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Az igazgató elmondta, hogy a nagy-
károlyi könnyűzene-mozgalom nem 
azért volt sikeres, mert a károlyi zené-
szek voltak a legtehetségesebbek, vagy 
nekik voltak a legjobb hangszereik, ha-
nem azért, mert Karácsonyi Péter rend-
kívüli érzékkel építette fel a zenekar re-
pertoárját, arculatát és felállását. Bogdan 
Georgescu egy történetet is elmesélt, 
miszerint tavaly zenekarukkal, az In 
Extensóval egy közös filmezésen vettek 
részt A.G. Weinberger elismert blues-gi-
tárossal. Az „idegenvezetőjük”, aki mu-
tatta a stúdió felé vezető utat, megtud-
ván, hogy Nagykárolyból érkeztek, egy-
ből azt a kérdést tette fel, hogy él-e még 
Karácsonyi Péter?

Ebből is kivehető hogy milyen nép-
szerű, mennyire befolyásos személyiség 
volt országszerte a nagykárolyi zeneta-
nár, aki több mint háromezer gyermek 
számára tanította meg a zenei alapokat a 
Castelanii együttes fennállása során.

Bogdan Georgescu említést tett a to-
vábbi célokról is, szám szerint háromról: 
post mortem díszpolgári címet szeretné-
nek kérni Karácsonyi Péternek, továbbá 
róla kívánják elnevezni a Nagykárolyi 
Művelődési Központot és végül, de nem 
utolsósorban, mivel a Castelanii zenekar 
1964-ben alakult, jövőre egy nagyszabá-
sú fesztivál keretében ünnepelnék meg az 
együttes születésének 50. évfordulóját.

Szűcs József, a Nagykárolyi Művelő-
dési Központ könnyűzene szakának irá-
nyítója kiváltságnak érzi, hogy „Péter 
bácsi” mellett nőhetett fel, tőle tanulhat-
ta meg a könnyűzene alapjait. „Kivételes 

pedagógus volt, értett az emberek nyel-
vén” – mondta Szűcs József, aki hozzá-
tette, hogy a zenei tanítása mellett egy 
olyan értékrendet tanulhattak meg tőle, 
amely meghatározta életüket, pályafu-
tásukat, majd arról is beszámolt, hogy 
egy könyvet szeretne kiadatni Karácso-
nyi Péterről, és a Castelanii együttesről, 
ezért a jelenlévők közül megkért min-
denkit, hogy amennyiben találnak otthon 
régi fényképeket a zenetanárról, vagy a 
zenekarról, juttassák el hozzá e nemes 
cél érdekében.

A nyitóbeszédeket követően a Nagy-
károlyi Művelődési Központ három nö-
vendéke énekelt el egy-egy dalt, a ren-
dezvény pedig egy zenei aláfestéssel el-
látott vetítettképes összeállítás lejátszá-
sával zárult. Ebben a Castelanii együttes-
ről készült régi fényképeket, valamint a 
40 éves megemlékezésen készült fotókat 
láthatták a jelenlévők.

(nagykároly.ro – 2013. 03. 25.)

Az 1999-ben tett világkörüli utam első ál-
lomásán, Szingapúrban, beiktattam látoga-
tási programomba (nem véletlenül) az it-
teni örmény közösséghez kapcsolható né-
hány ismert objektum felkeresését. Elöljá-
róban annyit jegyeznék meg, hogy a Délke-
let-Ázsiában fekvő, közel hárommillió la-
kosú mini országban, ahol a bűnözés, sőt 
még a korrupció is szinte ismeretlen fogal-
mak (ilyesmi is létezhet!?), az életszínvo-
nal rendkívül magas. A zsúfolt városállam-
ban mindenütt példás tisztaság uralkodik. 
Éppen ezért úgy emlegetik, mint az „ázsiai 
csodát”, amely számos náció gyermekeinek 
ad otthont (ezek között az európaiak még 10 
százalékot sem tesznek ki). Legszámosab-
bak a különböző ázsiai országokból érkezett 
népcsoportok, amelyek közül néhányan kü-
lön negyedeket alkotnak. Az örmények már 
a 19. század elején megalakult brit korona-
gyarmat első „honfoglalói” között feltűntek.

