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f ü z e t e k

Az örmény naptárból
Március 7-én van Jeruzsálemi Szent Cirill napja. Gö-
rög egyházatya volt. De ugyanezen a napon ünneplünk 
egy másik Szent Cirill püspököt (életéről több adatunk 
nincs), ami érdekesség: vele együtt édesanyját, Annát 
is említjük. Március 12-én van a szebasztei 40 vérta-
nú emléke: római katonák voltak. Keleten igen elter-
jedt a tiszteletük. Így is emlegetik őket: 40 szent (már-
cius 12.) A böjti vasárnapok közül 4-én a hűtlen sáfár-
ról, 5-én az igazságtalan bíróról szól a liturgián fel-
olvasott evangéliumi részlet. Íme itt vannak a szentek 
előttünk, különbözőek, még egy közösség is van köz-
tük. Mindegyikről érdemes elgondolkodnunk!

dr. Sasvári László
Örmény kódexből
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A Fővárosi Örmény Klubban 2017. febru-
ár 16-án ünnepeltük meg a 20. évfordulót. 

Az estet kellemes ze-
nével kezdtük dr. Szu-
per Géza és Vikol Kál-
mán jóvoltából. Ma-
gyar és erdélyi örmény 
dallamok hangoltak rá 
arra mindenkit, hogy 
emlékezzen az elmúlt 
két évtized találkozóira, 
az elhangzottakra, vagy 
az általa legemlékezete-
sebb műsorra, személy-
re, akinek bemutatá-
sa nyomot hagyott ben-
ne. Gazdag múltja van 
az EÖGYKE-nek, el-
vitathatatlan. Az emlé-
kező filmet összeállító lelkes csapat kín-
lódott, hogy mit hagyjon ki a sok-sok órás 

20 éves 
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

film és sokezer fotó válogatásból, hiszen 
csak másfél óra állt rendelkezésre a klub-

esten. A film pereg, dr. 
Issekutz Sarolta pedig 
hozzáfűzi gondolata-
it – mert mindenre em-
lékezik -, közben so-
kan beszólnak, hogy 
„milyen fiatalok vol-
tunk!”, vagy „Ő sincs 
már közöttünk!” Meg-
rendülten hallgattuk a 
2000-es évek elején a 
többszáz torokból fel-
hangzó - a Városháza 
Dísztermében tartott 
Aradi Vértanúk emlék-
műsorunkon - a Him-
nuszt és a műsor leg-

végén a Székely Himnuszt. Igen, akkor 
még zsúfolásig megtelt a Díszterem az 

dr. Issekutz Sarolta elnök

A 20. évfordulón a klubban
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erdélyi örményekkel. Ha végiggondol-
juk, nagyon nagy a veszteségünk, akik-
nek hiánya időnként megrémíti az embert, 
hogy: Ő is elment? Igen, mert az a kor-
osztály fogy rohamosan, amelyik átélte a 
szülőföld, a közösség elvesztését, a csa-
ládok szétszakítását, a menekülést, a va-
gyontalanságot, az 50-es évek borzalmait, 

dr. Szuper Géza és Vikol Kálmán

a reményt ’56-ban, hogy sike-
rül, a megtorlást. Ennek a gene-
rációnak egy kis vígaszt és fel-
elevenített erdélyi örmény kul-
túrát, történelmet tudott adni a 
klub, ahol sorstársaival, köze-
li és távoli rokonaival találkoz-
va közösen emlékezett erdélyi 
örmény őseinkre, szokásaikra, 
gyermekkorunkra, a hajdanvolt 
városainkra, az örmény szer-
tartású római katolikus búcsúk-
ra… Ha már oda jutunk, hogy 
nem tudunk eljönni a Klubba 
sem, akkor azért van mire em-
lékezni. Ahogy súlyos baleseti 

sérült kedves klubtársunk mondta, „nagy 
fájdalmaim vannak, de valahogy eljövök, 
mert itt együtt vagyok veletek és a közös 
emlékeinkkel.”

Szerény fogadás mellett sokáig beszél-
gettünk a múltunkról és jelenünkről. Igazi 
nagy család vagyunk.

M

Mindig úgy érkezem az 
Erdélyi Örmény Gyöke-
rek Kulturális Egyesü-
let rendezvényeire, mint-
ha valóban egy családi ren-
dezvényre mennék. Ami-
kor 2017. február 2-án, 
a Böszörményi utca és a 
Hollósy Simon utca ke-
reszteződésében az ör-
mény gyökerű világhírű 
magyar festőművész száz-
hatvanadik születésnap-
ja alkalmából a 12. kerü-
leti Örmény Nemzetiségi 

Az EÖGYKE „köveihez”
Önkormányzat által rende-
zett koszorúzást, és az azt 
követő megemlékezést a 
Hegyvidéki Önkormány-
zaton megtartottuk, eszem-
be jutott A kis herceg mese 
történetírójának Antoine 
de Saint-Exupérynek me-
taforája, amelyet Juhász 
Judit is idézett egy tava-
lyi rendezvényen. A ka-
tedrális köveiről szól a ha-
sonlat, azokról a kövekről, 
amelyek majd beépülnek a 
hatalmas szentélybe, s bár Béres L. Attila
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legyenek azok a kövek akár márványból 
is, önmagukban egyedülállóan csak kö-
vek. Ám amikor az 
ember az Isten irán-
ti szeretetből felépí-
ti, felemeli a köve-
ket, azok átszellemül-
nek, egészen más lesz 
a sorsuk. Örök érté-
kű, az emberek és az 
Isten találkozásához 
oly fontos katedrális-
sá válnak.

Azt vallom, hogy 
minden tisztessé-
ges, jószándékú em-
ber tud szépet, jót, 
nemeset alkotni, és 
ha ez együtt jelenik 
meg, akkor az igazi 
templommá, katedrá-
lissá épül. Az Erdé-
lyi Örmény Gyöke-
rek Kulturális Egye-
sület is egy szellemi 
alkotás, 20 éves tör-
ténete, tevékenysége, 
erőfeszítései révén dr. 

Issekutz Sarolta egy olyan 
templomot épített, amely-
ben a szeretet által össze-
kapcsolt köveknek érez-
hetjük magunkat, és amely 
minden egyesületi tagra ha-
tást gyakorol. 

Köszönjük a sok-sok kö-
zös programot, az utazáso-
kat, a kiállításokat, az új-
ságot, a közös ünnepe-
ket és megemlékezése-
ket, amelyeken részt vehet-
tünk, és megismerhettünk 
olyan nagy egyéniségeket, 

mint Bálintné Kovács Júlia, Kali Kin-
ga, Várady Mária, Szőke István, Novák 

Tata, Alexa Károly 
vagy Sarolta társa, Ba-
logh Jenő, aki az egye-
sület kincse lett, csak-
úgy, mint Heim Pál, 
Esztergály Zsófia, 
Zárugné Tancsin Ka-
talin, Kabdebó János, 
Hegedüs Annamária és 
még sorolhatnám a ne-
veket, akik emberi kö-
zelségben, családias 

Konferencia 2000-ben

Konferencia 2000-ben

Fogolyán Kristóf fuvolaművész 2001-ben
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melegségben közel kerültek 
hozzám.

Akik itt vagyunk, for-
duljunk egymáshoz az-
zal a tisztelettel és érdek-
lődéssel, amelyet az alapí-
tó joggal elvár tőlünk! És 
ha már egy Exupéry idézet-
tel kezdtem, hadd fejezzem 
be az ő egyik kedves gon-
dolatával, amely Saroltá-
ra és valamennyiünkre vo-
natkozik, akik szeretnénk 

a magunk helyén valamit 
adni a közösségnek, amely-
ből vétettünk. Még az egy-
szerű pásztor is – mond-
ja Exupéry –, aki a csilla-
gok alatt őrzi juhait, ha tu-
datára ébred szerepének, rá-
jön, hogy több egy pásztor-
nál. Őrszem ő. És minden őr-
szem felelős nemcsak a nyá-
jért, hanem a tájért, az orszá-
gért is. S aki ráeszmél arra, 
hogy őrszem, naggyá válik. Konferencia Szamosújvár–Kolozsvár 2003

A klubban 2015-ben

Úgy gondolom, naggyá vált 
az Erdélyi Örmény Gyö-
kerek Kulturális Egyesü-
let minden tagja és pártoló-
ja – közösséggé kovácsoló-
dott az igazak, szépek, a ne-
mesek szándékában.

Azt kívánom, hogy marad-
hassunk még sokáig együtt, 
ünnepeljünk közösen a jövő-
ben is!

Béres L. Attila

Klub a Magyarok Háza Bartók 
termében
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Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület 20 éves évfordulója alkalmá-
val rendeztem a fotókat, visszatekintet-
tem és visszaemlékeztem. Végigperget-
tem a sok rendezvényt, az utazásokat Ma-
gyarországon és Erdélyben, elcsatolt terü-
leteinken, a cipekedéseket, az örömöket, a 
sok kedves mosolygós arcot, a bosszúsá-
gokat, esőt, hóvihart, eltörött féltengelyt, 
pálinkás reggeli köszöntéseket, puliszkát, 
hidegvizes reggeli zuhanyozást... Azzal is 
számot vetettem, hogy református lévén 
az utóbbi 20 évben szinte csak katolikus 
templomban jártam, de remélem a Jóisten 
megbocsátja ezt nekem. Ő tudja, hogy a 
katolikus oltár előtt hozzá imádkoztam a 
családom egészsége, a rendezvény sikere 
érdekében és hogy szabadítson meg a go-
nosztól. 

Azon is elgondolkodtam, mi is lett vol-
na velem, ha nem kerülök ebbe a „mókus-
kerékbe”. Talán... vagy... de erről most 
nem beszélek. A sors ezt az örömteli fel-
adatot, terhet szabta rám, hogy „kulturális 

Balogh Jenő
Miért alakult meg az Erdélyi Örmény Gyökerek 

Kulturális Egyesület?
Egy „kulturális fegyverhordozó” férj emlékei

… hmmm. Ügyes…

fegyverhordozó” segédje lettem magyar-
örmény küldetésű feleségemnek. Most 
utólag visszatekintve, nagyon köszö-
nöm a sorsnak, mert most látom igazán, 
ez egyike a legszebb szolgálatoknak a kö-
zösségépítés, közösségszolgálat. Időn-
ként hálátlan, de összességében a legtöb-
bet így kaphattam az élettől. Olyan csodá-
latos emberekkel ismerkedtem meg, akik-
kel egyszerű mérnökként soha kapcso-
latba nem kerültem volna. Olyan helyek-
re, eseményekre jutottam el, ahova soha 
nem lett volna módom eljutni. Nem mon-
dom, időnként szinte megoldhatatlannak 
tűnő feladat volt, amikor a sors olyan kö-
rülményeket teremtett, hogy „nagy em-
berekkel” kerültem beszélgető kényszer-
be, azaz mondjuk egy asztalnál melléjük, 
vagy velük szembe ültettek le. De a hely-
zet mindig megoldódott, hála annak, hogy 
az igazi nagy emberek tudnak egysze-
rű emberként is viselkedni. A „nagy em-
berekkel” való találkozás mellett nagyon 
sok csodálatos, „egyszerű”, magamfajta 

Első pillanatra nagyon eretneknek tűnő gondolattal indítok. Kijelentem, hogy 
Avanesian Alex és dr. Issekutz Sarolta ellentéte nélkül nem jött volna létre az Erdé-
lyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és az örmény közösség ma sokkal sze-
gényebb lenne.

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületet az örmény közösségen be-
lüli, e két személy vezetésbeli, kulturális, koncepcionális és gazdasági ellentéte hoz-
ta létre, majd a folyamatos küzdelem és elnyomás emelte olyan szintre, aminek kö-
vetkeztében immár 20 éve fennmaradt és maradandó eredményeket hozott létre. A 
helyzet hasonló az igazgyöngy születéséhez.

…hmmm. Ügyes…
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emberrel is összehozott a sors, köszönöm 
a Jóistennek.

De mint „kulturális fegyverhordozó” 
olyan feladatokba is belecseppentem, 
amelyekről korábban semmit nem tudtam, 
mint pl. újságszerkesztés, fotózás, filme-
zés, digitalizálás, hangtechnika, stb. Eze-
ket is megköszönöm a sorsnak, mert ér-
dekessé, változatossá tették nyugdíjas éle-
temet.

Van azonban egy olyan „hozadéka” a 
„kulturális fegyverhordozó” funkciónak, 
amelyről sokan nem tudnak. A rendezvé-
nyek előtt-közben, a fogadásokon az ott 
tébláboló, sofőrködő, csomagokat cipelő, 
fotózó embernek szinte mindenki kinyí-
lik, jóindulatú „baráti beszélgetések” tör-
ténnek. Ezek általában kényszerbeszélge-
tésnek indulnak, mert ott ül, vagy áll egy-
más mellett két ember és valamit csinálni 
kell. Véletlenül jöttem rá, hogy ha kellő-
en naiv vagyok, akkor mindenki rám önti 
a belső énjét. Szinte mindenki panaszko-
dik, elmondja a bánatát, baját, eldicsek-
szik eredményeivel, sikereivel, dicshim-
nuszokat zeng élete eseményeiről. Na-
gyon érdekes jelenség, de ez így van. Ter-
mészetesen nem szabad érdemleges véle-
ményt nyilvánítani, mert általában nem 
tudni a melletted álló személy milyen be-
állítottságú, mi a véleménye az élet nagy 
kérdéseiről és a pillanatnyi helyzet általá-
ban nem alkalmas arra, hogy ezekről ott 
beszélhessünk. A cél, hogy ezt a kényszer-
helyzetet túléljük. Okosan kell hallgatni. 
Általában egyszerű hümmögés, enyhe bó-
logatás, egy-egy „no de ilyet”, „ez már 
igen” , „hmmm .. ügyes”, „ hogy mik van-
nak” megjegyzések a legcélszerűbbek. 
Szeretném tisztázni magamat, ez nem egy 
céltudatos szerepjátszás volt, hanem az 
adott témában való járatlanságom palás-
tolása. Higgyék el, tényleg nem értettem 

a városvezetési, államigazgatási, egyhá-
zi témákhoz, mint ahogyan a művészetek-
ről sem mertem érdemben vitázni egy ne-
ves művésszel. Örménykedési szolgála-
tom alatt nagyon sok és nagyon érdekes 
beszélgetésem volt, számomra igen tanul-
ságos dolgokat hallottam polgármesterek-
től, rendőrkapitányoktól, egyéb magas be-
osztású emberektől, illetve azok felesége-
itől, de nagyon sok hozzám hasonló em-
bertől is tanultam. 

Kulturális fegyverhordozó szolgála-
tom első éveiben volt néhány tanulsá-
gos „kényszerbeszélgetésem” Avanesian 
Alexxel is a Donáti utcában, az Orlay ut-
cában, és egyéb rendezvényeken. Ek-
kor még teljes volt az egyetértés, így 
Avanesian Alex a legnagyobb őszinteség-
gel vázolta elképzeléseit, terveit, gondola-
tait az örmény közösség jövővel kapcso-
latban. Ő szinte kioktatott, kiképzett a mé-
dia világáról, a kulturális élet háttér trükk-
jeiről, de nem hagyta ki a politikai úri hun-
cutságait sem. Én akkor Avanesian Alex 
fegyverhordozója is voltam! Én csak hall-
gattam, mert akkor én még semmit sem 
értettem az egészből. E beszélgetések iga-
zi mélysége, az igazi szándék csak a ké-
sőbbi években állt össze a fejemben, miu-
tán én is beleestem az „örménykedésbe”, 
valamint megismertem nejem elképzelé-
seit, terveit az örmény kultúra, identitástu-
dat ápolása területén. Gondolom minden-
ki kitalálja, ezek homlokegyenest mások 
voltak, mint amit Avanesián Alextől hal-
lottam. Amit tehát most leírok, azt mint 
Avanesian Alex kulturális fegyverhordo-
zójaként írom, ezekre oktatott. 

Előre kell bocsátani, hogy a 13 nem-
zetiség megjelölésekor, 1993-ban az ör-
mények felvételekor dr. Issekutz Sarolta 
ügyvéd még semmilyen szerepet nem ját-
szott az örmény közösség életében. Ekkor 
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elsősorban édesapja, dr. Issekutz János volt 
a családból az örmény közéleti személy, 
aki az örménykatolikus egyház jogtaná-
csosaként tevékenykedett páter Kádár Dá-
niel mellett. 

