála és formája c. kiállítás megnyitón dr. Issekutz Sarolta,
a Group Duduk együttes (Ferencvárosi Helytörténeti Múzeum)
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Az 53. oldal cikkhez csoportkép és Gutenberg betűkészlete
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Erdélyi Örmény Gyökerek2019. szeptember–október

Nagyboldogasszony-napi búcsún Erzsébetvárosban (Erdély)
A három Kirkósa „lány” Kolozsvárról, középen dr. Isseskutz Sarolta,

mögötte balról Simó Júlia és Kalamár György

FővárosiÖrményÖnkormányzat,II.ker.ÖrményÖnkormányzat

A ki ad ványt tá mo gatja: 
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