A mai lakosság eme változatos összetétel-
ének tükörképe a száznál is több templom, 
mecset, zsinagóga, hindu és buddhista szen-
tély, imaház, amelyek itt békésen megférnek 
egymás szomszédságában. A különböző fe-
lekezetek és nemzetek közötti vallási türel-
metlenség vagy etnikai konfliktus itt abszo-
lút ismeretlen. Lehet, hogy ezek a fogalmak 
mégiscsak a nyomor és az alacsony életszín-
vonal függvényei? Döntse el az olvasó!

Az örmény népcsoporthoz kapcsolható je-
lentősebb középületek sorából az első for-
májában a 19. században épült és ma Szin-
gapúr szimbólumaként ismert Raffles-hotelt 
említem. Nevét e modern angol gyarmat 
megalapítója, Sir Standford Raffles után 
kapta, aki először 1919-ben tette a lábát az 
akkor trópusi erdőkkel borított szigetre. Ezt 

Tallózásaim közepette rátaláltam a régebben Nagykárolyban, ma már Németország-
ban élő Karácsonyi Károlynak egy írására (a 33–34. oldalon), a Kolozsváron megjele-
nő Keresztény Szóban. A szerző évek óta olvasója a Füzeteknek is.

(Bálintné Kovács Júlia)

a neves épületet az örmény nemzetiségű há-
rom Szárkisziján testvér építette át pompás 
neoreneszánsz stílusban. Még a közelmúlt-
ban is alig zajlott a szigeten olyan kulturális 
esemény, a város történetében fontos mozza-
nat vagy látogatás (uralkodók, politikusok, 
írók, művészek), amelyhez Kelet-Ázsia leg-
híresebb luxushoteljének valamilyen formá-
ban köze ne lett volna.

Szingapúr katolikus templomai közül 
a legrégebbit az örmény közösség építet-
te 1835-ben. A némi módosításokkal ma is 
fennálló impozáns épület a város meglehe-
tősen zsúfolt központjában áll. Fehér színű, 
karcsú tornya alapján könnyen betájolható. 
Ott jártamkor környéke csendes volt, ajtaja 
nyitva állt, így bemehettem, gyertyát gyújt-
hattam elhunyt családtagjaimért

A helyi híres botanikus kertben megtalál-
tam e szigetállam nemzeti növényét, amely 
nevét (Vanda „Miss Joaquim”) egy helybe-
li örmény hölgyről, Agnes Joaquimról kap-
ta. Sajnos a pillanatok alatt érkező kiadós tró-
pusi eső miatt nem sikerült jó fényképfelvé-
telt készítenem a magas termetű, lila virágú, 

Karácsony Károly

Örmény vonatkozású utazási emlékek Szingapúrból

Főhajtás Karácsony Péter emlékére

A szingapúri örmény templom
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pompás orchideáról. Így be kellett érnem az-
zal, hogy a következő városlátogatásom so-
rán megkeressem az örmény templom mel-
letti kis temetőben az említett növény név-
adójának sírkövét. Feltételezem, hogy csodá-
latos teremtés volt Agnes Joaquim, ha a szin-
gapúriak róla nevezték el nemzeti virágukat!