Avanesián Alex a kisebbségi törvény el-
fogadása után kereste meg Saroltát, mint 
egyetlen általa ismert örmény származású 
jogtudort, hogy szervezze meg az örmény 
önkormányzatokat. Azt közösen lerögzítet-
ték, hogy két csoport él Magyarországon: 
az Erdélyből származó magyar anyanyelvű 
örménység és az újkori betelepülők, akik 
örmény anyanyelvűek. A kampányindító 
felhívást is ekként fogalmazták meg.

…hmmm. Ügyes… 
Rosszindulatú megjegyzés: gondolom 

azóta már megbánta, hogy a lábát betette 
a Donáti utcába.

E feladatot Sarolta elvállalta és teljes 
erőbevetéssel dolgozott azon, hogy minta-
szerűen történjen meg a választás, az ön-
kormányzatok megalakulása. 

A kezdő megbeszéléskor az önkormány-
zatokkal kapcsolatosan Avanesián Alex a 
következőket fejtette ki (helyszín a Donáti 
utcai ügyvédi iroda, ma az egyesület szék-
helye): „Az egészhez elég lesz néhány ör-
mény önkormányzat megszervezése. Fon-
tos, hogy legyen néhány budapesti kerület 
és néhány vidéki város, hogy lehessen fő-
városi és országos önkormányzatot is ala-
kítani. A tömeggel nem kell foglalkozni, 
mert az munkaigényes, arra nincs ember 
és ráadásul ez a munka nem is látványos. 
A pénzből, amelyet mint kisebbségi ön-
kormányzat kapunk, majd finanszírozunk 
évi néhány produkciót, hogy lássák mű-
ködünk, ehhez én értek, ilyenek szervezé-
sében én jártas vagyok. Az a fontos, hogy 
látványos legyen.

…hmmm. Ügyes…
Sarolta felvetette, hogyan szervezze 

meg az önkormányzatokat, ahhoz embe-
rek kellenek! Avanesián Alex azt vála-
szolta: azzal nem kell törődni, mert neki 
vannak nevei.

Ez volt az a beszélgetés, amely az ör-
mény önkormányzatok megszületését 
eredményezte.

Kulturális irányvonalbeli különbségek
A kulturális irányvonallal kapcsolat-

ban később többször is beszélgettem 
Avanesian Alexxel, és mint korábban em-
lítettem Avanesian Alex a kulturális tevé-
kenységet valóban évi néhány látványos 
örmény projektben látta, amelynél az a 
szempont, „érje el a média érdeklődési 
küszöbszintjét”. Ilyeneket korábban már 
szervezett, mint pl. az Örmény Állami 
Együttes szereplése a bolgár kultúrházban 
(nagyon szép volt és nagy sikere volt, telt-
házzal). Gondolt például arra, hogy meg-
hívja Aznavourt. Csak neves, ütős produk-
ciókban gondolkodott. Egy ilyen gondola-
ta volt a „Jereváni rádió” adásának újrain-
dítása Bajor Imrével. E gondolkozás alap-
vetően a média múltjából, tapasztalatai-
ból és kapcsolataiból eredeztethetők. Bu-
dapesten akkor több kisebb-nagyobb ör-
mény góc működött. Sokan emlékeznek 
pl. a Simon Zaven édesanyja körüli örmé-
nyekre. Egy ilyen góc volt a rádió és a te-
levízió környékén is, amelynek Avanesián 
Alex is a tagja volt. 

Egyetlen pillanatig sem gondolt arra, 
hogy pl. Fogolyán Kristóf, vagy Kobzos 
Kiss Tamás zenéljen, stb. E neveket csak 
azért említem, mert velük szeretném il-
lusztrálni, hogy magyarörmény művé-
szek tevékenységét ő a magyar kultúrához 
sorolta és nem gondolta az örmény kul-
turális életbe bevonni. Természetesen a 
nagy nevek, mint pl. Hollósy Simon, bent 
volt a tudatában. Akkor ő kifejezetten 
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örmény művészetről, örmény művészek-
ről, örmény történelemről, örmény nyelv-
oktatásról, örmény... stb. gondolkodott, 
mint pl. Szárkiszján Ádám hegedülése és 
Karapetián Karine zongorázása. A közös-
ségi életet elsősorban flekkenezési szin-
ten gondolta működtetni. Voltak is ilyen 
találkozók a későbbi örmény képviselők 
és művészek között, melyek egyikén ma-
gam is részt vettem. Nagyon kellemes ba-
ráti találkozó volt. Akkor ismerkedtem 
meg először örmény családokkal. E csalá-
dok között, ahogyan emlékszem, nem volt 
mai értelemben vett erdélyi örmény gyö-
kerű család rajtunk kívül. Csak „igazi ör-
mények” és magyar barátaik voltak.

E kulturális irányvonal mentén indult el 
az önkormányzatok tevékenysége. Gon-
doljunk vissza arra a nagyon szép, látvá-
nyos örmény misére a Bazilikában, amit a 
bécsi mechitaristák celebráltak Bubnó Ta-
más és Guzsik Tamás énekkarának köz-
reműködésével az 1997-ben. Hasonlóan 
nagy örmény produkció volt 1996. novem-
berében az első Örmény Filmhét az Örök-
mozgó Filmmúzeumban, amikor fél Buda-
pest ki volt plakátolva örmény filmek pla-
kátjaival. Hoztak az országba örmény fil-
meket, azokat lefordították, feliratoztatták 
(a Sarolta által vezetett Fővárosi Örmény 
Kisebbségi Önkormányzat támogatásával) 
és kisebb nagyobb közönség előtt bemu-
tatták. Sikeresek voltak e rendezvények. 
Nagy lendülettel elindult a magyar nyel-
vű közösség örmény nyelvoktatása is (sze-
rényebb eredménnyel). A kulturális irány-
vonalat művészetileg Moldován Domokos 
irányította, aki szintén látványos, költséges 
nagy rendezvényekben, operákban gondol-
kodott. E produkciókat elsősorban a körü-
löttünk lévő társadalomnak címezte és nem 
az örmény közösségnek, hiszen a felderí-
tett létszám akkor még nagyon kicsi volt. 

Tehát az örmény kisebbség kulturális tevé-
kenységét kifelé tervezték, hogy azzal kel-
lően dokumentálják a felvett pénzt. Azt a 
látszatot kívánták kelteni, hogy élő, lát-
ványos kultúrával rendelkező örmény ki-
sebbség van Magyarországon. 

…hmmm. Ügyes…
Erről azért beszélek, mert ez lett az egyik 

oka a kenyértörésnek. Nem tudott kiala-
kulni az egyensúly a kifelé szóló látvány-
produkciók és a befelé szóló, a közösséget 
ténylegesen érdeklő, megmozgató kultúra 
között.

Sarolta, miután elvállalta az önkor-
mányzatok szervezését, túlteljesített. A 
megbízatást nem úgy oldotta meg, hogy 
az Avanesián Alex által átadott nevekből 
megszervezi az önkormányzatokat és ez-
zel vége a megbízatásnak. Ő is meglátta a 
lehetőséget a kisebbségi törvényben, bár ő 
más lehetőséget látott benne. Akkor a ci-
vil szerveződések a padlón voltak, a szo-
cializmus a padlóra fektette őket. Sem-
milyen támogatást nem kaptak a kulturá-
lis rendezvényeikhez. A kisebbségek vi-
szont jelentősebb pénzügyi és háttértá-
mogatásra számíthattak. Az ötlete az volt, 
hogy fel kell éleszteni a magyarörmény 
közösséget kisebbségi alapokon. Ha erre 
van pénz, akkor válasszuk ezt az utat. Elő-
vette a telefonkönyvet, hónapokig éjsza-
kákon át írta ki az örmény neveket, meg-
nézte a volt egyházi névsorokat és sor-
ba hívogatott mindenkit, címezgette a le-
veleket és elkezdte szervezni a közössé-
get. Mint utaltam rá, ez már nem szerepelt 
Avanesián Alex „megbízatásában”, terve-
iben. Az akkori választási törvény szerint 
a képviselőket nem a közösséghez tartozó 
tagok választották, hanem a teljes társa-
dalom szimpátiája. A kisebbségi jelöltek-
re bárki szavazhatott és bármely kisebb-
ségre. Ilyen választási feltételek mellett 
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felesleges volt a tömegek szervezése, elég 
lett volna a jelöltek adminisztratív meg-
szervezése, mert akkor még mindenki az 
egyetlen jelölőszervezet, az Arménia Népe 
Kulturális Egyesület jelöltje volt, így nem 
volt ellenjelölt. Akinek szimpatikus volt az 
örménység, az az Arménia Népére szavaz-
hatott (mint korábban a Népfront jelölt-
jeire). Mint később megtudtuk, a koráb-
bi megosztottságot (volt korábban is több 
örmény szervezet) Avanesián Alex már 
megaszüntette, beolvasztott mindenkit az 
Armenia Népe Kulturális Egyesületbe,

…hmmm. Ügyes…
vagy elintézte, szétszórta, mint pl. az ör-
mény katolikus híveket. Dr. Szentpétery 
Tibor egykori gondnok elmondása és le-
irata szerint, az örménykatolikus egy-
ház közösségét szétoszlatta egy egyszerű 
trükkel. Kádár Dániel apátplébános ha-
lála után dr. Szentpétery Tibor gondnok 

összehívta az egyháztanácsot új válasz-
tásra, de Avanesián Alex körtelefonnal ér-
tesített mindenkit, hogy az ülés elmarad és 
választás nélkül egyszerűen átvette a ha-
talmat, a plébániát, templomot birtokba 
vette, a házvezetőnőt elzavarta. 

…hmmm. Ügyes…
Természetesen megmaradtak a magyar-

örmények, de igazi vezető híján szétszé-
ledtek. Közülük néhányan betagozódtak 
az Arménia Népe Kulturális Egyesület-
be, ők képezték azt a magyarörmény bá-
zist, amelyről Avanesian Alex beszélt, 
hogy „vannak nevek az önkormányzati 
választáshoz”. Az önkormányzat szemé-
lyi bázisa tehát az Arménia Népe Kultu-
rális Egyesületbe betagozódott örmény és 
magyarörmény személyek voltak.

…hmmm. Ügyes…
Ebből kellett volna főzni Saroltának.

Folytatjuk

Remek műsorok, sütemény-
sütő verseny, csodás mu-
zsika várta a közösség tag-
jait és meghívott vendégeit 
a Fővárosi Örmény Önkor-
mányzat farsangi mulatsá-
gán, február 24-én.

Sokan voltak kíváncsiak a 
második alkalommal meg-
tartott bálra. Izgatottan gyü-
lekeztek a feldíszített terem-
ben a jelmezbe öltözött ven-
dégek, akiket először a Ma-
gyarországi Nemzetisé-
gek Színházi Társulatának 

Búcsúztassuk együtt a telet és ünnepeljük a tavaszt! 
Farsangi bált tartott az örmény közösség

  

fergeteges műsora várta. 
Előadásuk egy 7 nemzeti-
séget felölelő, saját nyelven 
megszólaló vidám zenés est 
volt, amelyet Karinthy Fri-
gyes humoreszkjeiből és len-
gyel, görög, német, szlovák, 
örmény és roma dalokból ál-
lítottak össze. A társulatnak, 
amely össznemzetiségi kez-
deményezésként ma egye-
dülálló Magyarországon, ha-
talmas sikere volt.

Majd az Örmény Trió 
muzsikáját hallgathatták a Esztergály Zsófia elnök
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jelenlévők: a zenekar jellegzetes, megren-
dítő duduk-muzsikával és örömteli, tüzes 
tánczenével örvendeztette meg a közönsé-
get, de klasszikus hangszerekkel örmény 
műzenét is interpretáltak, melyet érdekes 
hangszereléssel, oboával, fagottal és do-
bokkal adtak elő.  

Az eseményen süteménysütő versenyt is 
hirdetett az önkormányzat: a közösség tag-
jai közül négyen is megmérették magukat. 
Készült citromos 
örmény torta, kö-
ményes-sajtos po-
gácsa, marlenka és 
farsangi sütemény 
is. A rendezvényt 
svédasztalos foga-
dás zárta: a finom 
örmény ételeket és 
borokat élvezet-
tel kóstolgató bálo-
zók Weszely Ernő 
harmonikaművész 
muzsikájára per-
dültek táncra.  

(FÖÖ 
honlapjáról)

Az Örmény Trió és Weszely Ernő harmonikaművész

Díjat kapott Nuridsány Zoltánné

A nemzetiségek színházi társulata
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A farsangi bál közönsége

Keller Linda

Álarcban
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A kerületi elnök asszony Nuridsány Zol-
tán örmény származású festőművész fele-
ségeként került közel az örmény kultúrá-
hoz, és csaknem 50 éve foglalkozik a mű-
vészetekkel, a magyarok és örmények kö-
zötti kapcsolatok ápolásával, mind kerüle-
tünkben és a fővárosban, mind Magyaror-
szágon, mind Erdélyben, mind Örmény-
országban.

Korát meghazudtoló energiával, lelke-
sedéssel, odaadással végzi nem minden-
napi munkáját. Nyugdíjas éveiben is ak-
tívan, tele tervekkel, megvalósításra váró 

Kitüntették 
az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét

ötletekkel. Minden fiatalnak példát mutat 
munkaszeretetével, eredményeivel és az-
zal a kimagasló színvonallal, amit a kezé-
ből kiadott munkák képviselnek. Munkás-
sága tiszteletet ébreszt a körülötte élők-
ben, dolgozókban.

A közel 50 éves munkát, valamint a pél-
damutató életet ismerte el a Fővárosi Ör-
mény Önkormányzat az ANI TRDAT Em-
lékéremmel. A kitüntetéshez szeretettel 
gratulálunk!

(Megjelent a XV. Kerületi 
Önkormányzat honlapján)

2017. február 24-én a Fővárosi Örmény Önkormányzat az Örmény Örökségért 
ANI TRDAT Emlékéremmel tüntette ki Nuridsány Zoltánnét, a XV. kerületi Ör-
mény Nemzetiségi Önkormányzat elnökét. 

  

Az örmények utolsó királynéja és a San 
Salvador templom

A Merceria turista-özönében könnyen 
el lehet sétálni a San Salvador templom 
mellett anélkül, hogy észrevennénk, pe-
dig ez díszes hófehér homlokzatú barokk 
templom rejti az utolsó örmény királyné, 
Cornaro Katalin (1454-1510.) hamvait. 

Cornaro Katalin egy gazdag velencei úr 
leánykája volt, akit alig 14 évesen, 1468-
ban hozzáadták Ciprus királyához, bizo-
nyos II. Törvénytelen Jakabhoz. Hogy 
Ciprus királyának mi köze az örmények-
hez? Idézem:

Ispánki Katalin
Hajdanvolt örmények nyomdokain Velencében

2. rész
„Ciprus királyai … 1393-tól, az utol-

só örmény király, V. Leó halála után az 
1375-ben megszűnt kilikiai Örmény Ki-
rályság örököseinek tekintették magukat, 
és az Örményország királya címet is hasz-
nálták…”

Velence részéről az esküvő feltétele az 
volt, hogy ha a ciprusi királyi férj netán el-
halálozik, és nincs örökös, akkor az ifiasz-
szony örökli a királyságot. No, mit tesz is-
ten, (vagy tán Velenceiek?) az elhálást kö-
vető 8. hónapban Katalin már özvegy volt 
és Ciprus örököse! De hiába szeretett Ka-
talin Cipruson élni, Velence úgy döntött, 
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hogy mondjon le a ciprusi királyságról 
Velence javára, vonuljon félre és Velence 
őrző szeme alatt élje további életét. 

Ez a hagyomány. A valóság egy kicsit 
másként fest: I. Jakabnak és Katalinnak 
volt egy fiúgyermeke, bizonyos Utószü-
lött III. Jakab, aki érdekes módon szintén 
rövid életű volt, mindössze 1 évig élt (le-
gyünk vagy ne legyünk rosszmájúak a ve-
lenceiekhez?). Ugyanakkor Katalin még 
férje halálától (1473) számított 16 évig 
Ciprus királynéja volt, és csak ekkor mon-
dott le Velence javára a királyságról. Visz-
szatérve egy Asoló nevezetű kis települé-
sen (kb. 50 km. Velencétől) félrevonultan 
élt még 1510-ig, de végül Velencében halt 
meg még ugyanezen évben. 

