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Lukáts Lukács arcképe
Lukáts Lukácsról egyetlen fénykép ma-

radt fenn, ami öregkorában készült. Ez a 
kép minden tekintetben „kilóg a sorból”. 
Különlegessége ott kezdődik, hogy – saj-
nos – később nem készült róla festmény. 
Azzal folytathatjuk, hogy az ábrázolt sze-
mély kifejezetten egyszerű, szinte parasz-
ti viseletben lett fotografálva. A magasan 
záródó nyakú fehér (vagy igen világos) 
színű ing örményes népviseletre emlékez-
tet, de a kép gyengesége miatt a részlete-
ket nem lehet kivenni. Lukáts Lukács – a 
kép szerint – nem viselte az örményekre 
akkoriban meglehetősen jellemző bozon-
tos szakállt (ami például József és Mihály 
fiának minden képén látható), hanem csu-
pán egy szép „magyaros” bajuszt. Sajnos, 
a kép még a fényképezés azon kezdeti 
korszakában készült, amikor a halvány 
és kontrasztszegény másolatot gondos 
kézimunkával utó kezelni kellett: egyes 
vonások kiemelésével, vagy a ruházat 
„hozzárajzolásával”.7

A mintegy 5 cm x 7 cmes fénykép 

vélhetőleg akkor készült, amikor Róza 
leánya 1850 nyarán férjhez ment és 
Zalatnáról férjéhez Gyulafehérvárra 
költözött. (Ekkor Lukács 68 esztendős 
volt.) A képet Róza leszármazottai a nagy 
becsben tartott családi fényképalbumban 
őrizték meg, mint az elődök legkorábbi 
fényképét, hogy most megoszthassuk az 
érdeklődőkkel.

Lábjegyzet:
1  senator elisabethopolensis = erzsébetvárosi 
tanácstag
2.  A Zalatnakörnyéki bányák aranyon és ezüs-
tön kívül közel azonos arányban tartalmaztak 
sok más értékes ércet, egyebek közt például 
tellurt is, így egyáltalán nem csupán az arany-
hozamuk jelentette e bányák értékét.
3  Mária Terézia 1758ban úgy rendelkezett, 
hogy azon armális nemesek, akik a Temesi 
Bánságban birtokot vásárolnak, attól fogva 
teljes jogú birtokos nemesnek tekinttessenek, 
amire válaszul 1760ban 16 örmény família 
szerezte meg az armálist, majd vásárolt birto-
kot és hirdettette ki a nemességét. Ezen akció 
kiugró jellegét mutatja, hogy az erdélyi örmé-
nyek 1667 és 1939 közötti nemesítéseit vizs-
gálva ezen kívül csupán az 1762es esztendő 
volt olyan, amiben 3nál több nemesítés tör-
tént. (S ezeknek megint csak sajátos oka volt: 
Erdély szerte kiépült a postaállomások háló-
zata, ami a vagyonos és távolsági összeköt-
tetésekkel jócskán rendelkező örmény nagy-
kereskedők számára igen vonzó hivatalnak 
kínálkozott, azonban ehhez is hivatalképes, 
azaz nemes embernek kellett lenni. Míg az 
országgyűlés igyekezett az armalistákat nem
nemesként kirekeszteni, de a bécsi kormány-
zat által működtetett hivatal ilyesmire nem 
vetemedhetett. Ez az oka, hogy 1761–’62ben 
további nyolc nemesítést kezdeményeztek az 
örmények. Tehát a 130 év alatt nemesített 59 
erdélyi örmény famíliának a fele 1760’62 

közt szerezte az armálisát, két kormányzati 
döntésre való talpraesett válaszként.
4  Begidsán Katalin arcképét a Füzetek 2014. 
októberi számában mutattuk be
5  Lukáts Dávid arcképét a Füzetek 2014. szep-
temberi számában mutattuk be
6  Lukáts Róza arcképét a Füzetek 2014. 
november számában  mutattuk be

7  Ilyenfajta fényképretusálásokon szerezte 
Zichy Mihály a később oly tökélyre vitt 
alakábrázolási készségét. Még az I. világháború 
korából is ismerünk olyan fényképet, ahol az 
arc fényképéhez – nem leplezve a technikát –, 
egyszerűen hozzárajzolták a kitüntetéseket és a 
ruházatot. 

