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Olvasói levelek
Kedves Júlia!
Meglepetéssel, de szomorú szívvel olvastam az E.Ö.Gy. füzetek 2014 áprilisi számában 
azt a hírt, mely szerint Nagykárolyban 2013. ápr. 25-én megemlékeztek az örmény ere-
detű magyar zenetanárról és karmesterről (szerk. megj.: Karácsonyi Péterről), születé-
sének 73. évfordulója alkalmával.

Péter nekem nagyon kedves, szolgálatra kész, jó barátom volt. Gazdag könyv és irat-
tárából több adattal segített dolgozataim és könyveim tartalmának bővítésében, melyek 
közül egyeseket, mint elsődleges információkat közöltem. Én pedig hozzájárultam ér-
tékes bélyeggyűjteményének gyarapításához, valamint a „Castellánok” népszerűsítésé-
nek terjesztéséhez.

A felesége és két lánya jelenlétében adta át nekem Moldován Istvánné, sz. Cabdebo 
Magdolna testvérének: Ft. Cabdebo Lajos r.k. szatmári kanonoknak, halála után a test-
vérénél őrzött családi iratokat és levelezési gyűjteményét azzal a kéréssel, hogy tanul-
mányozzam őket, írjak és közöljek egy dolgozatot testvére emlékének megőrzése végett. 

(Kérésének én eleget tettem. És mivel „családi ügyekbe beavatkozás tiltása” indoklásá-
val önök nem szándékozták közölni a dolgozatot, a szatmárnémeti r.k. püspökség beleegye-
zésével, a Szatmári Friss Újságban, valamint a bukaresti Ararátban és Nor Ghiank-ban kö-
zöltem. Pedig érdekes adatokat tartalmaz az erdélyi örmény eredetű magyarok két világhá-
ború, és közvetlen ez utáni időben lezajlott történetéhez, melyről eddig még senki sem írt.)

Mint említettem, Karácsonyi Péter barátomnak egy nagyon gazdag könyv és irattá-
ra volt, örmény vonatkozású adatokkal. Halála után felesége és nagyobbik leánya (Zsu-
zsi) Németországba, kisebbik leánya pedig Magyarországra költözött. (…) Ezeket azért 
írom, hogy megérdeklődjék mit csináltak a könyv és irattárával, alapos tanulmányozás 
és hasznosítás céljából. (…) Előzetes köszönettel és tisztelettel 

Gazdovits Miklós
*

Sári drága, a Sasvári cikkében emlegetett Kabdebó János főmérnök az apám, és Dr Papp 
István gimnáziumi latin tanár felesége, Kovrig Juliska néni (Szamosújvár tiszti főorvosá-
nak lánya, és az én nagyanyám testvére) apám nagynénje. Egy házban laktunk évtizede-
kig Gyöngyösön. Előbb Papp Pista bácsi került oda, és ő szerzett állást és lakást apámnak. 
Az ő egyik fia volt Papp György atomfizikus, aki Bay Zotyinál (Szabó Lőrinc osztálytár-
sánál) doktorált, és együtt oldották meg a világon második alkalommal (1945 májusában) 
a holdradar kísérletet az Egyesült Izzó keretében (aztán az oroszok leszerelték a gyárat). 

Kovrig doktor Szamosújvár tisztifőorvosa volt, aki arról is nevezetes, hogy miután 
Rózsa Sándor meghalt az ottani börtönben, ő amputálta le a fejét, hogy valami múze-
umba vigyék.

Íme, kicsi a világ.  Szeretettel, Lóránt

(Szerkesztői megjegyzés: Dr. Kabdebó Lóránt író, irodalomtörténész olvasói levele dr. Sasvári 
László: Történelmi távlatban a magyarországi örmények c. előadásához kapcsolódik, amely a fü-
zetek 2014. márciusi szám 7-9. oldalán olvasható. Ilyen kicsi a mi magyarörmény világunk.)

Nemzetiségi választások 
Felkérjük az örmény gyökerű magyarokat szerte az országban, hogy kérjék felvételüket az 
örmény nemzetiségi névjegyzékbe a Nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartás-
ba vételi kérelem kitöltésével és eljuttatásával a helyi választási irodába (személyesen, vagy 
postai úton) E lapot a Választási iroda 2014. elején mindenki részére postai úton megküld-
te, de ha elveszett, szívesen eljuttatjuk a blankettát postai úton. A jelentkezést megteheti 
interneten is a www.valasztas.hu illetve www.magyarország.hu honlapon keresztül. A sze-
mélyi adatoknak a személyi igazolvány alapján történő pontos kitöltése után az örmény 
kockába X jelet téve kérjék az örmény nemzetiségi névjegyzékbe való felvételt. Ne zavarja, 
hogy nincs külön rubrika a magyarörmények számára. Vállalnunk kell örménységünket ak-
kor is, ha már zömmel csak magyarnak érezzük magunkat. Ne felejtsék el a kérelmet kelte-
zéssel és aláírással ellátni! A kérelem alapján a helyi Választási Bizottság határozattal dönt 
az örmény nemzetiségi névjegyzékbe történő felvételről, amely határozatot  postán megkül-
denek a kérelmezőnek. 

Csak regisztrált személy szavazhat az őszi örmény nemzetiségi választáson és csak 
regisztrált személyt lehet örmény nemzetiségi képviselőnek ajánlani!!!

Ne feledjék, hogy az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 16 évi harca ered-
ményeként a 2011. évi új nemzetiségi törvény végre elismerte a hazai örménység magyar 
anyanyelvűségét is. Ezután nem érhet többé vád bennünket, hogy magyarul ápoljuk örmény 
gyökereinket. A hazai történelmi örménység összefogással végre a valódi számszerűségét is 
meg tudja mutatni. Bárhol éljenek magyarörmények az országban, akik regisztráltatták ma-
gukat és a majdan kitűzendő választáson szavaznak az EÖGYKE országos listájára (a fővá-
rosban a fővárosi listára is), azok be tudják juttatni közvetlen választással az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület országos listáján szereplő képviselőket az Országos Örmény 
Önkormányzatba. A fővárosban pedig a Fővárosi Örmény Önkormányzatba. Ezzel elérhe-
tővé válik, hogy végre a 350 éve a Kárpát-medencében élő magyarörménység kezébe tudja 
venni országos szinten az örmény kultúra és hagyományok ápolásának feladatát. 

Ha nem lesz elég regisztráltunk és szavazónk, akkor 
• nem fog megjelenni a XVIII. évfolyamát élő Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek, 
• nem tudjuk üzemeltetni a Fővárosi Örmény Klubot, összefogva a közösséget, 
• nem tudunk további könyveket kiadni (eddig 20 könyvünk jelent meg), 
• nem lesznek barangolások, kiállítások, nagyrendezvények (pl. Aradi Vártanúk emlék-

műsor) 
• pénzhiány miatt veszélybe kerülhet a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség műkö-

dése, állagának fenntartása is. Pedig egyházunkért tíz évig harcoltunk, hogy megtisztít-
suk az Orlay utcát a betolakodóktól, azóta rendbe tettük az ingatlant, örmény katolikus 
hitéletünk zavartalan és megnyitottuk az örmény közgyűjteményünket is.

Létezhet-e ezek után egyetlen örmény gyökerű magyar is, aki ezen értékeinket feladná? 
Azt hiszem, hogy ezt senki sem vállalná magára. 

De nem csak hinni, hanem tenni is kell!!! Mindenki regisztrációjára és szavazatá-
ra szükség van!!! 

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, dr. Issekutz Sarolta elnök