Tovább a hagyomány: „Temetése egy zi-
vataros napon történt. A királynő akara-
ta szerint testét egyszerű ferences rendi 
ruha takarta. Velence nem volt hálátlan: 
hálájukat kifizetendő elkísérték utolsó út-
jára Velence főurai, Velence pátriárkája, 

püspökök és a hívek között a velencei ör-
mények, akik királynéjuknak a végső tisz-
teletet akarták megadni. A körmenet a 
Canal Grandén végig kísérte a SS. Apos-
toli templomig, ott maradt a teste hatvan 
éven keresztül, addig amíg a San Salva-
dor templomba lett véglegesen elhelyez-
ve.” (EÖGYKE füzetek, 1997. 9.sz.)

A történet olyan jellemzően velencei, 
hogy még örmény vonatkozás nélkül is 
felkelti az ember figyelmét és becsalogat-
ja ebbe a gyönyörű és belül csupa műkin-
csekkel ékesített templomba.

Mert a San Salvador templom megér-
demel egy megállást. 1508-ban kezdték 
építeni egy korábbi, 12. sz-i templom he-
lyén. Olasz építőmesterek sora dolgozott 
rajta. A Velencében ritkának számító ba-
rokk homlokzat (ugyanaz a Sardi építette, 
akit az örmény templomnál említettünk) 
egy csodás templombelsőt rejt. A bolto-
zatok lanternáin túl Tiziano két oltárképe 
teszi fényessé a homályosságot. (Angyali 
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Üdvözlet és Krisztus színevál-
tozása.)

A jobb kereszthajó falán 
Cornaro Katalin márvány-
ból készült síremléke. Raj-
ta a dombormű (Bernardino 
Contino alkotása) azt az 
eseményt mutatja, amikor 
Caterina királynő a koronáját 
Agostino Barbarigo dózse ke-
zébe adja.

A királynő a síremlék előtt a padlóba 
süllyesztett sírban nyugszik. A sírkövön 
latinul ennyi olvasható: 
„CATHARINAE CORNELIAE CIPRY 
HIEROSOLIMORUM AC ARMENIAE 
REGINAE CINERES”
(Catherina Cornaronak, Ciprus, Jeruzsálem 
és Örményország királynéjának hamvai.)

Megjegyezzük, hogy a Cornaro csa-
lád Velence egyik leggazdagabb patríci-
us családjai közé tartozott, mely az évszá-
zadok folyamán városi elöljárókat és több 
dózsét is adott Velencének. Több palotá-
juk (szám szerint 7) állt a Canale Grande 
partjain. Egyikük a barokk Palazzo/

Ca’Corner della Regina, mely 1724-ben 
épült az ősi családi ház helyén, ahol Ka-
talin született 1454-ben. 

Katalin alakja több festőt megihletet, 
egyik leghíresebb (és egyben, amelyik a 
legszebbnek ábrázolja Katalint) a Tiziano 
festette portré (Uffiziben). Érdekesség-
ként megemlítjük, hogy Gentile Bellini 
Katalinról készült festménye a budapesti 

Szépművészeti Mú-
zeumban van! 

 
A Mourat-Raphael 

iskola 
Az iskola az eredete 
visszanyúlik 1834-
ig, amikor két dús-
gazdag, Indiában 
élő örmény kereske-
dő Samuel Mourat 
és Eduardo Raphael 
Gharamian szemé-
lyesen felkeresték a 
szent Lázár szige-
ti mechitarista rend 
vezetőségét és pénzt 

adományoztak egy örmény iskola alapítá-
sára. A két lelkes örményfi ezzel Mechitár 
atya – máig is nagyon érvényes – álma 
megvalósulásának adott lehetőséget: az 
örmény kultúra terjesztésével feléleszte-
ni és életben tartani az örmény identitást a 
világ minden tájára szétszóródott. örmény 

Cornaro Katalin Gentile Bellini festményén ...és Tiziano festményén
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diaszpóra tagjaiban elsősorban a le-
származott fiatalokban! 

Az első iskola Paduában nyílt meg 
Mourat néven – 1836-ban. Két évvel 
később a második iskola Velencében 
nyílt Raphael néven egy csodálato-
san szép palotában, a Ca’ Pesaroban 
(a Canale Grandera néző épület je-
lenleg a Modern és Keleti Művé-
szet Múzeumnak ad otthont). Az is-
kolának akkoriban olyan sok diákja 
volt, hogy egy idő után kicsinek bi-
zonyult az épület és nagyobb után kellett 
nézni. 1850-ben sikerült megvásárolni a 
Ca’ Zenobio épületét. 1870-ben a két is-
kola „Mourat-Raphael Collegium” néven 
egyesült itt Velencében 

Az iskola mindenkor neves oktató gár-
dával rendelkezett, és hosszú ideig ma-
gas szintű tudományos oktatást biztosított 
mind világi mind egyházi téren a világ 
minden tájáról érkező örmény diákoknak. 
Az itt képzett diákok hírnevet szereztek 
az örménységnek külföldön és Itáliában 

egyaránt a kultúra, a tu-
domány és a társadal-
mi életben: neves orvo-
sok, jogászok, írók, mű-
vészek, költők, zenészek 
kerültek ki közülük. 

A fellelt forrásokban 
felsorolt nevezetes di-
ákok között nem talál-
tunk magyar-örmény 
személyt, de bizonyos 
információk arra enged-
nek következtetni, hogy 
az általunk ismert szent 
Lázár szigeti erdélyi ör-
mény származású atyák 
(Ákontz-Kövér István, 

Fogolyán András és Fogolyán Miklós) 
mindhárman ebben az iskolában tanultak.

A „Pacsirtavár” olvasói emlékezhetnek 
arra, hogy az írónő nagyapja, Yervant, akit 
Padova és környékének neves orvosaként 
tartottak számon, szintén ebben az iskolá-
ban tanult. 

A gyönyörű barokk palotát (mely láto-
gatható, sőt egy része motelként szolgál!) 
a Zenobio család építtette 1600-as évek vé-
gén. Mint a legtöbb velencei palota bel-
sejének kiképzése ez is a 17. sz-i Velence 

A Ca’ Zenobio épülete, melyben a 
Mourat-Rafael iskola van
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életstílusát és művészeti ízlését testesíti meg 
a hatalmas – annak idején bálteremként mű-
ködő - Tükör teremmel és egyéb termekkel, 
melyekben korabeli festők – többek között 
Tiepolo – festményei ékesítik a falakat.

Ha most visszatérünk a velencei örmé-
nyek történetéhez sajnálattal kell megálla-
pítanunk, hogy 12-17 sz. közötti jelentős 
szerepüket lényegében – Velence hanyat-
lásával együtt ők is – elvesztették. A ke-
reskedelem lanyhulásával közösségeik is 
a XVII. sz. végére meggyengültek, s bár 
a mechitaristák megtelepedése a szigeten 
némi fellendülést hozott a városi örmény-
ség életébe, de például a templomi szolgá-
latot áthelyezték a San Lazzaro szigeti ko-
lostorba s ezzel a városi templom lassan 
használaton kívülre került. 

Ezután már csak nagyon kevesen érkez-
tek örmények Velencébe, még az 1915-ös 
események menekültjei közül is kevesen 
telepedtek meg egyáltalán Itáliában (azok 
is inkább más városokban, pld. Páduában). 

Ugyanez a folyamat zajlott le a Mourat-
Raphael iskola történetében csak időelto-
lódással: az alapítás első 150 évében je-
lentős szerepet töltött be az örmény diasz-
póra oktatása területén, az iskolában vég-
zettek tablóin nagy 
létszámú csopor-
tok láthatók még az 
1970-es évek köze-
pén is. Aztán - való-
színűleg a diaszpó-
ra erős asszimiláló-
dásának következ-
ményeként - egy-
re csökkent a hall-
gatók száma, míg-
nem 1990-es évek-
re sajnálatos módon 
megszűnt iskolai-
ként funkcionálni! 

Velencében az örmények szerepe egy-
re inkább a vallás ill. a sziget tudományos 
és oktatási területeire összpontosult, vilá-
gi része legfeljebb kisebb kereskedelmi 
egységekre (pl. néhány üzlet a városban) 
szorítkozott. Bár városi templomukat nap-
jainkban újra használják — nagyon ke-
vés örmény él a városban, Itália szerte is 
mindössze néhány ezren élnek már olya-
nok, akik örménynek vagy örmény gyö-
kerűeknek vallják magukat. 

Velencében ma már csak a szent Lázár 
szigeti mechitarista rend képviseli az ör-
ménységet, ami zarándokhellyé nőtte ki 
magát a diszpóra számára az örmény kul-
turális örökség és identitás megtartásában 
játszott szerepe okán.

Fotók: Dávid Krisztián, Ispánki Kati 
Felhasznált irodalom:

http://www.churchesofvenice.co.uk
https://en.wikipedia.org/wiki/Armenians_
in_Italy
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_Cipru-
si_Kir%....
EÖGYKE Füzetek 1997. 9., 10. sz.

(Elnézést kér a Szerkesztőség, hogy a január-
februári számban a szerző neve lemaradt.)

Az 1972-73-as év tablója
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Az örmény arcképekről szóló sorozatunk-
kal nem ismert embereket akartunk bemu-
tatni, hanem egykori örmény elődeink kö-
zül némelyeknek, különböző leszárma-
zottaknál máig fennmaradt arcképét sze-
rettük volna megosztani Olvasóinkkal. 
Ezeknek a képeknek a piaci értékét nem 
ismerjük – talán nem sok –, érzelmi érté-
kük azonban felbecsülhetetlen.

Sorozatunk eddigi 7 részében (2014. 
szeptember – 2015. június) olyan ör-
mény elődeim itt-ott fennmaradt arcképe-
it tettem közzé, akiknek az örménységéhez 
nem férhetett kétség. Legtöbbjüknek már a 
neve is bizonyító: Begidsán, erzsébetvárosi 
Lukáts, Nuridsán, Temesváry... A közzété-
teltől akkor visszatartottam dédapám képét, 
mert ő „csak” édesanyja (Lukács Róza) ré-
vén volt örmény származású. Nemrégi-
ben azonban egy közösségi összejövetelen 
megütötte a fülemet egy ma élő leszárma-
zott büszke kijelentése: „én 17,5%-os ör-
mény vagyok!” Hát ha egyötödnél keve-
sebb örménységi részarány is érték (már-
pedig az!), akkor az 50%-os elődöt nyu-
godtan tekinthetjük örménynek! Így tehát 
az alábbiakban kiegészítem az arckép-so-
rozatot dédapám arcképével.

A személy: Woyciechowsky Vilmos
Szüleinek harmadik gyermekeként 1856. 
február 3-i születése után négy nappal ró-
mai katolikusként keresztelték Gyulafe-
hérváron, ahogy ő serdülőkorában néme-
tül vezetett naplójában írta: Hugo Wilhelm 
Faustusnak. A keresztlevél szerint aty-
ja „Josephus Vocsekovszky (!) rom. cath.” 

Gyarmati Béla
Egy kitüntetés valódi története – II. rész

Örmény arcképek (8. rész) – Woyciechowsky Vilmos
városi segédtiszt, anyja Rosalia Lukács, szin-
tén „rom. cath.” voltak. Keresztszülei anyai 
nagyapja, Lukács (Lukáts) Lukács és akkor 
már özvegy anyai nagynénje, Adorjánné 
Lukács Anna voltak. Atyja lengyel, édesany-
ja elmagyarosodott örmény volt, akik közt a 
német volt a közös nyelv, így Vilmos számá-
ra is a német volt az anyanyelv.

Szülei gondosan iskoláztatták. A nagy-
szebeni(?) gimnáziumban érettségizett, 
majd letette az egyévi önkéntesi katonai 
szolgálatot. Bécsben kereskedelmi akadé-
miát végzett és először Triesztben volt ál-
lásban, ott érte édesanyja halálhíre. Róza 
mama halála után a család 1880 körül 
Nagyszebenbe költözött, ott ismerkedett 
meg a dúsgazdag Nuridsán család Ma-
riska nevű leányával, akivel hamarosan 
eljegyezték egymást. Vilmos 1885. de-
cember 31-i leveléből tudjuk meg, hogy 
(1886) „január 2-án kezdem meg munká-
mat [a Magyar Leszámítoló- és Pénzvál-
tó Bankban] az elevátornál [lift, vagy pá-
ternoszter], a rám bízott könyv: »Salda 
Conto« [számlakönyv] lesz”. Menyasz-
szonyának írott leveleiben érdekesen vál-
togatja a németbetűs (Kanzleischrift) és a 
latin betűs írásmódot. A kor nyelvi (és az 
író lelki) beállítottságát jegyese egyik le-
velének egy érdekes részlete világosítja 
meg: „Szívből szeretett Vilmosom! Kedves 
Jegyesem! Míly nagy öröm nekem az én 
édes Vilmosom íly hamarosan ír nekem, 
és meg pedig negyed része magyar, mond 
még csak, hogy nem megy jól, azt csak 
te hiszed, mert igen szerény vagy, ugy-é 
Pestről mindig úgy fogsz írni nekem?...”
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1886. május 12-én Nagyszebenben vet-
te feleségül az ottani, örmény ősöktől 
származó, mélyen vallásos és igen csinos 
Nuridsán Máriát. Így a lengyeles nevű 
Woyciechowsky Vilmosnak már nem csak 
édesanyja volt örmény származású, de fe-
lesége is. Egyik házassági tanújuk a kiter-
jedt (örmény!) rokonságból Zakariás Jó-
zsef volt. Apósával, Nuridsán Antallal ha-
láláig igen jó kapcsolata volt. 

Az ifjú pár Pest rohamosan fejlődő ré-
szén talált szép lakást a Magyar Leszámí-
toló és Pénzváltó Bank Csepel-rakparti ak-
kor felépült új épületében. (Ma a műszaki 
egyetem számítástechnikai tanszéke mű-
ködik a belülről átalakított, kívülről szé-
pen megőrzött állagú épületben.)

Woyciechowsky Vilmos és Nuridsán 
Mária házasságából tíz év alatt négy 
gyerek született, felváltva lányok és 
fiúk. Lukács László pénzügyminisz-
tériumi tanácsosként vállalta el Vil-
mos legidősebb fiának keresztapasá-
gát, Lukács Béla pedig többször is ven-
dégül látta Woyciechowsky-ékat várbe-
li lakásán. Amíg lehetett (Trianon!), a 
rokonsággal való családi kapcsolatokat 
Vilmosék gondosan ápolták, amit jól mu-
tatnak az Erdélybe történt hazalátogatá-
sok és levelezések, valamint Vilmosnak 
a Woyciechowsky, a Nuridsán, a Temes-
vári és a Lukács rokonság révén megőr-
zött fényképek, illetve néhány Vilmos ál-
tal készített olajfestmény is.

Valahányszor távol voltak egymástól 
feleségével, mindig szaporán leveleztek. 
E levelek egyebek között a sok szeretet-
tel „csókoltatott” rokonok felsorolása ré-
vén is értékesek számunkra. Egyik levelé-
ben utal Lukács Béla postatakarékpénztári 
tanácstaggá választására, vagy Fatimének 
(Lukács Béla feleségének) az esedékes 
meglátogatására.

A túrázás iránti szeretete és barátságos 
természete a csoportos túrázás felé terelte, 
így már 1884-ben a Magyar Kárpát Egye-
sület tagja volt. Amikor 1888-tól az MKE-
ből önállóvá vált Magyar Turista Egyesü-
let (MTE) létrejött, ő is jelen volt és kez-
dettől fogva tevékenyen részt vett az MTE 
munkájában.