Lukáts Lukács fényképe, a családi albumból

  

A kolozsvári író 76 
éves volt.

Hosszú betegség 
után hunyt el. Munkás-
sága során 1997ben 
Berzsenyidíjjal, 2005
ben József Attiladíjjal, 
2009ben a Magyar 
Köztársasági Érdem-
rend lovagkeresztjével 
is kitüntették, 1964
ben pedig megkapta a 
Román Írószövetség 
költészeti díját.

1960ban a kolozs-
vári BabesBolyai egyetemen szerzett ma-
gyar nyelv és irodalom szakos diplomát, 
ezután a Szabadság napilap, majd a Dolgo-
zó Nő, később a Családi Tükör hetilapok 
szerkesztőségében dolgozott. Költőként és 
prózaíróként egyaránt jelentőset alkotott, 
több mint negyven kötete jelent meg.

Hír24   MTI 2015 04. 15.

Az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek 2014. 
májusi számában olvassuk önvallomását, 

Meghalt Lászlóffy Csaba

ama összeállítás része-
ként, amely 75. szüle-
tésnapján köszönti a 
költőt, írót, drámaszer-
zőt, műfordítót, esz-
széistát. Így fogalmaz: 
„Szellemi szülőváros-
om Kolozsvár; tágabb 
szülőföldem s állandó 
otthonom a magyar 
nyelv. És átmeneti ott-
honra találtam bolyon-
gásaim során a világban 
s az időben ’kemény 
földön / leveles könyv-

tárban / Kemény János emlékiratában / nyíl-
vesszőként zúgó Ázsiában / kitömött begy-
gyel is élő trófeákban / keresztény máglyán 
vagy apokrif imában / fiktív hűségben és 
konkrét árulásban…’ Az egyedüli táj ben-
nünk él. Összekuszálva, középkori, ókori 
körvonalakkal, böjti szelekkel szántva – 
a legmaradandóbb haza.’

Lászlóffy Aladár öccseként nem lehe-
tett éppen könnyű bejárni azt a nagyívű 
művészi pályát, amin több mint negyven 

(1939-2015. április 14.)
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– a legkülönbözőbb műfajú – kötet állomá-
sai sorjáznak. S ráadásul Lászlóffy Csaba 
szemléletmódjának és szövegszerkesztő 
technikáinak van több olyan vonása, ami 
bátyjáéval rokon, de persze nemcsak vele, 
hanem más kortárs erdélyiekkel, Szilágyi 
Domokossal vagy Panek Zoltánnal vagy 
Páskándi Gézával is. Gondolhatunk a gro-
teszk iránti vonzódásra, az önéletrajziság 
ironikus átírására, a formák felbontására 
való hajlamra, a történelem abszurditása 
iránti fogékonyságra, a hatalmas művelt-
ség ihletadó szerepére. Lászlóffy Csabá-
nál azonban mindig érezhető a melanko-
likus hangoltság, a bezárkózásra hajlamos 
sors vívódó keserűsége. 

1960ban szerzett diplomát a kolozs-
vári BabesBólyai Egyetemen, első 

verseskönyve 1964ben jelenik meg 
(Aranyeső). Szinte minden erdélyi és 
magyarországi (Alföld, Kortárs, Életünk 
stb.) lap megbecsült munkatársa. Díjainak 
zöme romániai. Magyarországon – jócs-
kán megkésve – József Attiladíjat ka-
pott – és tagja a Magyar Művészeti Aka-
démiának. Az utóbbi két évtizedben egyre 
több kötete jelenik meg a határon innen, 
sajnálatos, hogy érdembeli kritikai vissz-
hang nélkül. (Ebben a „sorsban” nagyon 
sokakkal együtt osztozik.) Honlapján szá-
mos prózai munkája és verse érhető el

(A.K.)
Megjelent: Alexa Károly: Távol az 
Araráttól…A magyarörmény irodalom 
(Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület, Budapest, 2014.)

