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A Zuglói Örmény Önkormány-
zat 2014. május 13-án a zuglói 
Lipták-Villában tartott hangu-
latos, dedikálással egybekötött 
zenés könyvbemutatót a sepsi-
szentgyörgyi Zárug László meg-
jelent műveiből. Zárug László 
foglalkozását tekintve gépész-
mérnök, de diplomája van zon-
gora szakon, énekel és verseket 
is ír. Utóbbi tevékenységének 
eredményeként született meg 
Az örök fény című kötete.

Mint megtudtuk, már gyerekkora óta fog-
lalkozik költészettel, így nem csak olva-
sott, de írt is. Mint mondja, meglátása sze-
rint a szürke hétköznapokból hiányzik az 
igazi művészet, ezért technikai végzettségé-
től eltekintve döntött úgy, hogy verseket ír. 
A most megjelent kötet kiadásának gondo-
lata már tavaly megfogant, amikor az alko-
tót felkérték egy verses rovat szerkesztésére, 
a Szent Gellért Erdélyi Lovagrend lapjában. 
Zárug László egy hónapig tartó munka után 
jelentette meg Az örök fény című verseskö-
tetét, amely egy trilógia első része. Ezt követi 
feltehetően idén Az örök igazság és Az örök 
élet című könyvek kiadása, amelyek a versek 
mellett bölcseleteket is tartalmaznak majd.

„A most megjelent kötet célja a versol-
vasás serkentése még azok számára is, akik 
nem igazán szeretnek költeményeket olvas-
ni – ezért választottam a jól érthető és egy-
szerű megfogalmazásokat. Terveim szerint 
a második kötet, Az örök igazság húsvétra 
jelenik meg, míg a harmadik, Az örök élet, 
2014 karácsonyára” – mondta el a szerző.

A kötet sokszínűségét az élet számos terü-
lete ihlette: a szerelem, a szegénység, az el-

hagyatottság, árvaság és egy-
másrautaltság, de a szociális 
igazságtalanság is megjelenik 
a versekben. Mindezek ellené-
re a versek írója a hitre és re-
ményre fektette a legnagyobb 
hangsúlyt, mivel tapasztala-
ta szerint ez élteti és tartja ösz-
sze az emberiséget. A magán-
vállalkozóként is ismert Zárug 
László nemcsak verseket ír 
szabadidejében, hanem zenél-
ni is szokott. Mint mondta, a 

sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskolában 
tanult négy évig zongorázni, de énekelni is 
szeret. Mivel a hétköznapok megterhelőek 
számára, versírással, énekléssel és más mű-
vészeti ágak kipróbálásával töltődik fel.

Az esten a műveket Simon András szín-
művész adta elő, míg a zenéről maga a költő 
és együttese gondoskodott.

Zárugné Tancsin Katalin, ZÖÖ elnök

Zárug László: Az örök fény és Az örök igazság c. 
versesköteteinek bemutatása

Az a szociológiai folyamat, ami az erdélyi 
részek egyes pontjain pár évtized óta vég-
bemegy, különösen érdemes a magyarság 
figyelmére. Pusztulóban van egy népfaj, 
melynek tökéletes kipusztulását megakadá-
lyozni azonban hazafias ügy és nemzeti ér-
dek volna egyaránt. Egy hosszú történelmi 
processzus végső fejleményei bontakoznak 
ki abból a képből, amit az erdélyi nemzeti-
ségek egyik legderekabbja és talentumban 
legkiválóbbja tár fel mai mivoltában s ez a 
kép jelen voltában, valamint lassú átalaku-
lásának különféle stádiumában, igen érde-
kes szociológiai tanulságokat demonstrál. 
Nem a székelység pusztulásáról van szó, 
hanem egy másik fajtáról, melyet a magyar 
publikum jóformán ma sem ismer: az örmé-
nyekről. S miután az utolsó két és fél szá-
zadban alig van nemzetség e hazában, me-
lyet a magyar kultúra ereje annyira átfor-
mált volna, mint az örményt, ez a tény szin-
te ünnepi alkalom arra nézve, hogy a ma-
gyar szellem emez átalakitó erejének hatá-
sát, útját és körülményeit históriai fontos-
ságú események kapcsolatában megvilágít-
suk. 1672-ben költöztek be nagyobb szám-
mal az első örmény tömegek Erdélybe. A 
letelepülés a XVIII. század elejéig tartott s 
egy-egy csoport kihúzódott Magyarország-
ra, a temesi bánságba, Aradmegyébe, mig 
egy másik rész, melyből ma már hirmondó 
sem él, Újvidéken vonta meg magát. Óriá-
si vagyont, nagy műveltséget hoztak be az 
országba s az együttes életre való intézmé-
nyek kész konstrukcióját. Ahol csak lehe-
tett, városokat, egyházi szervezeteket alkot-

tak s külön a maguk világi főintézményét, 
az úgynevezett örmény kompániát, melyet 
Szamosujvárról igazgattak. Mint egy kis 
fejedelemség, ugy élt az erdélyi örmény-
ség még a XVIII. század elején is a maga 
pátriáiban s életmódjukat mindenütt a leg-
nagyobb zárkózottság jellemezte. Városaik 
számára szabadalmakat szereztek, a föld-
területet, melyre városaikat építették, sa-
ját vagyonukkal vásárolták meg s külse-
jében a modern kulturvárosok legszebb 
tipusait alkották, mialatt belső életük alapját 
a tradiciókhoz való ragaszkodásra, a telje-
sen zárt társadalom fejlesztésére forditották. 
Hü visszatükrözője volt ennek a szellem-
nek és vezérgondolatnak a máig legerősebb 
szervezetü és legtipikusabb örmény város: 
Szamosujvár. Északi és déli irányban hú-
zódó lapályba épitve, a körülövező hegyek 
mellett ugy húzódott meg, mintha eleve bú-
vóhelynek szánták volna. S a természet-
től való eme gátak erősitéséről még külön 
is gondoskodtak az örmények a várost kö-
rülvevő kőfalakkal és a várostól jó messze 
elhuzódó országutakkal.

Ebben a kinaiasan óvatos gondolkodás-
ban és zárt életmódban nincs semmi kü-
lönös és semmi meglepő. Egy olyan faj 
iparkodott ezekkel az elkeritési eszközök-
kel védelmet biztositani magának, mely 
évszázadokon át a folytonos üldöztetés, 
pusztitás és sanyargatás veszedelmei között 
élt, melynek védelmére tehát a mult sem-
mi reményt nem igért, a jelen pedig sem-
mit nem adott. Ám mikor a letelepülés, tár-
sadalmi megalakulás és szervezkedés mun-

Dr. Bányai Elemér
Egy népfaj pusztulása*

* (Eredeti írásmód) – Zuboly könyve – dr. Bányai Elemér válogatott munkái (A Budapesti Újság-
írók Egyesülete, 1916) 
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