„Rajongással beszélt mindig szülőföld-
jéről, Erdélyről, ahol szinte minden hegy-
orom személyes jó barátja volt”, írták róla 
turistaegyesületi társai. „Már 18 éves ko-
rában (1872-ben) nagy kirándulásokat 
tett Zalatna, Vulkoj és a Detunata körül. 
A következő években sorra járta az Erdé-
lyi havasokat, majd 1882-ben külföldre is 
kikerült… Túráiról a lelki élményeken kí-
vül ásványokkal, virágokkal tért haza. Kü-
lönösen ásványgyűjteménye volt híres és 
gazdag.” (Nyugdíjából egyedül tengődő 
özvegy nagyanyám az 50-es évek anyagi-
lag nehéz helyzetében az atyjától reáma-
radt gyűjteményt eladta a Nemzeti Múze-
umnak, ahol ’56-ban maradéktalanul el-
égett…)

1889-től Woyciechowsky Vilmos a 
MTE választmányi tagja, majd pénztárosa 
és ellenőre volt 1919-ig. Több kirándulá-
sán, vagy általa vezetett túrán részt vettek 
gyermekei is. 1905-ben tizen-éves Maris-
ka és Erzsike lányaival együtt közremű-
ködött a (második) dobogókői menedék-
ház megépítésében és 1906. június 3-án 
lányával együtt részt vett az új menedék-
ház kétnapos avató rendezvényén.

A világháború és következményei meg-
fosztották szeretett turista-útvonalainak 
legtöbbjétől. Gyermekei családot alapítot-
tak és nem kísérhették kirándulásaira, így 
inkább a turistaegyesület szervezésével 
foglalkozott. 1926-ban elvesztette szeretett 
feleségét, de vígasztalhatta három lány-
unokája megszületése.
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Az MLPB nyugalmazott főtisztviselő-
jeként hosszú nyugdíjas kort ért meg. Éle-
tének vége felé, 80 éves korában szemé-
re hályog borult, de azért 
töretlenül tartotta turista-
egyesületi társaival a kap-
csolatot, a végén már a tu-
ristaegyesület korelnöke-
ként.

A kor polgári erényeit 
tükröző okos szokás volt 
a „háztartási könyv”, vagy 
„beíró könyvecske” veze-
tése. Alapvetően a gondos 
háziasszony jegyezte be a 
bevételeket és kiadásokat, 
de az 1926-ban megözve-
gyült Woyciechowsky Vilmos is köteles-
ségszerűen folytatta a háztartási könyv 
vezetését. Romló látása miatt egyre nehe-
zebben olvashatók a betűi. Mintha érezte 
volna, hogy közeleg a viszontlátás meg-
halt szeretteivel, az 1935-ös beíró köny-
vét a kép szerint címezte.

1935. május 14-én hunyt el. Temeté-
sén a Magyar Turista Egylet alelnöke 

búcsúztatta és méltatta a magyar turista-
ság érdekében kifejtett több évtizedes lel-
kes munkásságát.

Sokat köszönhetünk neki 
családtörténeti szempontból 
is, mert többször készített 
feljegyzéseket, amik hozzá-
járultak egyes rokoni kap-
csolatok tisztázásához. Meg-
őrződött a bibliája és utolsó 
zsebnotesze, mindkettőben 
a család számtalan tagjának 
születési, házassági, halálo-
zási évfordulója volt gon-
dosan vezetve, így azok is 
az ősök kutatásának hasznos 
dokumentuma lettek.

A kép
Woyciechowsky Vilmosról 1932-ben ké-
szült egy igazolványfénykép, aminek alap-
ján később olajban megfestették nagyjából 
életnagyságú (55 cm x 66 cm) arcképét. 
(Sajnos a művész kiléte ismeretlen.)

Woyciechowsky Wilmos egyszerű 
egyéniségéhez és csendes derűjéhez a kép 

kerete talán kissé túl 
dekoratív, de a szem-
lélő tekintetét úgyis a 
kép vonzza magára. 
Ezt ugyan nem ő fes-
tette, de mégis őt idé-
zi minden nap…

1. kép: „Istennel! (utol-
só) háztartási könyvem 
megkezdve 1935 január 
Woyciechowski Vilmos
2. kép: Woyciechowsky Vil-
mos fényképe (1932)
3. kép: Woyciechowsky Vil-
mos portréja
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Miközben a szívem szakad meg, hogy nem 
lehetek közöttetek a Budakalászi Faluház oly 
otthonos falai között, voltaképpen örülök is, 
hogy nem ott kell kínlódnom törött csípőm-
mel, járókeretemmel, mankómmal csoszog-
va-bicegve, ahol valamikor oly fürgén jöt-
tem-mentem, s másztam meg Veletek a kép-
zeletünk elé varázsolt Ős-Budavárat. Mert 
bizony most még magamnak sem nyújtok 
épületes látványt törődött állapotomban.

Romhányi András barátom kedves felké-
résére három tételes üzenetet küldök számo-
tokra:

1. Soha, egyetlen perecre sem bántam 
meg, hogy 2111 nappal ezelőtt beköltöz-
tem Erdélybe, annak is a legkeletibb csücs-
kébe, Székelyföld és Moldva határára. Nem 
állítom, hogy innen sokkal jobban látom a 
kisebbségbe kényszerült magyarság hely-
zetét, de azt igen, hogy innen, közelebbről 
úgy tűnik: bajaink jelentős részét inkább kö-
szönhetjük saját magunknak, mint a több-
ségi hatalom ármánykodásának. S, ha erő-
teljesebben, előítéletektől mentesebben, de 
mondhatom úgy is: megbocsájtóbban tud-
nánk egymással összefogni, jobb eséllyel 

Bálintné Kovács Júlia
Szó esett - írott formában - ( verba volant...) a Füzetek 224. számában, (2016. július-
augusztus) arról, hogy Budakalászon immár 13. alkalommal rendezték meg a Kár-
pát-medencei Kisebbségi Magyar Közművelődési Civil Szervezetek Fórumát. Ezt a 
Fórumot sokáig Halász Péter eggyütt szervezte Romhányi Andrással.

Hálás vagyok a sorsnak, hogy 12 fórumon részt vehettem, képviselve az „Arménia” 
Örménymagyar Baráti Társaságot, ott számos örménymagyarral találkoztam, még 
többről szereztem tudomást.

Európa 7-8 országából, gyűltünk ott össze, az előadók között is voltak örmény gyö-
kerűek és a résztvevők felhívták a figyelmemet a hazájukban, otthonaikban élő ör-
mény gyökerű ismerőseikre, akikkel kapcsolatot teremthettem.

Az idén mindannyiunknak nagyon hiányzott Halász Péter, aki az alább közölt le-
vélben üdvözölte a Fórumot.

szállhatnánk szembe a „külső” csábítások-
kal és veszedelmekkel.

2. Megerősödtem abban a meggyőződé-
semben, hogy sem az egyén, sem a közös-
ség számára nincsen reménytelen helyzet. A 
kisebbségben élő ember számára a legna-
gyobb bajt az jelenti, ha engedi magán – ha 
engedjük magunkon – elhatalmasodni a te-
hetetlenség érzését. A magam példáján lá-
tom, hogy 2015. október 20-i combnyaktö-
résem óta mérhetetlen mennyiségű könyvet 
tudtam elolvasni részint tudásvágyból, ré-
szint szórakozásból.  Ez idő alatt több mint 
egy tucat kisebb-nagyobb írásom jelent meg 
– köztük egy 460 oldalas tanulmánykötet, 
amit persze már csak szerkesztenem kellett 
–, több előadásomat olvasták föl helyettem 
különböző rendezvényeken, részt veszek 
a Moldvai Magyarság című folyóirat szer-
kesztésében és számos csángó barátom írá-
sán végzem el a szükséges segítő korrigálá-
sokat. Továbbá az elmúlt években tőlem tel-
hetően megismerkedtem Márton Áron püs-
pök életével és munkásságával, és megta-
nulhattam Tőle, hogy szelíd eltökéltséggel 
vagy éppen határozott következetességgel a 

Üzenet Budakalászra Kárpát-medencei barátaimnak
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legelvetemültebb – hogy finom legyek – fe-
nevadakkal is szembe lehet és szembe is kell 
nézni. Minden kisebbségben élő magyarnak 
– és hol nem vagyunk kisebbségben!? – ba-
ráti szeretettel ajánlom Márton Áron műve-
inek, vagy akár csak levelezésének gondos 
és értő olvasását, tanulmányozását.

3. Csak azt sajnálom, hogy nem 50, vagy 
legalább 25 esztendővel ezelőtt jöttem be 
Erdélybe, Moldvába. Akkor ugyanis még 
sokkal alacsonyabbak voltak – legalábbis 
nekem – a hegyek, hagyományosabbak vol-
tak – legalábbis számomra – a társadalmi 
közösségek, és barátságosabbak – legalább-
is hozzám – a fehérnépek. 

Eredményes tanácskozást kíván 
valamennyiötöknek a felhőkben gazdag, 
vadvirágos Gyimesből:

Halász Péter

Kiegészítésül „tallóztam” 
a világhálóról, kissé napra késszé téve a 

számokat...
Halász Péter a Honismereti Szövetség örö-
kös tiszteletbeli elnöke, bár végzettsége sze-
rint agrármérnök, 2014-ben volt 55 eszten-
deje, egyetemistaként kapcsolódott be az 
önkéntes néprajzi gyűjtésbe. 1960 óta vesz 

részt a honismereti mozgalomban: kezdetben 
néprajzi pályázatok, kisebb-nagyobb cikkek 
szerzőjeként, 1974-től 2000-ig a Honismeret 
folyóirat szerkesztőjeként, 1995-től 2010-ig 
a Honismereti Szövetség elnökeként. 2010-
ben Budapestről Gyimesközéplokra köl-
tözött, így közelebb került ahhoz a magyar 
népcsoporthoz és tájhoz, mely közel áll szí-
véhez, innen folytatja a moldvai csángó nép-
élet kutatását, s a csángó közösségek érdek-
védelmét. 2011-től a Csíkszeredában meg-
jelenő Moldvai Magyarság című folyóirat 
szerkesztő bizottságának tagja. A Honisme-
ret folyóirat szerkesztő bizottságának aktív 
tagjaként jelenleg is kapcsolatot tart a Szé-
kelyföld honismereti közösségeivel, résztve-
vője az évről évre megrendezett Honismere-
ti Akadémiáknak. Halász Péter gazdag nép-
rajzkutatói, honismereti, művelődésszerve-
zői munkásságának eredményeit számos kö-
tet, tanulmány és cikk őrzi. 55 év óta vég-
zett honismereti munkásságára tekint vissza 
a Hol ér véget a múlt? – Hat évtized a honis-
meret szolgálatában címmel 2014-ben meg-
jelent  gyűjteményes tanulmánykötet, ame-
lyet először a XLII. Országos Honismere-
ti Akadémia keretében mutattak be Kecske-
méten, 2014 júliusban.

Hollósy Simon-emléktábla koszorúzás és megemlékező műsor 
2017. február 2-án a XII. ker. ÖNÖ rendezésében
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Bálintné Kovács Júlia
Hogyan találtam rá az erdélyi 

magyarörmények híres zenész családjára?
1. rész

2016-ban is közvetítette a Duna-TV Csíksomlyóról a Pünkösdi Zarándoklat szent-
miséjét. Felfigyeltem rá, hogy a négy előénekes közül az egyik neve Petres Zoltán 
Tamás volt.

A Petrás névről tudtam, hogy szerepel az örmény családnevek között, és arra 
gondoltam, hogy a Petres ennek változata lehet. Jó érzékkel utána néztem, kuta-
kodtam, és sok mindent megtudtam a Petres családról, a leghitelesebb forrásból, 
Petres Ignác egyik fiától Petres Csabától, aki példaértékű módon ápolja édesapja 
emlékét. (Az örmény gyökerekre is fény derült, de erről később szólok, csak azért, 
hogy fokozzam a feszültséget...)

Gyergyóditró: Méltó tisztelgés a neves zenésznek

Gyergyóditró neves szülötte Petres Ignác, 
zenész, zenetanár és az erdélyi műkedve-
lő zenei mozgalom kiemelkedő egyéni-
sége születésének századik évfordulóján 
emlékszoba-avatással egybekötött ünnepi 
emlékműsorral tisztelgett a település ön-
kormányzata és lakói, valamint a Petres 
leszármazottak és a Gyergyói-medence 
zenekedvelői. A május hatodikára szerve-
zett ünnepség nyitómozzanata a ditrói, va-
lamint a csomafalvi Petres Ignác fúvósze-
nekarok előadása volt, ezután 

Bardócz Ferenc polgármester méltatta a 
község tevékeny szülöttét. 

„Élete, munkássága ma is példaértékű 
és nemzeti kultúránk megőrzésére köte-
lez” – hangsúlyozta. A szalagvágás után 
következett a tulajdonképpeni műsor, 
amelyet Petres Csaba zenetanár és zene-
szerző, Petres Ignác fia állított össze. A 
gazdag és változatos repertoárban a ditrói 
egyházi kórus, a Siklódy Lőrinc Általá-
nos Iskola gyermekkórusa és blockflöte 
együttese, valamint a ditrói népi zenekar 
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mellett, helyet kapott a Csíki Tibor vezet-
te csomafalvi Petres Ignác Fúvószenekar, 
illetve a ditrói Petres Csaba vezette fúvós-
zenekar, ugyanakkor a Gyergyó-medencei 
zenetanárok kórusa és Filip Ignác fuvola-
művész fellépése. A rendezvény színvo-
nalát külön emelte és családias jelleget 
kölcsönzött neki a Petres Ignác nyomdo-
kain haladó unokák és dédunoka műso-
ra. Csodálatos zongoraszólóval adózott a 
neves zenésznek Pál Petra, a dédunoka, 
az unoka Petres Katalin pedig blockflöte 
szólóval emlékezett. A zenekonzervatóri-
umot végző Petres Zsuzsa nagybőgő szó-
lója külön említésre méltó, hiszen az ifjú 
hölgy nagypapája kedvenc hangszerét 
szólaltatta meg művészien.

Petres Ignác mozgalmas életútjának né-
hány mozzanatáról a tiszteletére összeállí-
tott emlékfüzetből szemléztem: „1929-34 
között 20 tagú szalonzenekart vezet az akkor 
pezsgő gazdasági életű Gyergyótölgyesen. 
1934-41 között fúvószenekart, vegyes és 
gyermekkórust szervez 
Gyergyócsomafalván. 
Ekkor indítják útjá-
ra Domokos Pál Péter-
rel együtt a Gyergyó-
medencei gyermekkó-
rusok évenkénti találko-
zóját. Gyergyócsomafalvi 
vegyeskórusával 1941-
ben Budapesten is szere-
pelt. 1943-ban újjászer-
vezi az 1912-es alapítá-
sú ditrói fúvószenekart.

Az 1940-es évek ele-
jén több alkalommal őt 
kéri fel Márton Áron, 
Erdély akkori püspö-
ke bérmaútjain kísé-
rő kántornak. 1948-
ban, folytatva az akkor 

nyolcvanéves kóruskultúrát, vegyeskart 
szervez, vezeti a férfikórust és a különbö-
ző gyermekkórusokat, 1956-ban a megala-
kuló Reál Líceum diákjaiból vegyeskórust 
szervez. Kórusai sok alkalommal szerepel-
tek Bukarestben is.”

A fentiek csupán néhány fontosabb ese-
mény a petresi életútból, amelyhez hozzá-
tartozik az is, hogy mindvégig szoros bará-
ti szálak fűzték kora zenei életének megha-
tározó egyéniségeihez. Domokos Pál Pé-
ter, Nagy István, Csíky László, Zoltán Ala-
dár, Birtalan József, Hubbes Walter, Szász 
Károly, Benkő János „hatását értő módon 
alkalmazta a mindennapi munkájában” – 
írja Petres Csaba az emlékfüzetben.

A megemlékező ünnepségekbe mindig 
vegyül egy kis szomorúság, hiszen em-
lékezni olyan személyre szokás, aki már 
nincs közöttünk. A Petres Ignácra való 
megemlékezés inkább örömteli volt, mint 
szomorú, hiszen csodálatos szellemisé-
ge átitatta az egész műsort. Egyénisége 

A gyergyóditrói katolikus templom
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Petres Ignác az erdélyi műkedvelő moz-
galom kiemelkedő egyénisége. Mindmá-
ig a Gyergyói-medence legnagyobb hatá-
sú zenésze, zenetanára. Az ő munkássá-
ga nélkül nem emelkedhetett volna ki az 
ismeretlenségből a Gyergyói-medence, 
ezen belül Ditró zenei élete.