ÖRMÉNY BŰNBÁNAT – június
„Mennyei Király! Add nekem országodat, melyet szeretteidnek ígértél! És erősítsd 
meg a szívemet, hogy gyűlölje a bűnöket, egyedül Téged szeressen és a Te akarato-
dat cselekedje! És irgalmazz …”

A görög szertartásban egy ima így kezdődik: Mennyei Király! De ez az imádság a 
Szentlélekhez fordul. Ugyanakkor a római katolikus (latin) szertartásban – a II. vatikáni 
zsinat óta – az egyházi év utolsó vasárnapja Krisztus király ünnepe. A Szentháromság 
személyei a valóságban együtt tevékenykednek, de emberi módon beszélünk tulajdo-
nításokról: az Atya a Teremtő, a Fiú a Megváltó, a Szentlélek a Megszentelő. Végső a 
Szentháromság mint Isten adja nekünk az Ő országát:

dr. Sasvári László

  

Örömmel várjuk XIX. Bedrosz Nerszesz örmény katolikus pátriárkát, aki május 21
24 között lesz Magyarországon, Erdő Péter bíboros úr meghívására. Ünnepi kórus 
kíséretű örmény nyelvű örmény katolikus szentmisét mutat be május 23án a Szent 
István bazilikában 18 órakor, az Örmény Genocídium 100 éves évfordulója alkal-
mából. Erre a szentmisére szeretettel hívok mindenkit és akit szívesen elhívtok, 
azoknak kérlek, szóljatok! Nagy nyilvánosságra számítva az esemény meghívottai 
között a magyar közélet számos képviselőjének jelenlétére is számítani lehet.  

Május 24én, mivel mindenkit a 23ai szentmisére várunk, nem lesz szentmise 
az Orlay utcában. 

Világosító szent Gergely püspök búcsúünnepét június 21én 11 órakor tartjuk 
a Bp. XI. Orlay utca 6 szám alatti örmény katolikus templomunkban. 

A nyári időszakban, július és augusztus hónapban a szabadságok miatt csak kéthe-
tente lesz szentmise az Orlay utcai templomunkban. A dátumok: július 5, 19, augusztus 
2, 16, 30. 

Örömmel látom, hogy az új mise időpont némileg gyarapította a vasárnapi misén 
részt vevők számát. Szeretném azt is, hogy az anyagi biztonságunk is erősödjék, 
amihez szükség van mindenki támogatására. A jövő év felújítási feladatait szeret-
ném az ősz elején előkészíteni. Ezekhez mindenképpen önrészre lesz szükség. 

Remélem, sokan ünnepelhetünk együtt a pátriárkával! 
Kívánok áldott nyarat mindenkinek!                                                             

Ákos atya

Egyházi hírlevél
Tavasz és nyár az örmény katolikus lelkészségen 

Tisztelt Asszonyom!

Cornelia Gräfin von Rehbinder született Vertán Kornélia vagyok. Tudomásomra jutott, 
hogy egy márciusi rendezvényen fellépett Önöknél az Örmény Klubban Horváth Kornél 
Kossuthdíjas zeneművész. Az Ö nagyanyjának a neve szintén Vertán Kornélia.

Én a Vertán családfa kutatásával foglalkozom és Vertán Kornélia  családját már meg-
találtam a magyarbánhegyesi Vertán kriptában, egyedül Kornéliáról és férjéről, Ébner 
Józsefről nincsenek adataim. Ha megtenné nekem azt a szívességet, hogy kapcsolatba 
hozna engem Horváth Kornéllal, nagyon megköszönném. Lehet hogy Ő tudna nekem 
ebben segíteni. Nyáron tervezek egy erdélyi utat és természetesen Gyergyószentmiklós 
a fő cél. A családfánk 1750  től indul és remélem hogy még találok adatokat.
Szívességét előre is köszönöm!
Szívélyes üdvözletem küldöm Andalúziából:

Cornelia
2015. március 23.

(Szerk.megjegyzés: Természetesen a szálakat összekötöttük, hogy tovább együtt bogozgassák a 
családfát.)

Meghívó
Budapest Főv. II. kerületi Örmény Önkormányzat szeretettel hívja az érdeklődő-
ket a II. kerület Napja alkalmából megrendezésre kerülő hagyományos Ízek utcája 
rendezvényére 2015. június 13án, szombaton déli 12 órára, melynek új helyszíne: 
Marczibányi téri Művelődési Központ és a lőtér közötti terület.

Szeretettel várunk mindenkit az örmény sátornál, magyarörmény szívvel és ízekkel.
dr. Issekutz Sarolta elnök


