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család „hagyott” az utókorra, az „öregte-
metőben” található, 7,5x11,2 méter alap-
területű Szt. Kereszt és páduai Szt. An-
tal tiszteletére klasszicista stílusban épült, 
1847. jan. 20-án Girk György püspök ál-
tal megáldott családi kripta feletti temető-
kápolna. Ennek altemplomában temették 
el az 1852-ben elhunyt Lukács Antalt is, 
akinek születési dátuma erősen vitatható, 
de valamikor 1764 és 1770 között szüle-
tett. Az épületet utoljára 1987-ben újítot-
ták fel, új tetőzetet is kapott, de közel 30 
év után ismét ráférne egy renoválás. Hom-
lokzatát a Lukács család címere díszíti 
(az „eredeti” címer a helytörténeti gyűj-
teményben található). 2011 novemberé-
ben Légrády Andor helytörténésszel sike-
rült lejutni az altemplomba, de a pusztulás 
képe fogadott minket, mert az I. világhá-
borút követő időszakban feldúlták, így ott 
csak koporsódeszkák és csontok hevertek 
szerteszéjjel.

A szobor talapzatán az alábbi felirat ta-
lálható.

LUKÁCS ANTAL
1770-1852

VADKERT, CSÁBOR ÉS BŐSZÉR
BÉRLŐ BIRTOKOSA,

A SZENT KERESZT KÁPOLNA
ÉPÍTTETŐJE 1845-1847 KÖZÖTT

A JELENLEGI VÁROSHÁZA
ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTTETŐJE

1820-BAN.

Fővárosi Örmény Klub 
2013. október 17., csütörtök, 17 óra

A Pest megyei Kormányhivatal Nyáry Pál terme,
új bejárat a Budapest V., Városház utca 7. szám felől

Műsor
Virágok és szerelem

Zakariás Enikő virágkötő művész műsora

Nahapet Kucsak 101 hajren
Középkori örmény szerelmesversek – könyvbemutató
Bemutatja a fordító, Szil-Vay Ingrid zongoraművész

Közreműködik Kuncz László operaénekes-előadóművész,
valamint Puskás Eszter és a Hangist örmény népzenei együttese

Rendezi: Józsefvárosi Örmény  Önkormányzat, Fővárosi Örmény Önkormányzat,
Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Örmény Önkormányzat

Támogató: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Jelentős záró rendezvénnyel és könyv-
bemutatóval ért véget a Budapesti Tör-
téneti Múzeumban a Távol az Ararát-
tól – Örmény kultúra a Kárpát-meden-
cében címmel megrendezett kiállítás. 

Szeptember 16-án délután a Buda-
pesti Történeti Múzeum és az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár közös rendez-
vényén Dr. Bodó Sándor, a BTM fő-
igazgatójának köszöntő szavai után Őze 
Sándor történész, tanszékvezető egye-
temi docens (Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem), és Terdik Szilveszter művé-
szettörténész (Iparművészeti Múzeum) 
mutatta be az örmény 
könyvnyomtatás 500. év-
fordulója alkalmából ren-
dezett kiállításról ké-
szült, igen magas színvo-
nalon megjelentetett ka-
talógust és tanulmány-
kötetet. A magyar és an-
gol nyelvű köteteket Ko-
vács Bálint és Pál Emese 
szerkesztette. Az Orszá-
gos Széchenyi Könyv-
tár és a Budapesti Törté-
neti Múzeum közös kiadásában megje-

lent több mint 180 olda-
las kiadvány példaértékű 
abban, hogy a kiadók és 
a szerzők együtt gondol-
kodásának eredménye-
képpen igényes formá-
ban és tartalommal el-
sőként adott áttekintést 
a magyarországi örmé-
nyek történetéről, kultú-
rájáról, és közzé tette az 
áprilisban lezajlott nem-

zetközi tudományos konferencia több 
tanulmányát is. A tanulmánykötet ki-
emelkedő része az erdélyi örmény kiál-
lítási tárgyak tudományos értékű kata-
lógusa.

A könyvbemutatót követően a Ma-
gyar Régészeti és Művészettörténe-
ti Társulattal közös programként a ki-
állítást záró szakmai vezetést tartott 
Kovács Bálint történész, armenológus 
(Lipcse, GWZO) és Pál Emese művé-
szettörténész (Kolozsvár), a kiállítás 
kurátorai.

(Bé)

Tanulmánykötet és katalógus állít emléket

A 200 éves kúria jelenleg Polgármesteri Hivatal

Balról jobbra: Terdik Szilveszter, 
Őze Sándor és Dr. Bodó Sándor

Az első sorban középen Pál Emese és Kovács 
Bálint a kiállítás kurátorai, valamint Bóka 
László, az OSZK tudományos igazgatója

A könyvbemutató közönsége