Petres Ignác, Gyergyóújfaluban szüle-
tett 1905. május 9-én. Szülei: Petres Sán-
dor csíksomlyói származású kántortanító 
és Dobribán Anna. (Tehát megvannak az 
örmény gyökerek!!!) A születése után pár 
nappal a család Ditróba költözik. 1910-
ben náluk lakik Kodály Zoltán, a ditrói és 
gyergyóremetei gyűjtése alkalmával.

Tanulmányai: elemi és polgári iskola: 
Ditró; 920-21, román tannyelvű gimnázi-
um, Piatra Neamţi. 1924-ben tanítói ok-
levelet szerez a Csíkszeredái Tanítókép-
zőben, tanárai közt Zsögöny Zoltán köl-
tő. Ugyanitt római katolikus kántori vizs-
gát tesz. További zenei képzettségét auto-
didakta módon szerzi, tanfolyamokon tö-
kéletesíti. Kiválóan hegedült, zongorá-
zott, orgonált. Állomáshelyei: 1924-25 
Miklósvár, Háromszék megye, kántorta-
nító; 1925-26 Rákos, Kolozs megye, kán-
tortanító; 1926-27 Brassó, kötelező ka-
tonai szolgálat: 1927-29 Ditró, tanító; 
1929-34 Gyergyótölgyes, kántortanító; 
1934-1941. dec. 31. Gyergyócsomafalva, 
kántortanító;

„Új ember volt ez évben Petres Ig-
nác főkántor is, mert 1934 karácsonyára 
foglalta el állását. Elsőrendű kántor, aki 

A továbbiakban én is Petres Csabától idézek, szerkesztett változatban.

működésével a választásból eredő ellen-
feleit is egyik napról a másra leszerelte, 
szervezvén úgy a felnőttek, mint a gyer-
mekek körében dalárdát s a népének fej-
lesztésére hetenkénti énekórát tart. Mint 
tanító, hogy milyen eredménnyel műkö-
dik, két eset különösen jellemzi. 1934. jú-
niusban a gyergyószentmiklósi kézimun-
ka kiállításon a csomafalviak voltak a leg-
elsők a hivatalos bírálat szerint is, akiket 
Petres tanított. 1935. nov. 21-én tartott ta-
nítói gyűlésen Gyergyócsomafalván oly 
mintatanítást tartott, hogy a tanfelügyelő 
hivatalos helyettese Nicolae Diaconescu 
dicséretesre minősítette nagy magasztalá-
sok közepette. (…)”

Forrás: A Gyergyócsomafalvi Egyház-
község története

Összeállította: Ft. Ferencz Antal
Az egyházközség kántorai: Petres Ignác 

(1934-1942)
1942. jan. 1-1942. dec. 31. Csíkszere-

da, tanfelügyelő; 1943. jan. 1-tól haláláig 
Ditró. Itt 1949-ig kántortanító, 1949 után 
1966-ig, nyugalomba vonulásáig ének-ze-
ne és orosz szakos tanári funkciót tölt be. 
Közben 1945 és 1947 között orosz hadi-
fogságban van. Kitüntetések: „Kulturális 
Érdemrend” III. fokozat, 1968; „Éltanítói 
Érdemérem”, 1957; „Kulturális munká-
ért” érdemrend, 1952.

Többször közölnek róla hosszabb-rö-
videbb cikkeket a Művelődés, Előre, 
Scânteia, Hargita kiadványok. 

(folytatjuk)

pedig továbbra is él az általa gyűjtött, fel-
dolgozott dalokban, a Gyergyói-medence 
egyre magasabb szinten zenélő fúvósze-
nekaraiban, az egyházi és világi kórus-
mozgalmakban, a zeneszeretetet művészi 

tökélyre emelő gyermekeiben, unokáiban, 
dédunokáiban és nem utolsósorban egy-
kori tanítványaiban.

Jánossy Alíz
(Megjelent: Új Kelet, 2005. május 18.)
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Ez év január 22-én, és február 26-án, a 11 
órai szentmise után, az Orlay utcai Ör-
mény Katolikus Plébánián fiatal zenemű-
vészek muzsikálását élvezhette a meghí-
vott hallgatóság.

A januári zeneagapén Kiss Levente gi-
tárművész avatott tolmácsolásában, a 
klasszikus gitárzene több népszerű darab-
ját élvezhette a hallga-
tóság, a művészi játékát 
tapssal jutalmazva.

Februárban a Ze-
neművészeti Egye-
tem 3 zongorista hall-
gatója, Várallyai Fü-
löp, Hirling Bettina, és 
Medgyesy Zsolt, Debus-
sy, Bartók Béla és Liszt 
Ferenc szerzeményeiből 

Jól sikerült zenés együttlétek
válogatott műveket játszott. (A képen) A 
briliáns zongora muzsikát a közönség dü-
börgő vastapssal honorálta.

Mindkét zenés összejövetel szerény szí-
veslátással és jó beszélgetésekkel zárult.

A zenei élmény akkor a legszebb, ha so-
kan vagyunk együtt!

a Szervezők

Zakariás Antal Dirán gond-
nok és a fellépő muzsikusok
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Kedves Támogató Híveink!

Szeretnénk, ha a 2017.év a kibontakozá-
sunk és a közösségünk sokasodásának az 
éve lenne. A Plébánia jelen és jövő közös-
ségét együtt kell alkossuk és most még ke-
vesen vagyunk. Az együttlét akkor a leg-
szebb, ha sokan vagyunk együtt! Mozdul-
junk meg! A működést a támogató adomá-
nyok segítik, a személyes részvételt sem-
mi nem pótolja. ÉBREDJÜNK!!!

2017. évi már beindított és beinduló 
programok:

- Vasárnaponként 11 órakor örmény 
szertartású, magyar nyelvű szentmise.

- Jeles örmény ünnepeken, vasárnap, 
örmény nyelvű és szertartású szentmisét 
mutat be Krikor atya Rómából, kórus és 
sok ministráns részvételével. Január 6-án 
Vízkeresztet, január 29-én Gyümölcsol-
tó Boldogasszonyt ünnepeltük. Április 
23-án 102. alkalommal emlékezünk a Ge-
nocídiumról, szeptember 24-én Fogolyki-
váltó Boldogasszony búcsúja lesz, Tarka 
nap rendezvénnyel gyermekek és felnőt-
tek számára. Minden alkalomra az örmé-
nyek, a szimpatizánsok és minden feleke-
zetű érdeklődő előtt az ajtó nyitva áll.

- A nagyhéten őskeresztény liturgia lesz 
a plébánia templomban

-„Zeneagapé” minden hónap végén a 
szentmise után. A dátumot meghívókon 
pontosítjuk. A januári és a februári össze-
jövetel nagyon sikeres volt.

- A változatos tematikájú „szabadegye-
temi” előadás sorozat szervezése - a Szik-
la templommal együttműködve - előreha-
ladott állapotban van.

- A muzeális gyűjtemény március 16-tól 
december 15-ig, heti négy alkalommal, 

Buzdítás a plébánia támogatására
kedd, csütörtök, szombat és vasárnap 14-
18.30 óráig tárlatvezetéssel látogatható.

- A Zeneművészeti Egyetem hallgató-
inak koncert sorozata februártól, pénteki 
napokon, este 18.30-21.30-ig havi gyako-
risággal sikeresen beindult.

2017. évi felújítási, restaurációs és 
karbantartási programok:

- Még nem sikerült véglegesíteni, hogy 
a templom és a támfal vizesedés meg-
szüntetéséhez szükséges 30 millió forin-
tot megkapjuk-e? Harmadik éve küzdünk 
a pénzalapért.

- A muzeális gyűjtemény nyílászáróinak 
szigetelését és termo cseréjét a nyári idő-
ben végeztetjük el.

- Folytatódik a muzeális gyűjtemény 
festmény, könyv és textília restaurálása.

- A felmerülő karbantartási, szerviz és 
iroda fenntartási munkákat folyamatosan 
végeztetjük.

- Pályázunk az épület fűtésének 2018. 
évi korszerűsítésére.

Várjuk, sok új támogató hívő bekap-
csolódását a közösségünkbe és támoga-
tó adományaikat a plébánia 11707024-
20005210 OTP számlájára.

 
Keve Mária és a kurátorok

a Lelkészség Hitéleti Működését 
Támogató Alapítvány

A Budapesti Örmény Katolikus Szemé-
lyi Plébánia címe: 1114 Budapest, Orlay 
utca 6.

Telefon 06 70 408 2240, 
e-mail: ormenykatolikus@gmail.com
Kérésre az új támogatóknak csekket tu-

dunk küldeni. 
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Az ünnepség az örmény 
és a magyar himnusz kö-
zös éneklésével kezdődött, 
majd Esztergály Zsófia el-
nök beszéde következett. 
Elmondta: a 169 évvel ez-
előtti március 15-e Magyar-
ország újkori történetének 
meghatározó eseménye, 
a nemzeti identitás egyik 
alapköve, társadalmi re-
formjaival a polgári átala-
kulás megindítója volt. Ki-
emelte: az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc 
a magyar nemzet történe-
tének eddigi egyik leghíre-
sebb háborús konfliktusa volt, amely két 
évtizedes kitartó előkészület eredménye 
volt; és amelyben a közös-
ség magyarörmény felme-
női is részt vettek, alakítot-
ták azt. Itt szólt Lázár Vil-
mos ezredesről, Kiss Ernő 
altábornagyról (aradi vér-
tanúkról) és nem utolsó 
sorban Czetz János hon-
védtábornokról, akik erdé-
lyi magyarörmény szárma-
zásúak voltak. 

Az elnök úgy fogalma-
zott: a rájuk való emléke-
zés és a szabadság vezér-
gondolatának őrzése okán 
készült az önkormányzat a 
megemlékezésre.

„Jelszó: Petőfi!” 
– ünnepi műsor a Fővárosi Örmény Önkormányzatnál

Véletlenek nincsenek
Az ünnepség során de-
rült fény arra, hogy a 
jelenlévők közül töb-
ben bírnak olyan felme-
nőkkel, akiknek köze 
volt az 1848-49-es for-
radalom és szabadság-
harchoz: így az elnök, 
Esztergály Zsófia, aki 
Petőfi anyai testvér-
ének, Marosváry Ist-
ván, aki Petrovics Ist-
vánnak, a költő édes-
apjának, valamint a fel-
lépő művészek közül 
Krizsik Alfonz színmű-

vész, aki Szendrey Júlia, a „feleségek fe-
lesége” keresztanyjának leszármazottja. 

Ünnepélyes keretek között tartotta meg a Fővárosi Örmény Önkormányzat az 1848-
49-es forradalom és szabadságharcra emlékező rendezvényét.

Koncz Eszter, Kósa Zsolt és Krizsik Alfonz

Esztergály Zsófia
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Az eseményen irodalmi összeállítás volt 
látható, amelynek során Pagonyi Judit 
mondta el Petőfi Sándor A nép nevében 
című versét, majd Várady Mária szavalta 
Wass Albert költeményét, Emlékezés egy 

Várady Mária
régi márciusra címmel. Emellett a Koncz 
Eszter, Kósa Zsolt és Krizsik Alfonz szín-
művészek által összeállított Jelszó: Pető-
fi! című irodalmi-zenés műsort hallhatták 
a jelenlévők.           Esztergály Zsófia 

A Fővárosi Örmény Önkormányzat a Gulág 
Emlékévet egy filmvetítéssel zárta le. Az el-
felejtett katona című dokumentumfilm ma-
gyarországi bemutatóján vendégei vol-
tak Ravasz Balázs rendező-producer, vala-
mint Földes László Hobo, aki Gulág virá-
gai című válogatásából adott elő részleteket 

Gulág Emlékév lezárása
nagy átéléssel. A közönség megrendülten, 
nagy tapssal köszönte meg az előadást. 

Hobo előadását, Vidnyánszky Attila ren-
dezésében, a Nemzeti Színházban tekint-
hetik meg az érdeklődők.

Ravasz Balázs rendező-producer Földes László Hobo

  



Erdélyi Örmény Gyökerek2017. március-április

30

Programajánló – Meghívók
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére és „Zeneagapéra”

2017. március 26-án, vasárnap 11 órakor, 
az ünnepélyes, tavaszt köszöntő örmény nyelvű szentmisét Krikor atya mutatja be, sok 

ministránssal és tömjénezéssel, kórus kíséretében.

A szentmise után „Zeneagape” lesz, Kirkósa Tünde és Kelenhegyi Eszter 
csellóművészek fellépésével.

A műsorban Haydn, Bartók és Offenbach művek hangzanak el. 
Az együttlét szíveslátással zárul, mindenkit nagy szeretettel várunk.

Helyszín: XI. ker. Orlay u.6. Örmény Katolikus Plébánia
Az ünnep és a zene akkor a legszebb, ha sokan vagyunk együtt.

Fülöp Ákos atya plébániai kormányzó

Fővárosi Örmény Klub 2017. április 20. (csütörtök) du. 17 óra.
Budapest, V. ker. Városház utca 7., 

Pest Megyei Kormányhivatal, Nyáry Pál terem

• Irodalom – filmek
• Egyházzenei, világi és népi jellegű énekek, 
Bárdos népdal feldolgozások, népdal csokrok

Közreműködik: a XVI. kerületi Corvin Kórus és a Toborzó Citera Együttes
Vezényel: Vikol Kálmán

Rendezi: Zuglói Örmény Önkormányzat 
és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Mindenkit szeretettel várunk!

Keresztényüldözés a világban?
A Fővárosi Örmény Önkormányzat egész napos konferenciát szervez 2017. május 
5-én, 10.00-16.00 óra között, Keresztényüldözés a világban? címmel.
A részvétel ingyenes, de szigorú regisztrációhoz kötött, amelyet 2017. április 27-ig a 
szervezes@fovarosiormeny.hu-n tehetnek meg az érdeklődők. 

Önkormányzatunk fel kívánja hívni a társadalom 
figyelmét arra, hogy nem kizárólag a távoli tör-
ténelem során néztek szembe elődeink a keresz-
tényüldözés problematikájával, hanem napjaink-
ban is. Abban a globalizálódó világban, amely 
alapvetően kissé vallásellenessé vált. Egy hol-
land evangélikus szervezet (Open Doors) szerint 
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A Fővárosi Örmény Önkormányzat
FALUROMBOLÁS ERDÉLYBEN – ELPUSZTÍTOTT TEMPLOMOK

címmel fotó- és emléktárgy pályázatot hirdet.

A Fővárosi Örmény Önkormányzat szeretne megemlékezni azokról a templomok-
ról és gyülekezetekről, amelyek elszenvedték a Ceausescu-rezsim által 1988-ban in-
dított, falurombolásként elhíresült programot.
A beküldött képeket és tárgyakat tárlaton mutatjuk be az érdeklődőknek.

A pályázat és kiállítás lehetőséget kínál mindenkinek: amatőr és profi fotósoknak, er-
délyi magyar honfitársainknak, akik szemtanúi, átélői voltak e korszaknak, vagy család-
juk által érintettek.

Olyan fotókat vár a Fővárosi Örmény Önkormányzat, amelyek a falurombolásokat 
megelőzően, az akkor még létező, működő templomokról készültek. Várunk továbbá 
tárgyi emlékeket, amelyek tulajdonosukat az akkori időkre emlékeztetik, amelyeket 
esetleg egy lerombolt templomból menekítettek ki.

Kérjük, minden esetben személyesen megfogalmazott leírást is csatoljanak az elkül-
dött fotóhoz vagy tárgyhoz (hol készült, mikor, milyen emléket idéz fel az Ön számá-
ra). Amennyiben a beküldő hozzájárul, a fotó vagy a személyes tárgy mellett feltüntet-
jük a nevét is.

A fotókat és a tárgyakat eredeti változatban a Csíkkörzeti Szentháromság Alapítvány 
címére postán vagy személyesen (Csíkszereda, Szász Endre utca 26. Hargita Megye), 
vagy digitalizálva (lefotózva, szkennelve) a szentharomsagalapitvany@gmail.com e-ma-
il címre kérjük elküldeni.

Beküldési határidő: 2017. április 15. 
Kérjük, minden esetben tüntessék fel a pályázó elérhetőségét 

(név, cím, telefonszám, e-mail cím). 