A szigetországban tartózkodásom utolsó 
napján alkalmam nyílt az „Armenian Street”-
en, vagyis az Örmények utcáján is a fotózásra. 
Ezt a nevet a belváros egyik fontos, nagy for-
galmú útja viseli, jelezve ezáltal is a tényt, hogy 
az itteni örmény népcsoport ma is megbecsült 
közössége a modern metropolisznak. Végül 
innen küldtem egy képeslapot a bátyámnak 
Nagykárolyba. Mint utólag megtudtam, ez né-
hány napon belül megérkezett, míg egy hason-

ló – a Karib-tenger körzetében feladott – postai 
küldeményem szinte fél évet utazott.
(Keresztény Szó – 2014)
Karácsonyi Károly biológus, világutazó, 
számos szakkönyv, útirajz és tudomány-
népszerűsítő cikk szerzője, Nagykároly és 
környéke, valamint Szatmár megye más 
övezete növényvilágának kutatója, rendsze-
rezője, erre a munkásságára a Román Tu-
dományos Akadémia díját kapta. Az 1990 
utáni szabad mozgás lehetőségét kihasz-
nálva hat kontinens növénytani szempont-
ból nevezetes helyeit járta be. Több éven át 
a Nagykárolyi Városi Múzeum munkatár-
sa volt (gyűjtés, kiállítás szervezés). Nemrég 
saját köteteiből álló könyvgyűjteményt ado-
mányozott a Szatmár Megyei Múzeumnak.

Megint helyesbítés
Igen, megint… ez talán félig-meddig elfelejtett családom sorsa? Még tavaly helyesbítést kér-
tem dédanyám, Erzsébetvárosi Csiky Ida nevének elírását illetően az EÖGY-füzetektől. Meg-
kaptam s köszönöm.

Most újabb ügyben szólok, a füzetekben Bálint Júlia által utánnyomásként közölt cikk, a 
Székely Hírmondó írása miatt, amely 2013. 07. 17-i dátummal jelent meg. (Akkor már fel-
vettem a kapcsolatot az Sz. H.-val s a helyesbítést tudtommal közölték is. Ennyit a helyesbíté-
sek sorsáról – az eredeti cikkben közölt pontatlan, vagy helytelen információkon egy helyes-
bítés semmit sem változtat!)

Ezúttal édesapámról van szó, akinek a teljes neve Dávid Antal Iván. 1945-ig Dávid Iván 
néven közölte írásait, könyveit, ezután politikai félelemből cserélt Antalra. Amikor – jóval az 
ő halála és a rendszerváltozás után – 2005-ben önkormányzati támogatással megjelent a Há-
romszék nem alkuszik című, leghíresebb regényének második kiadása, én már így szerepel-
tettem a nevét: a teljes nevét. A borítón és a címoldalon, a regényhez írt utószóban is, amely-
ben ennek magyarázatát is adtam.

És ez a másik: a Háromszék nem alkuszik az első, 1973-as kiadás óta már második ki-
adásban is megjelent, mint említettem, 2005-ben. Így hát hozzá is férhető!

Nem alapvető baj, hogy a Székely Hírmondó egy évvel ezelőtt nem tudott sem a szerző tel-
jes nevéről, sem a második kiadásról, ez csak egyfajta újságírói tájékozatlanság. (A regény 
egyetlen, kezükben lévő, 1973-as kiadása alapján dolgoztak.) A komolyabb gond, hogy az 
EÖGY-füzetek – egyetlen megjegyzés nélkül – utánközölte az Sz. H. 2013-as cikkét. (Az ab-
ban szereplő rövid életrajzban és a megjelent művek felsorolásában található hibákról most 
nem beszélek.)              Üdvözlettel: 

Dávid Csaba (Erzsébetvárosi Csiky Ida dédunokája, Dávid Antal Iván fia)

Mivel gyorsan meguntam az üzletekből 
való ki-be járkálást, közöltem, valame-
lyik kávézóban megvárom őket. Barango-
lás közben az emeletre tévedtem, s az ér-
dekes illatokat követve, egy örmény étter-
met fedeztem fel. Gondoltam, belekósto-
lok a számomra ismeretlen konyhaművé-
szet valamelyik remekébe. Az étlap tanul-
mányozása közben kissé tanácstalan let-
tem, de szerencsémre a legilletékesebbek 
siettek segítségemre. Dr. Ashot Grigorian, 
az örmény–szlovák kereskedelmi kama-
ra elnöke és zongoraművész felesége, 
Hasmik Gabrielian, maguk a tulajdono-
sok igazítottak el, akik mielőtt megkóstol-
tatták volna a furcsa nevű étkeket, megis-
mertettek Örményország háromezer éves 
történelmével.

