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ségességéről tanácskozott, s ez alkalommal 
egy műemlékvédő alapítvány létrehozásáról 
is döntés született (Uo. 33). Anyagilag támo-
gatta az aracsi pusztatemplom restaurálását, 
ahol éveken át régészeti ásatásokat is végez-
tetett. (Uo.) 

A 18. század végétől az eleméri birtokon 
számos vadászatot, vadászkutya-versenyt, 
„téli találkozót”, szánversenyt, billiárdtornát, 
teniszversenyt, tekeversenyt, kutyakiállítást, 
de háztartási meg szabás-varrás tanfolyamo-
kat is szerveztek. (Uo. 33–60). 

Az egyik legemlékezetesebb rendezvény-
re 1833. július 13-án került sor, amikor Kiss 
Ernő születésnapján, 1833-ban az elem-
éri kastélyban vendégszerepelt a Temesvá-
ri Színház a Nyáréji álom című darabbal.
(Uo. 86) 

Az eleméri kastély egykori jeles látogatói 
között volt Benjamin Constant de Rebecque 
(1767–1830) francia politikus, író és filozó-
fus, Friedrich Jacobi (1743–1819) német fi-
lozófus és költi, Christoph Martin Wieland 
(1733–1813) német író és költi, Friedrich 
Gottlieb Klopstock (1724–1803) vallá-
sos verseiről híres német költi, Heinrich 
Friedrich Stein (1757–1831) báró, német 
kereskedelmi miniszter, Daniel Konstantin 
(1798–1873) jeles portréfestő, Jan Kubelik 
(1880–1940) híres hegedűművész, Andrássy 
Tivadar (1857–1905) festi, Lauka Gusztáv 
(1818–1902) író és mások. (Uo.11–112). 

Zárszó 
A főként marhakereskedelemből meggazda-
godott, császári hadiszállítóként is megbe-
csült bánáti magyar-örmények a 18. század 
végén alapozták meg uradalmaikat, ame-
lyekre megfeleli számú munkaerőt is telepí-
tettek s így indulhatott el – a török kiűzése 
utáni kietlen, mocsaras és egészségtelen vi-
déken – egy lassú, fokozatos gazdasági fej-
lődés, amely a 19. század első felében már 

nagyobb lendületet adott a művelődési élet 
kibontakozásának is. A bánáti örmény csalá-
doknak a 18. század végén és a 19. század 
elején úttörő szerep jutott a mocsarak lecsa-
polásában, az utak rendezésében meg a kor-
szerű mezőgazdasági termelés megszerve-
zésében, ám a 19. század második felétől, a 
mezőgazdasági termelés mind nagyobb tér-
hódításával, s a szarvasmarha-tenyésztés és 
marhakereskedelem háttérbe kerülésével a 
bánáti magyar-örmény családoknál is bizo-
nyos „életviteli szerkezetváltás” állt be. A 
nagybirtokok már nem hoztak gyors és lát-
ványos jövedelmet, inkább csak társadalmi, 
azaz közéleti tekintélyt, amelyet a bánáti ma-
gyar-örmény családok vegyesházasságaik 
meg jótékonykodásuk révén csak növeltek. 
A 19. század második felétől kitapintható 
volt náluk a közéleti pályák felé való fordu-
lás, amely a fokozott asszimilációval és pol-
gárosodással párhuzamosan folyt. Különö-
sen a jogi pálya nyújtott akkortájt érvénye-
sülési lehetőséget a számukra, s fiként annak 
köszönhetően épültek be a bánáti magyar-ör-
mény családok rátermettebb tagjai Torontál 
vármegye adminisztrációjába. Ott tehetsé-
gük révén felkapaszkodtak a hivatali létra 
minden fokára, az aljegyzőtől a főispánig. 
Egyesek eljutottak az országgyűlési képvise-
lőségig, sőt miniszteri széket is kaptak. 

Szorgalmas gazdasági, közéleti és mű-
velődési tevékenységük érezhetően és lát-
ványosan fejlesztette Bánátot, méghozzá a 
legfontosabb időszakban: az újraszervező-
dés, az újraindítás nehéz, ellentmondások-
tól sem mentes korszakában. Nélkülük Bá-
nát 19. századi fejlődése mindenképpen las-
súbb ütemű s más irányú lett volna, műve-
lődési élete pedig, meggyőződésünk szerint 
érezhetőbben szegényebb. 
(Délkelet-Európa – South-East Europe In-
ternational Relations Quarterly, Vol. 4. No. 
1. (2013 tavasz) 11 p. 

Nemzetközi konferenciával és négyna-
pos kulturális rendezvénnyel emlékez-
tek meg a Szentgotthárdi csata 350. év-
fordulójáról. A korábbi szembenálló fe-
lek minden résztvevője ott volt a csata 
helyszínén.

„Itt egymás testvérei mind, a burgun-
dok, franciák, hollandusok, Karinthya, 
Csehország és Lipót császár nemes if-
jai…” írta Rainer Maria Rilke az Ének 
Rilke Kristóf zászlótartó szerelméről, 
haláláról című dramatikus költemé-
nyében. Éppen száz éve írt belőle ope-
rát a magyar származású zeneszerző, 
Kazimir von Pászthory.

Mint Huszár Gábor, Szentgotthárd 
polgármestere elmondta: a 350 éves ju-
bileumhoz méltó kezdetet jelentett az 
opera bemutatása Várady Mária színmű-
vész és Szilasi Alex zongoraművész ava-
tott játékában. Szőke István rendező részt 
vett a patinás Refektórium alkotó hely-
színének megteremtésében. Dr. Székely 
András Bertalan minisztériumi főta-
nácsadó rangos bevezetőjével megidézte 
a csata történelmi valóságát. Az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Füzetek olvasótábora 
már ismeri ezt a gondos és alapos beve-
zetőt, mert az MTA bemutató után köz-
zé tettük. (2013. júl–aug. 21-23. oldal.)

Nagy örömünkre ezúttal Szentgott-
hárdon, a ciszterci apátság ősi kolosto-
rában csendült fel a régi idők megrá-
zó háborús áldozatáról szóló ének. Le-
nyűgözően szép freskó alatt, a kiváló 
akusztikájú Refektóriumban, soknyel-

vű közönség előtt. A zene és költészet 
nem ismert határokat. A közönség hosz-
szan tartó vastapssal köszönte meg az 
előadást. Huszár Gábor polgármester úr 
átadta Várady Máriának Szentgotthárd 
város ajándékát, a csata emlékére készí-
tett kompozíciót, mely eredeti Tiffany-
üvegből készült és eredeti Rába-kavi-
csot is magába foglal, – jelezve, hogy a 
keresztény seregeket a megáradt Rába is 
segítette győzelemre.

Nekünk, örményeknek különösen 
fontos-kedves hely Szentgotthárd. A vá-
ros határából látható az osztrák oldalon 
50 éve állított hatalmas kereszt.

Léleképítő szép programok soroza-
ta négy napon át gazdagította mind a 
város lakóit, mind a Történelmi Napok 
résztvevőit, látogatóit. Hagyomány-
őrzésből példát mutatott a Rába-par-
ti város. 

VM 

Harc és győzelem a törökök felett
1664. augusztus 1-jén az egyesült európai keresztény seregek Raimund Montecuccoli 
vezetése alatt legyőzték a Köprili Ahmed vezette oszmán inváziós csapatokat. 350 
éve megtört a török birodalom Európát felfaló terjeszkedése. Szentgotthárd és 
Nagyfalu (Mogersdorf) együtt ünnepelt és emlékeztetett.

Szőke István, Várady Mária és Huszár Gábor