2012-2015 között legalább 7100 keresz-
tény embert öltek meg a világban a hite 
miatt. Ezek az adatok csak a bizonyítha-
tóan keresztényekkel szemben történt at-
rocitásokat szemlélteti a szervezet sze-
rint. A világ országai közül Észak-Kore-
ában a legsúlyosabb a keresztényüldözés. 
Itt a Biblia birtoklásáért nyilvános kivég-
zés jár. Az ötven ide sorolt országból 35-
ben a radikális iszlamizmus a keresztény-
üldözés elsődleges forrása. Üldöztetés-
nek vannak kitéve a keresztények Irakban, 
Eritreában, Afganisztánban, Szíriában, Pa-
kisztánban, Szomáliában, Szudánban és 

Iránban. Irakban 2003-ig mintegy 1,5 mil-
lió keresztény élt, azóta számuk 400 ezer 
alá csökkent a források szerint.

Ezek nehezen ellenőrizhető adatok szá-
munkra. Ezért (is) tartjuk fontosnak, hogy 
létrehozzunk egy olyan konferenciát a re-
formáció ötszázadik évfordulója alkal-
mán, amely az egyházak szerepének je-
lentőségén túl, a téma iránt érzékeny ku-
tatók, szakemberek tolmácsolásában hív-
ja fel a figyelmet a keresztényüldözés vélt 
vagy valós krízisére, a MA kihívásaira és 
az adatokra, személyes kutatási eredmé-
nyekre.
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A magyar hadtörténelem jeles személyisége, az örmény-székely 
származású Czetz János honvédtábornok nemcsak szülőhazájá-
ban, de Európában és a távoli Argentínában is ismert. Bem tá-
borkari főnöke a kitűnő stratéga, szervező, térképész és földmé-
rő újrakezdésekben bővelkedő életútja példát mutat a ma embe-

rének, fiataljainak. 
Ezért a Fővárosi Örmény Önkormányzat a Magyar Hadtudományi Társaság és a Ma-

gyar Honvédség Geoinformációs Szolgálata Emlékkonferenciát és erdélyi utazást szer-
vez, amelyre meghívjuk Önt is. 

Az emlékkonferencia időpontja: 2017. május 26. 9.00-13.00 óra
Helyszíne: Bp. X. Hungária krt. 9-11. Zrínyi Miklós Laktanya, Díszterem. 

Az esemény ingyenes, de szigorú regisztrációhoz kötött. A regisztrációs levélben fel 
kell tüntetni: születési év, hely, személyi igazolvány szám, az abban szereplő teljes név, 
kiegészítve édesanyja nevével. A levelet a szervezes@fovarosiormeny.hu címre kell kül-
deni. Ennek elmulasztása esetén nem áll módjában belépni a helyszínre.

Czetz János nyomán Erdélyben – buszos utazásra invitáljuk. 
Nézze meg Erdélyt Czetz János honvédtábornok és az erdélyi hadsereg nyomában 

haladva! Tudjon meg többet azokról a csatákról, ahol elődeink életüket áldozták a sza-
badságért. Ismerje meg a korabeli harcmodort szakszerű, honvédségi idegenvezetéssel. 

Csatlakozzon időutazásunkhoz, buszos utunkhoz 2017. június 7-e és 14-e között, 
hogy együtt térképezzük fel újra azt a területet, amelyről korábban azt hittük: ismerjük. 

Érdeklődését és részvételi szándékát a szervezes@fovarosiormeny.hu e-mail címen 
várjuk. Az ár magában foglalja a szállást+ (eseti félpanzió), a folklórműsort, valamint 
az utazási költséget: ez összesen 67 000 ft/fő.

Czetz János emlékkonferencia 
és emlékút

Kedves Bálintné Kovács Julia!

Mindenekelőtt szeretném őszinte tiszteletemet kifejezni Ön iránt azért a számtalan ala-
posan átgondolt és tanulságos írásért, amelyekkel hozzá járult az Erdélyi Örmény Gyö-
kerek füzetek színvonalának emeléséhez és fenntartásához. Tudatában vagyok azoknak 
a nehézségeknek, melyekkel dr. Issekutz Sarolta és a szerkesztőség munkatársai nap 
mint nap megküzdenek azért, hogy a lap megjelenhessen és mi olvasói a füzeteket pon-
tos időben kézhez kaphassuk. Önnek ezúton is köszönöm, hogy számomra biztosította 

Olvasói levél
2016. november 15-én

Bem József tábornok így jellemezte Czetz Jánost, vezérkari főnökét: „Kérlelhetetlen szi-
gor, pártatlanság, keménység a büntetésben, de nagylelkűség a jutalmazásban, mentes a 
bosszúállástól, az önzés legkisebb árnyékától is.”



Erdélyi Örmény Gyökerek 2017. március-április

33

a lap rendszeres kézhez kapását. A füzetek hozzá segítenek minket szétszóródottan élő-
ket az egymás közötti örmény kapcsolat fenntartásához. Szomorúan vesszük tudomásul, 
hogy a széthúzás jelei még ebben a kislétszámú közösségben is nehezítik munkájukat. 
A legutóbbi 20l6 július-augusztusi lapszámban „Tiltó lista” címen megjelent írásban a 
dr Issekutz Saroltát ért sértést már minősíteni sem lehet. Érdemeit és az utóbbi 20 évben 
elvégzett munkájának eredményeit, mint az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egye-
sület elnöke, senki nem vonhatja kétségbe és senki nem kicsinyítheti.

Küldöm ezzel a levelemmel egy 1880-ban készült lakodalmas kép másolatát, meg-
felelő szöveggel a képen látott örmény személyekről. Olvassa el, és ha leközölhe-
tő a füzetekben, szíveskedjen továbbítani a szerkesztőségnek. Ha nem akkor marad-
jon Önnél és bármikor felhasználhatja írásaiban az ott leírtakat, akár részleteiben is.

Kívánok további kitartást és sok sikert eredményekben gazdag munkájukhoz.
Dr. Wotsch Gyula, 

nyugdíjas orvos Sepsiszentgyörgy

Gyertyaszentelő ünnepe az Orlay utcában, január 29-én



Erdélyi Örmény Gyökerek2017. március-április

34

Olvasói levél
Tisztelt EÖGYKE, kedves Issekutz Sarolta!
2017 január – februári hírlevélben megjelent az Izmael családfa Dudutz ágának egy ré-
sze. Én elkészítettem a teljes családfa ágat és az a kérésem lenne, hogy az újságban ha 
lehetséges tegyék közzé, közkinccsé a többi részt is. Most a Dudutz ágat küldöm a mel-
lékletben, de folyamatosan küldöm a többit is.

Tisztelettel: Érdi Péter (erdi.peter@gmail.com)

Szívesen tesszük közzé a kérést, ezzel is gazdagítva sok érintett család genealógiai is-
mereteit.

Várjuk a folytatást. Szerkesztőség

IZMAEL MIHÁLY - szamosújvári keres-
kedő. Felesége: KARINGER MANURAI
Gyermekeik: 1. KAJETÁN 2. ANNA
3. ISTVÁN 4. MÁRTON 5. MIHÁLY

1. IZMAEL KAJETÁN KÁROLY 
Radnót, 1810. – ?Marosvásárhely, 
1880.12.06. (kereskedő)
Felesége: PAPP MÁRIA Szamosújvár 
1814.09.30. – ?1891.01.30. Marosvásár-
hely 
Házasságkötés: 1843.09.23. Szamosújvár
Gyermekeik: 
 1.1. Izmael Mihály 1836 – 1859.
 1.2. Izmael Anna (1838 - 1917) 
Férje: Dudutz János (1828 – 1889)
 1.3. Izmael Károly (1843 – 1907) 
Felesége: Dániel Amália (1848 – 1927)
 1.4. Izmael Márton (1845 – 1930) 
Felesége: Kondray Anna (1857 – 1907)
 1.5. Izmael Ferenc (1847 – 1927) 
Felesége: Bocsánczy Anna (1865 – 1942)
 1.6. Izmael Katalin (1849 -  .) Fér-
je: Szentpétery Antal (1844 -  )
 1.7. Izmael István 
Felesége: Alexa Mária (1849 – 1878)

1-1. IZMAEL MIHÁLY 1836 –?1859.

Az Izmael család törzse
1.2.  IZMAEL ANNA 1838 – 1917
Férje: DUDUTZ JÁNOS 1828 – 
1889.09.29. 
Szülei: Dudutz Gábor és Dregán Hripszime
Gyermekeik: 1.2.1 – 1.2.8.
1.2.1 Dudutz Gábor 1860 – 1892.12.22.
1.2.2 DUDUTZ JÁNOS 1862 – 1918. 
vegyeskereskedése a Nagypiac – Kossuth 
(Călărașilor) utca sarkán állt
Felesége: VIRÁG GIZELLA 1877 – 
1938. Gyermekeik: 1.2.2.1 - 1.2.2.3
1.2.2.1 Dudutz Anna 1898. – 1967 Férje: 
Waitsuk Pál 1896. - …..
Gyermeke: 1.2.2.1.1
1.2.2.1.1 Dr. Waitsuk Pál 1924 – 1984. 
Felesége: Novák Mária 1926 - 1989
Gyermekeik: 1.2.2.1.1.1 - 1.2.2.1.1.3
1.2.2.1.1.1 Waitsuk László 1950.09.26. - 
2005.08.27. 
Felesége: I. Zsok Margit 
Gyermekeik: 1.2.2.1.1.1.1 - 1.2.2.1.1.1.2
Felesége: II. Dr. Manu Liliana 1956.12.11.
Gyermeke: 1.2.2.1.1.1.3
1.2.2.1.1.1.1 Waitsuk Pál 1974.06.05. 
Gyermeke: 1.2.2.1.1.1.1.1
1.2.2.1.1.1.1.1 Waitsuk Dávid 2001.03.18
1.2.2.1.1.1.2 Waitsuk Szabolcs 
1977.01.08.
1.2.2.1.1.1.3 Dr. Waitsuk Wanda 



Erdélyi Örmény Gyökerek 2017. március-április

35

1984.04.18.
1.2.2.1.1.2 Waitsuk Péter 1952 
Felesége: Fazekas Éva 1959
1.2.2.1.1.3 Dr. Waitsuk Mária 1959.01.03 
Férje: Horváth Gyula 1957.05.18.
Gyermekeik: 1.2.2.1.1.3.1 - 1.2.2.1.1.3.2
1.2.2.1.1.3.1 Horváth Áron 1994.01.31.
1.2.2.1.1.3.2 Horváth Katalin 1996.03.25.
1.2.2.2 Dudutz Gizella 1899 - 1901.07.26
1.2.2.3 Dudutz Ernő 1903 – 1986 
Felesége: Mező Katalin 1906 - 1980
Gyermeke: 1.2.2.3.1
1.2.2.3.1 Dr. Dudutz Gyöngyi 1943.11.25. 
Férje: Dr. Csép Sándor 1938.05.01.
Gyermeke: 1.2.2.3.1.1
1.2.2.3.1.1 Dr. Csép Katalin 1970.01.09.

1.2.3 DUDUTZ KÁROLY 1864 – 
1917.05.08. Miskolc. erdőmérnök.
Felesége: Csernátony Róza

1.2.4 DUDUTZ ANTAL 1866 – 
?1943.03.08. (bőrárú kereskedő, a 
„Dudutz sarok” Kossuth utca felőli olda-
lán.)
Felesége: I. Reichardsperg Katalin 1873 
– 1914.
Felesége: II. sombori Bíró Jolán 1899 - 
1968.

1.2.5. DUDUTZ ISTVÁN 1868 – 1928 
(fűszer, csemege kereskedő) 
Felesége: Izmael Erzsébet 1876 - 1915
Gyermekeik: 1.2.5.1 – 1.2.5.4.
1.2.5.1 Dudutz Erzsébet 1900 – 1940 
Férje: Reisz Albert
1.2.5.2 Dudutz Magda 1901.09. – 
1901.10.01
1.2.5.3 Dudutz István 1903 - 1967 
Felesége: Szemányi Sára 1917 - 1953
Gyermeke: 1.2.5.3.1
1.2.5.3.1 Dudutz Erzsébet 1939.12.04. 
Férje: Weszely András 1933 - 1993

Gyermekeik: 1.2.5.3.1.1 - 1.2.5.3.1.2
1.2.5.3.1.1 Weszely Katalin 1966.02.27. 
Férje: Székely András 1962.03.10
Gyermekeik: 1.2.5.3.1.1.1 - 1.2.5.3.1.1.4
1.2.5.3.1.1.1 Székely Miklos 1991.07.06
1.2.5.3.1.1.2 Székely Károly 1994.10.09
1.2.5.3.1.1.3 Székely Dénes 1998.01.22
1.2.5.3.1.1.4 Székely György 2000.06.10
1.2.5.3.1.2 Weszely Zoltán 1968 
Felesége: Hajsrekker Krisztina 1966.09.28.
Gyermekeik: 1.2.5.3.1.2.1 - 1.2.5.3.1.2.2
1.2.5.3.1.2.1 Weszely Tamás 1993.03.29.
1.2.5.3.1.2.2 Weszely Áron 1998.05.03

1.2.6. DUDUTZ FERENC 1870.07.25 – 
1932.04.02. 
Felesége: Lázár Ágnes 1877.11.18 – 
1939.10.10.
Gyermekeik: 1.2.6.1 – 1.2.6.7.
1.2.6.1 Dudutz Júla 1897. – …. New 
York-ba érkezett: 1921.05.01. 
Férje: Marthy Ferenc 1882.- …
Gyermekeik: 1.2.6.1.1 – 1.2.6.1.3.
1.2.6.1.1 Marthy Éva 1916.-
1.2.6.1.2 Marthy Ferenc 1918.-
1.2.6.1.3. Marthy György 1921.
Gyermeke: 1.2.6.1.3.1
1.2.6.1.3.1 Marthy Erzsébet
1.2.6.2 Dudutz János
Felesége: Izmael Irma
Gyermeke: 1.2.6.2.1
1.2.6.2.1 Dudutz Otto 1920 
1.2.6.3. Dudutz Ágnes 1898 – 1974 
Férje: dr. Bükkösi Gyula 1885.11.01 
-1932.03.17
Gyermeke: 1.2.6.3.1
1.2.6.3.1 Bükkösi György 1920.04.24. - …
1.2.6.4. Dudutz Ella 
Férje: Sánta Károly
Gyermekeik: 1.2.6.4.1 – 1.2.6.4.2.
1.2.6.4.1. Sánta Antal 1930 - … 
Felesége: Tátrai Irén 1930 - …
Gyermekeik: 1.2.6.4.1.1 – 1.2.6.4.1.2.
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1.2.6.4.1.1 Sánta Zoltán 1956 - 
Felesége:  
Gyerekeik: 1.2.6.4.1.1.1 - 1.2.6.4.1.1.2
1.2.6.4.1.1.1. Sánta Gyopár 1980
1.2.6.4.1.1.2. Sánta Attila 1986
1.2.6.4.1.2. Sánta Albert 1964
Felesége: 
Gyerekeik: 1.2.6.4.1.2.1 - 1.2.6.4.1.2.2.
1.2.6.4.1.2.1. Sánta Ivett 1993.
1.2.6.4.1.2.2. Sánta Bernadett 2004
1.2.6.4.2. Sánta Károly 1927 - 1930
1.2.6.5. Dudutz Irén 
Férje I. Mittelman Sándor 1898 – 1944. 
Férje II. Teplánszki Miklós
Gyermeke: 1.2.6.5.1
1.2.6.5.1 Mittelman István 1927 - … 
Szászrégen Nőtlen 
1.2.6.6. Dudutz Ferenc 1905.08.28 – 
1932.11.28.
1.2.6.7. Dudutz György 1911.05.13 - 
1932.12.13.