– Az örmény állam már az i. e. II. szá-
zadban nyugati és keleti részekre osztó-
dott, miközben függőségbe került a ró-
maiakkal, perzsákkal, bizánciakkal, ara-
bokkal. Az i. sz. VII. századtól pedig több 
évszázadon át ismét idegen, arab, mon-
gol, török, iráni hódítóknak esett áldo-
zatul. A XVII. századtól a XIX. század 
elejéig Örményországot felosztották Tö-
rökország és Irán között, mégsem válto-
zott sem szellemi, sem anyagi kultúrája, 
sőt a konyhája sem. Igaz, sok eredeti ör-
mény étel török ételként vált ismertté Eu-
rópában. Az örmény konyha hagyomány-
tisztelete és folyamatossága nem válto-
zott ma sem, a kívülálló számára a tech-
nológia nehéznek, munkaigényesnek tűn-

het. Azért, mert a húsos, halas, zöldséges 
étel elkészítése töltéssel, felveréssel, pü-
résítéssel, felfújtszerű masszák előállítá-
sával jár. Ne feledjük, az örmény konyha 
egyike Ázsia és a Kaukázustól délre eső 
vidék legősibb konyháinak. Jellemző vo-
násai időszámításunk előtt majd ezer év-
vel jöttek létre, és büszkék vagyunk arra, 
hogy az eltelt háromezer év alatt meg-
őriztük mindenestül. Mások az étkezési 
szokásaink télen, mások tavasztól őszig. 
Ilyenkor húsevőkből növényevőkké vá-
lunk. Az örmény élelmiszer-nyersanyag 
az Ararát-völgy természeti adottságaival 
kapcsolatos. Nálunk más ízű a szarvas-
marha-, birka-, sertés-, bivalyhús, de a te-
nyésztett pulyka, liba, tyúk, kacsa is kü-
lönbözik az ittenitől – sorolja a tudniva-
lókat az étteremtulajdonos. Nádszálvé-
kony felesége karcsúságának titkát is ab-
ban látja, hogy pozsonyi otthonában ör-
mény konyhát vezet. 

– Egyszerűen étkezünk, a hús rengeteg 
nyers, főtt vagy grillezett zöldségétellel 
kerül az asztalunkra, kedvenceink egyike a 
padlizsán. A hazai ízeket a sokfajta fűszer 
adja, bazsalikom, korianderlevél, tárkony, 
bors, kakukkfű, menta, sáfrány, az ételek 
zöme tönkölybúza, köles, árpa, búza és 
rizs, valamint a babfélék, zöldbab, száraz 
bab, lencse, csicseriborsó, de vöröshagy-
ma (gyakori a savanyított) és fokhagyma 
nélkül ételeink zöme elképzelhetetlen. Az 
örmények napi étrendjében jelentős helyet 
foglalnak el a tejtermékek, a sajtokon kí-

Sok örmény étel törökként vált ismertté Európában
Nem nagyon kedvelem a bevásárlóközpontokat, mert míg megtalálom azt a ter-
méket, ami miatt rászántam magamat a tortúrára, kilométereket vagyok kényte-
len megtenni. A minap a lányaim felfedeztették velem a pozsonyi Shopping Palace 
központot, amelyet eddig sikerült elkerülnöm annak ellenére, hogy nyaranta a kö-
zeli Aranyhomok tó kedvenc pihenőhelyem.