1.2.7. DR. DUDUTZ GERŐ 

1.2.8. DUDUTZ IRMA 1876.02.26. - 1950 
Férje: Pototzky Péter 1869.04.05. – 1945
(Tisztviselő a városházán. I. világháború 
után divatáru kereskedő)
Gyermekeik: 1.2.8.1 – 1.2.8.2.
1.2.8.1. Pototzky Irén 1896.03.03 - 1987 
Férje: Kálmán Oszkár 1880.01.16. –
Gyermekeik: 1.2.8.1.1 – 1.2.8.1.2
1.2.8.1.1. Kálmán László 1920.03.31. - … 
Felesége: Oprendek Viktória 1930.05.30. 
Gyermekeik: 1.2.8.1.1.1 – 1.2.8.1.1.2.
1.2.8.1.1.1 Kálmán István Dr. 1954.01.25. 
Felesége: Mokos Klára Dr.1955.05.27.
Gyermekeik: 1.2.8.1.1.1.1 – 1.2.8.1.1.1.2.
1.2.8.1.1.1.1. Kálmán Szabolcs 1980.07.11
1.2.8.1.1.1.2. Kálmán Réka 1985.07.29 
1.2.8.1.1.2. Kálmán Éva Dr. 1961.01.14
1.2.8.2. Kálmán Zsuzsa 1926.05.13. - 
Férje: Kerekes Gábor 1914.12.27 - 

1986.02.24
Gyermekeik: 1.2.8.2.1 – 1.2.8.2.2.
1.2.8.2.1. Kerekes Péter 1954.06.06. - .. 
Felesége: Mihály Melinda
Gyermeke: 1.2.8.2.1.1.
1.2.8.2.1.1. Kerekes Anna 1987.04.27. - 
1.2.8.2.2. Kerekes Gábor 1958.06.26. - 
Felesége: Hoch Judit 1959.02.13. – 
Gyermekeik: 1.2.8.2.2.1 - 1.2.8.2.2.2.
1.2.8.2.2.1. Kerekes Gábor 1994.07.14. – 
1.2.8.2.2.2. Kerekes Zsuzsa 1992.07.10. – 
1.2.8.2. Pototzky Magdolna 1902.07.22. - 
1975.03.17. 
Férje: Aszalos Péter 1891.07.26. - 
1970.01.25.
Gyermekeik: 1.2.8.2.1 – 1.2.8.2.2.
1.2.8.2.1. Aszalos Árpád 1925.12.22. - 
2007.03.06. 
Felesége: Albert Klára 1932.08.12. – 
Gyermekeik: 1.2.8.2.1.1 – 1.2.8.2.1.2.
1.2.8.2.1.1 Aszalos Enikő Klára 
1954.10.04. - 
Férje: Kazár ….
Gyermeke: 1.2.8.2.1.1.1.
1.2.8.2.1.1.1. Kazár Izabella 1984.09.23. – 
1.2.8.2.1.2. Aszalos Erika Judit 
1960.02.03. – 
Férje: I. Dániel 
Gyermeke: 1.2.8.2.1.2.1
Férje: II. Sándor 
Gyermekeik: 1.2.8.2.1.2.2. – 1.2.8.2.1.2.3.
1.2.8.2.1.2.1. Dániel Beáta Orsolya 
1984.02.16. – 
1.2.8.2.1.2.2. Sándor Eszter 1989.10.24. –
1.2.8.2.1.2.3. Sándor Zsolt Oszkár 
1992.06.10. -
1.2.8.2.2. Aszalos Éva 1929.09.23. – 2014.
Férje: Tatar Viorel 1921.03.17. - 
1994.12.07.
Gyermeke: 1.2.8.2.2.1.
1.2.8.2.2.1. Tatar Sandra Magdalena 
1953.01.26. – 
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Dudutz János és Izmael Anna 
nyolc gyermekükkel

Izmael Kajetán és Papp Mária



Erdélyi Örmény Gyökerek2017. március-április

38

Aline Ohanesian: Orhan 
öröksége (Győr, Tarandus 
Kiadó, 2016. 254 p.)

Aline Ohanesian Kalifor-
niában élő fiatal hölgy, sok 
ország által napjainkig ta-
gadott örmény holokauszt 
túlélőinek leszármazottja, 
aki újabb írásművel gazda-
gította az örmények tragé-
diájáról szóló regényirodal-
mat. Ez a mű első regénye, 
de máris kiugró sikert ara-
tott Amerikában, bár nem 
sikerült rájönnöm, hogy ez 
a siker pontosan minek is 
köszönhető: egyéni hang-
vételének?, időkezelésé-
nek?, helyszínrajzainak?, 
avagy a témának. Franz 
Werfel és Antonia Arslan 
regényei után kíváncsian 
vettem kezembe a könyvet. 

A regény témája több ol-
dalról közelíthető meg: csa-
ládtörténet? egy szenvedé-
lyes, sírig tartó szerelem 
története egy generációkon 
átívelő tragédiával a háttér-
ben?, avagy mindez a meg-
békélés (írói) álmával fű-
szerezve? 

A történet kezdetén a 90-
es évek Törökországában krimiszerű kö-
rülmények között elhalálozik a 93 éves 
Kemal nevű török férfi, aki meglepő vég-
rendeletet hagy maga után: unokájára, 
Orhanra hagyja jól menő vállalkozását, 
családi birtokukat pedig egy, a család által 
ismeretlen, az Egyesült Államokban élő 
örmény nőre. Az unoka, Orhan elutazik 

Kinek az öröksége?
a világ túlsó oldalára, hogy 
kikutassa nagyapja megle-
pő döntésének okát. Innen-
től kezdve felváltva jelenik 
meg előttünk múlt és je-
len, elevenedik meg egy tö-
rök-örmény Rómeó és Júlia 
történet a törökországi ör-
mény népirtás poklában, az 
I. világháború takarásában. 
Orhan nap, mint nap köze-
lebb kerül egy mélyre te-
metett titokhoz, mely alap-
jaiban változtatja meg vi-
szonyát a múlthoz és befo-
lyásolja az egész család je-
lenét és jövőjét.

Az írónő olyan témá-
hoz nyúlt, ami feltehetően 
nagy port kavar Örményor-
szágban és Törökországban 
egyaránt azáltal, hogy – és 
számomra ez volt a novum 
– az egyszerű török ember 
szemszögéből is próbál ki-
tekinteni bizonyos történé-
sekre, és igazából egyik fe-
let sem teszi egyértelmű-
en bűnössé teljesen. Nem 
tesz mást, csak bemutatja, 
mi történt nagyszülei nem-
zedékével, továbbá felteszi 
a kérdést: az egykori bűnö-

sök késői, ma élő leszármazottai, mennyi-
re is felelősek a korábbi borzalmakért, és 
mit kellene tenniük a megbékélés érdeké-
ben? 

Ugyanakkor a mai olvasó számára fel-
kavaróvá válik azáltal, hogy nemcsak a 
korabeli eseményeket mutatja be, hanem 
az akkori történések kései hatását is (ld. 
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a Ararát Idősek Otthona lakóit)! Érdekes 
módon viszonyul az emlékezés témájá-
hoz: „nem engednek felejteni…fiatalja-
ink azt akarják, hogy ebben dagonyáz-
zunk”- írja.

Aline Ohanesian személyesen érintett 
az ügyben, nagyszülei túlélve a genocídi-
um poklát az Egyesült Államokban kezd-
tek új életet. Az írónő 9 éves korában hal-
lotta nagymamájától családja történetét, 
amelyet most egy fiktív szerelmi történet-
be ágyazva tárt elénk. Az írónő ugyanak-
kor nem gyűlöletre szít, nem ítélkezik, sőt 

a végén kifejezi azt a reményét, hogy a 
közösen feldolgozott múlt lehetőséget ad 
arra, hogy a mély sebek idővel beheged-
jenek. Szép, de (amerikai) vágyálom, ami 
nem teljesülhet mindaddig, ameddig Tö-
rökország hivatalosan el nem ismeri nép-
irtásnak az akkori eseményeket!

A címben tehát nem véletlenül tettem 
fel a kérdést: kinek is az öröksége ez a 
könyv? A főszereplő török fiatalembe-
ré? Az írónőé? Avagy az örmények közös 
öröksége!

Ispánkiné S. Katalin

  

2009-ben egy közös magyar-román szak-
mai együttműködés keretében a moldvai 
tájak csodálatos növényvilágát és népi nö-
vénytermesztését vizsgáltuk. Számos ter-
mészetvédelmi te-
rületet jártunk be, 
ahol még az érintet-
len élővilágot lát-
hattuk és lencsevég-
re kaphattuk a válto-
zatos és színpompás 
növényritkaságokat. 
Munkánk során be-
tekintést nyerhet-
tünk a moldvai falu-
si környezetben élő 
emberek termeszté-
si szokásaiba, me-
lyek a hagyományos 
népi kultúra része-
ként napjainkban is 
megtalálhatóak ezen 
a vidéken. 

A fennmaradó 
szabadidőnket egy 

Látogatás a Hagigadar örmény kolostorban
maradandó élmény tette emlékezetessé. 
Szucsáva (Suceava) várostól alig három 
kilométerre található az 1512-ben épült 
Hagigadar örmény kolostor. Hagigadar 

felé haladva már 
messziről szemünk 
elé tárult a kolostor-
templom nyolcszög-
letű fehér tornya, 
mely kimagaslik a 
tájból. A kolostor 
nevét a hagi (kíván-
ság) és a gadar (tel-
jesülés) örmény sza-
vakból származtat-
ják. A domb aljától 
a kolostorhoz veze-
tő utat az hívők tér-
depelve teszik meg, 
majd felérve ugyan-
csak térdelve há-
romszor megkerülik 
a kolostort, közben 
folyamatosan imát 
mondanak. A kolostor bejárata
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A látogatáson tapasztaltak olyan mély 
nyomot hagytak bennünk, hogy máig 
éreztetik hatásukat. Mindaz amit itt át-
éltünk még jobban megerősített minket 
abban, hogy a hit az egyetlen olyan erő, 
mely mindenre gyógyírt jelent. A hívők 
sokasága érkezik erre a szent zarándok-
helyre szerte az országból és a határon 
túlról is. Egy ottani örmény pap elmond-
ta nekünk, hogy a hívek csodálatra mél-
tó kitartással viselik ezt a megerőltető me-
netet, mert erős hitük minden akadályt le-
küzd és lelki támaszt biztosít számukra 
még a remélytelenségben is. 2012-ben a 
kolostor felállásának 500-ik évfordulóján 
Őszentsége II. Karekin örmény katolikosz 
tartott itt hivatalos szentmisét. Mi is úgy 
jöttünk el az örmények e szent zarándok-
helyéről, hogy testben és lélekben felfris-
sülve tértünk haza.

Vörösváry Gábor A kolostor belseje (részlet)

Nagyezerjófű (Dictamnus albus)- Ponoare-
Bosanci

Magyar here (Trifolium pannonicum)- 
Ponoare-Bosanci
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Legvígabb húshagyó kedd estéje: e na-
pon korán összegyülnek a rokon családok 
a legtekintélyesebb háznál, hogy közösen 
étkezzenek és együtt töltsék e víg napot. 
Farsang utolsó napján tojással zárják be a 
gazdag vacsorát, húsvét reggelén először 
piros tojást esznek. Szigorúan megtartják 
a böjt napjait minden héten, sokan napjá-
ban csak egyszer esznek kenyeret. Vannak 
olyanok is, kik két-három napig böjtölnek 
csak kenyérrel.

A húsvéti piros tojások Örményország-
ban is hagyományos szokás, azok az ot-
tani gyermekvilág ünnepi örömei sorában 
épp oly nevezetes szerepet játszanak, mint 
az erdélyi örményeknél, magyaroknál.

Talán a föld kerekségén egyedül az ör-
mények azok, kik a böjt első napján meg-
látogatják egymást, hogy: Snorhávor 
miédz bász-t, kegyes nagyböjtöt kívánja-
nak egymásnak. 

A böjtölésnek meg nem tartását szigo-
rúan büntették, 1727-ig ez még elzárással 
is járt. „A tanácsnak bejelentették, hogy 
P. Bogdán most szerdán a timárháznál 
buzsenyicát (pácolt, füstölt kecske oldal, 
vagy comb frissen sütve) evett, erre a ta-
nács azt határozta, hogy két napig zárassék 
el és pénteken a sonkát kössék a nyakába, 
úgy álljon három órán át a tanácsház ajta-
jában.” Ezután elég magas pénzbüntetést 

Húsvét
szabtak ki: a templomnak két font viasz-
gyertyát, a bíráknak két forintot kellett fi-
zetni a böjtszegőnek.

Az örmény nagyböjt alatt nemcsak a hús-
eledeltől tartózkodik, hanem még a tejnemüt 
sem eszi meg, hét hétig tisztán böjtöl.

A nagyböjt hét hete alatt sok fonalat 
font a lány, de letette húsvétra a guzsalyt 
és így dalolt:

A dallamát Bartók Béla gyűjtötte Torda-
Aranyos megyében egy cigány hegedűs-

től 1910-ben és a Román táncok sorozat 
negyedik darabjaként dolgozta fel. 

Húsvét napján az erdélyi örmények így 
köszöntötték egymást: Krisztosz hárjáv i 
mérélocz! – Krisztus feltámadott!

(Erdélyi örmény konyha, fűszerezve 
(szerk. dr. Issekutz Sarolta, Erdélyi Örmény 
Múzeum 11., EÖGYKE, Budapest 2008)

Zádig, zádig párov egár, Húsvét, húsvét Isten hozott,
Tun mjér déghé párov egár. Helységünkbe Isten hozott.
Orén achté funt mánéczhi, Hét fontot naponként fontam,
Gárdsárész ilig léczhuczhi, Osómra fonalt sodortam,
Liszér jév rutháég máséczhi, Gúzzsal, munkával kinlódtam,
Khérdinkhész i védksz icsuczhi, Bő verejtéket hullattam.
Gármér hávgith, szirun hávgith,  A mit küldök: piros tojás.
Szirágánisz hárur hávgith. Vedd kedvesem: az száz tojás.



Erdélyi Örmény Gyökerek2017. március-április

42

– Ismerhetünk olyan írót, néprajzost, 
orvost, akinek második hivatása volt az 
írás. Hiszen a hivatást nem lehet egy-egy 
diplomához kötni. Hogyan kezdte a „mel-
lékállást”?

– Kisgyerekként a könyv szerelmese 
voltam, és mindent elolvastam, ami a ke-
zembe került. Azonban a tényleges írásra 
egyetemista koromban került sor, amikor 
az anyagi gondok miatt kényszerültem be-
szállni.

– Tudom: Brassóban a Brassói La-
pok elődjéhez, az Új Idők egyik rovatá-
hoz, amelynek témája a „magyar műszaki 
nyelv” megtartása volt.

– Az egyetemi ösztöndíj mellett sem-
milyen jövedelmem nem volt, de özvegy 
édesanyám is csak 40 lejt kapott a kollek-
tívtől. Így hát ő is rászorult a támogatásra. 
Így kezdtem írogatni az újságnak, ahon-
nan kapogattam 80 vagy 100 lejt a beadott 
írásokért. Az egyetemistákat ilyen tekin-
tetben Madaras Lázár támogatta igen ön-
zetlenül. A későbbiekben valóban a fog-
lalkozásom és a műszaki írásaim mellett 
a családkutatási írások töltötték ki életem 
egy jó részét. Már gyermekként sokat ol-
vastam, aztán egyre többet hallottam az 
apai ághoz kötődő örményekről, de róluk, 
főként a székelyföldi örményekről köny-
vekből keveset lehetett megtudni. Köz-
ben a gondviselés akaratából nálam egyre 

Hazát kaptak, népsorsot vállaltak 
interjú dr. Száva Tibor Sándorral

Száva Tibor Sándor. A ma Bécsben élő gépész-
mérnök, műszaki szakíró, helytörténész Csík-
szeredában született

Valóban így volt és ma is így van. Az üldözött, ma is üldözés alatt álló s élő örmé-
nyek a magyar nép sorsát vállalták rezzenéstelenül, panasz nélkül. A Fogolyánok, 
Gajzágók, Szávák, Patrubányok s annyi más család, nemzetség magyarrá, 
székelymagyarrá vált, jó részük ma is őrzi katolikus vallását. Ismeretlen viszonyu-
lásokat és ismeretlen megaláztatásokat ismerhetünk meg dr. Száva Tibor Sándor 
könyveiből. (...)

gyűltek és gyűltek a székelyföldi magyar-
örményekre vonatkozó értékes dokumen-
tumok, és rájöttem, hogy ezek írásos köz-
lés nélkül elvesznének a népközösség szá-
mára. Lelkiismereti kérdésnek tartottam 
kiadásukat. Sajnos, a szocializmus éve-
iben Erdélyben erre nem is lehetett gon-
dolni, így csak 1995-ben sikerült kiadnom 
az első ilyen tárgyú könyvemet. A későbbi 
köteteim forrásanyagát sok éven keresztül 
gyűjtöttem szerencsével és nagy kitartás-
sal, miután már hazalátogathattam Bécs-
ből. Könyveim dokumentáltságát a sem-
miből kellett előbányászni, mert például 
Csíkszépvíz esetében sosem készült hi-
vatalos összeírás vagy demográfiai felmé-
rés a családokról. Itt a vezérlő elv az volt, 
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hogy hagyjunk valami értel-
mes dolgot az utánunk kö-
vetkező nemzedékre, és eltű-
nésünk után ne mondhassák, 
hogy na, ez is hiába élt.

Feltáratlan múlt
– Örménységi kutatásaiban 
milyen területeken találko-
zott eddig ismeretlen adatok-
kal, irányulásokkal?

– A családnevünket tekint-
ve magyarörmény családban 
születtem, de ebből 350 év 
távlatából csak a származás-
tudat maradt meg. Én székely-
nek tartom magam, hiszen a négy nagyszü-
lő közül csak egy volt örmény származá-
sú. Édesanyám családja, a csíkdánfalvi Al-
bert család 1638-ban I. Rákóczi Györgytől 
nyert felvételt a székely lófők rendjébe. 
Az erre vonatkozó dokumentumot maga 
Rákóczi és Márkosfalvi Márton szertar-
tásmester látta el kézjegyével. Balázs Te-
réz apai nagyanyám szintén „primor“ szé-
kely családból származott. Amíg gyermek 
voltam, egyáltalán nem tudtam az örmény 
felmenőkről, ez a kérdés csak 1959-től, 
apai nagyapám halála, de mélyebben fő-
leg az apám halála után, az 1960-as évek 
közepétől kezdett foglalkoztatni. Bizo-
nyos korok történelmének tisztánlátására 
idő kellett, hogy kialakulhasson egy szi-
lárd kép a jó irányú meggyőződés felé. A 
mindenkori hivatalos történelmi szemlélet 
és irodalom felületesen nyújt ismereteket 
az avatatlan szemlélőnek. Elfelejtett er-
délyi nagy történészek munkái ritkán ke-
rülnek nyilvánosságra, munkásságuk ho-
mályban marad a mai fiatalság számára. 
Csak példának említem a szépvízi Balás 
Bélát, akiről szülőfalujában nem is hallot-
tak, pedig kiemelkedő munkássága volt a 

két világháború között. Nem ismeretes pl. 
a Cziráky-féle összeírás sem, amely 1821-
ben jelent meg, pedig ez olyan ismerete-
ket adott Erdélyről, amelyeknek napja-
inkban is figyelemreméltó helyet kelle-
ne adni. A gyergyói és a szépvízi örmény 
családok kutatását nem lehet elvonatkoz-
tatva, külön vizsgálni. Sőt, a kutatások sa-
játos részterületén a diaszpóra-kutatásban 
mind az erdélyi, mind a galíciai örmény 
diaszpórák is, mint katolikus vallásra át-
tért újkori örmény diaszpórák, lényegében 
azonos kutatási egységet alkotnak. Ehhez 
hasonlóan ugyanígy nem lehetne az er-
délyi örmények történetét se elkülönítve 
vizsgálni pl. a galíciai örmények hagya-
tékától, vagy a Moldvában maradt hagya-
téktól sem.

Az eltüntetett temető
– A brassó–bolonyai könyve ismét mérnö-
ki pontosságú, nemzetiségi és egyben né-
pességüldözési és bűnözési könyv, szintén 
Romániában.

– Néprajzi, népességrajzi is. Ez több 
mint tisztelet egy szintén üldözött né-
pesség, istenhit el-kiirtásáról. 1995-ben 

Szépvíz madártávlatból. Az erdélyi örmények egyik bástyája 
hajdanán
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jelent meg nyomtatásban az első köny-
vem, és most, 2015-ben a nyolcadik, 
amelynek címe Az eltüntetett brassó–
bolonyai evangélikus temető. Az interne-
tes oldalakat böngészve sok brassói vo-
natkozású egyháztörténeti írás van közöl-
ve, viszont egyetlen sort sem találtam a 
Brassó központjában 1987-ben megsem-
misített magyar evangélikus temetőről. 
Pedig ez a kommunizmus egyik legna-
gyobb bűne volt egy magyar egyházi kö-
zösség ellen, és nem is magyarázható ez 
a szörnyű tett, mert a mai napig nem épí-
tettek semmit az eltüntetett temető helyé-
be. És akkor feltevődik a kérdés: miért is 
kellett eltüntetni ezt a régi pantheon te-
metőt? Csak! Csak úgy. Mert most ma-
gyarok nyugszanak itt a föld alatt isme-
retlenül, meggyalázva holtukban is. Ezért 
tartottam fontosnak megírni az elhuny-
tak neveit, hogy az utókor neveiken ke-
resztül méltón emlékezhessen rájuk! A 
könyv felhozta 100 év elhunytainak ne-
veit, mikor és hol születtek, foglalkozása-
ikat, Brassó régi utcaneveit, mikor és mi-
lyen betegségben haltak el. Közvetlenül 

is érintett vagyok itt, hiszen a feleségem 
édesanyja és nagyszülei is itt nyugszanak 
jeltelenül, valahol.

– Hogyan látta és látja az örménység 
sorsát, jövőjét ma?

– Az Erdélybe betelepült örmények mai 
utódai már nem örmények, és ez minden 
kulturális, szellemi és nyelvi argumen-
tummal alátámasztható. Ami megmaradt, 
azt úgy hívják, hogy származástudat, de 
ezen kívül semmiről sem lehet beszélni. 
Az idegen területen töltött 700 év, amely 
embert próbáló önfenntartó küzdelmekkel 
járt, az anyanyelv feladásával is párosult. 
Erre lehet mondani: népek sorsa! A jövőt 
illetőleg valósnak kell elfogadnunk azt a 
visszafordíthatatlan folyamatot is, amely 
szerint az erdélyi magyarörmények a ku-
nok, besenyők és jászok sorsára jutottak 
az élő közösségi hagyományok feladásá-
val. Ami pedig utána bekövetkezett, azt 
úgy nevezik, hogy teljes asszimiláció.

Forrás: Czegő Zoltán 2015. július 21-én 
a Székely Hírmondó-ban megjelent szöve-
gének szerkesztett változatát Bálintné Ko-
vács Júlia készítette.

Jereván, 2017. március 10. 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
(PPKE) és a Khachatur Abovyan-ról ne-
vezett Állami Pedagógiai Egyetem egy 
évvel ezelőtt írta alá Jerevánban azt a 
mérföldkő- nek tekinthető együttműködé-
si megállapodást, ami már 2016 októberé-
re komoly eredményeket ért el.

A PPKE korábban is szoros és ki-
emelkedően jó tudományos és képzési 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem delegációja 
Örményországban tárgyalt

kapcsolatokat ápolt Örményországgal és az 
örmény kulturális intézményekkel. Ezeket 
a kapcsolatokat a PPKE az utóbbi években 
nemcsak egyedülálló módon fenn tudta 
tartani, hanem erősítette 2016 tavaszával. 
Ruben K. Mirzakhanyan és Szuromi Sza-
bolcs rektorok közös szándékának köszön-
hetően, lényegi lépés történt 2016. október 
21-én, amikor Ruben K. Mirzakhanyan és 
Fodor György dékán, közösen avatta fel a 
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PPKE piliscsabai kampuszán 
az újonnan felállított 
armeniológiai tanszéket. A 
PPKE delegációja a jerevá-
ni egyetem képviselőinek lá-
togatását viszonozta 2017. 
március 10-én. A gyorsan fej-
lődő kapcsolatokat jól mutat-
ja mind a már most folyó je-
lentős számú hallgató és ok-
tatócsere, mind pedig a két 
intézmény között előkészí-
tés alatt álló közös egyetemi 
képzési program. 

Az újabb látogatás alkalmával, a PPKE 
delegációja felkereste a sziklába vájt, Vi-
lágosító Szent Gergely (†325 körül) ál-
tal alapított Geghard kolostort, amely je-
lenlegi formáját a 10-13. században nyer-
te el, különösen a Pros család adománya-
inak köszönhetően. Ezt követően Jere-
vánban, Szuromi Szabolcs a PPKE Böl-
csészet- és Társadalomtudományi Kar 
(BTK) díszdoktorává avatta Ruben K. 
Mirzakhanyan rektort, a művészettörté-
neti kutatások terén elért kimagasló tu-
dományos eredményeiért, valamint a 
nemzetköziesítésben végzett kimagasló 

munkájáért.  Az új díszdoktort Kovács Bá-
lint, a PPKE BTK mb. tanszékvezető-
je méltatta. A Jereváni Állami Pedagógi-
ai Egyetem ez alkalommal nyújtotta át a 
PPKE BTK Armeniológiai Tanszékének 
adományozott háromszáz kötetet, amely-
ből hatvan az Örmény Apostoli Egyház 
katholikoszának, II. Gareginnek az aján-
déka.

A PPKE képviselői intenzív tárgyalásokat 
folytattak a már megindult együttműködés 
további lehetőségeiről és újabb területeiről, 
valamint a közös képzés gyakorlati meg-
szervezéséről. A két intézmény vezetőit ma-

gánkihallgatáson fogadta 
Ecsmiadzinban II. Garegin 
örmény katholikosz. A szí-
vélyes hangnemben és a 
protokoláris időkeretet jó-
val meghaladó találkozón, 
mind II. Garegin, mind 
Szuromi Szabolcs kifejez-
te örömét az egyre erősödő 
kapcsolatok miatt, valamint 
azért a jelentős szerepért, 
amelyet az együttműködés 
a két keresztény egyház kö-
zötti viszonyban betölt.
(Forrás: ppke.hu honlapról)
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„A meghívó, vagy az értesítő szerint elő-
adásom „az erdélyi örmény eredetű csa-
ládok családfájáról, illetve a családfa ku-
tatás örömeiről, hogyanjáról” szól, illetve 
felkérésem erre irányult.

A családkutatással vagy családtörténet-
tel szinte már 10 éves korom óta foglalko-
zom. Legalábbis ekkor fedeztem fel egy 
régi Biblia hátsó oldalain nagyapám fel-
jegyzéseit az ő őseiről, amelynek folyta-
tását nagy lelkesedéssel határoztam el. A 
»gyökerek« tehát messzire 

nyúlnak, és igyekeztem minden lehetőt 
ebben a kérdésben felkutatni, megismer-
ni. Már a nyolcvanas években részt vet-
tem egy szabadegyetemi előadássoroza-
ton, amit az akkori TIT (Tudományos Is-
meretterjesztő Társulat) szervezett, a tu-
dományegyetem történelmi, főleg a se-
gédtudományi tanszékei közreműködésé-
vel. Ettől kezdve mondhatom, hogy „kép-
zett” családkutató vagyok. Még az ak-
kor újjászerveződő Heraldikai Társaság-
ba is beléptem, amit a 90-es évek köze-
pén hagytam ott, mert aktuálpolitikai kér-
désekbe is beavatkoztak, ami nekem nem 
volt célom. Engem csak az ősök (és a ro-
konság) témája érdekelt.

De attól kezdve gyakorlottá is váltam, 
mert, ahogy lehetett (pl. munkavállalá-
si szerződéssel bejutottam az akkor meg-
lehetősen zárt levéltárba), hozzáfértem 
– a tanultak szerint – néhány anyakönyvi 

Hogyan kapcsolódjon őseihez?
A XII. kerület örmény közösségnek nagy örömmel szervezte a képviselőtestület az 
idei első programját a Költő u. 1. szám alatti Lívia-villába (január 24.). A nagy hideg 
ellenére mintegy harmincan jöttek el a Hegyvidék újságban és a Füzetekben is meg-
jelent meghívóra. Volt, aki tájékozódni akart a május végi örményországi utazásról, 
amire még lehet jelentkezni Hegedüs Annamária elnökasszonynál, de többen voltak, 
akiket a meghirdetett téma érdekelt. Az alábbiakban Tálos Géza több mint egyórás 
előadásának az előadó által szerkesztett változatát adjuk közre:

másolathoz és jegyzeteltem belőlük a lé-
nyeges adatokat. A kilencvenes években, 
amint változott a levéltárak látogatható-
sága (lényeges enyhítésekkel), hosszú (az 

estékbe nyúló) órákat töltöttem a mikro-
filmolvasó termekben és gyűjtöttem az 
engem érintő családi adatokat. A család-
kutatáshoz csak most kezdő társakhoz ké-
pest óriási előnyre tettem szert, hisz már 
kb. 33 falu anyakönyvét böngésztem vé-
gig, részben saját őseim, részben felesé-
gem rokonsága egykori lakóhelyeiről, va-
lamint egy-két kollégámnak segítettem 
elindulni az első lépések megtételéhez. 
Sok tapasztalatot gyűjtöttem végül rész-
ben a módszerek, a tájékozódás, a korlá-
tok és kutatási buktatók mezején. Ezek-
re az eredményeimre csak az összeha-
sonlítás erejéig, illetve kellő kép nyújtá-
sa céljából térek ki olykor, mert ismertető 
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beszámolóm célja a hallgatóságnak a csa-
ládkutatásra való ösztönzése, biztatása, 
hasznosságának ecsetelése.

Témánk másik vezérgondolatával, a ma-
gyarországi örmények családtörténetével 
is eme »hobbim« révén találkoztam, mi-
ként magukkal az örményekkel is. Én ma-
gam dunántúli származású vagyok, nincse-
nek örökölt örmény kapcsolataim, csak ak-
kor kerültem érintkezésbe ezzel a témá-
val, amikor feleségem családjával is kezd-
tem foglalkozni. Náluk nem volt elsődle-
ges beszédtéma, de ahogy az ősei közt né-
hány nemzedékkel hátrább kezdtem lépe-
getni, előbukkantak olyan családnevek is, 
amelyek az erdélyi örmények közé vezet-
tek. E kutatás elmélyítése közben léptem 
be az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesületbe, amelynek ma is tagja vagyok, 
mert számomra egy érdekes, izgalmas, ta-
nulságos és értékes világ nyílt meg általa. 

Külön érdekesség az erdélyi örmény-
ség, vagy fogalmazzunk pontosabban: az 
erdélyi – örmény gyökerekkel (is!) bíró –, 
magyarság (magyar népcsoport) történe-
te: bevándorlásuk, beilleszkedésük a ma-
gyar társadalomba, különösen a gazdasá-
gi és kulturális életbe. Eme »örmények«, 
illetve örmény gyökerű hazánkfiai szá-
mára »létfontosságú« gyökereik feltárá-
sa, követése, hisz e csoporttudatukat a kö-
zös (örmény) származás teszi meghatáro-
zóvá. Az örmény bevándorlás sarokpont-
jai az a négy (erdélyi) város, ahol először 
megtelepedtek (jó 250–300 éve), sőt sa-
ját hitéletet is éltek (a helyiek élnek ma 
is), a saját örmény-katolikus rítusuk sze-
rint; s ahonnan továbbköltözve szóródtak 
szét sokan az országban (Erdély más vá-
rosaiban, meg a (Dél)-Kelet-Alföld ekko-
riban benépesülő (elsősorban mezőgazda-
sági) területein. Sok olyan község van ez 
utóbbi tájon, ahol épp a földbirtokhoz jutó 

örményeknek volt fontos szerepük e terü-
letek bekapcsolásában az ország gazdasá-
gába. Például épp a »délkeleti« megyék-
ben: Csanád (ma Békés), és a határon túli 
Arad (Zaránd) és Temes, Torontál egykori 
vármegyékben. Aki a magyarországi »ör-
mény múltra« kíváncsi, annak e területe-
ken kell kutatnia.    

Családunk örmény gyökereinkre is egy 
délalföldi faluban bukkantam, amelyet 
épp feleségem hatodik-hetedik fokú (és 
még örmény tudatú) ősei »létesítettek« (a 
török után elnéptelenedett tájon). A haj-
dan Moldvából beköltöző marhakereske-
dők itt az Alföld lakatlan területein talál-
tak kedvükre való legeltető helyet, ame-
lyen fokozatosan mezőgazdasági műve-
lésre is váltottak át. Sok rokon, vagy csak 
»szomszéd« örmény családdal együttmű-
ködve, és ami a családkutatásnál a lényeg: 
összeházasodva, legalábbis a régebbi 
időkben szorosabbak voltak a fonódások. 

Ezeket a (hasonló) szálakat nyomon kö-
vetni a feladata annak, aki a magyaror-
szági »örmények« kapcsolataira kíván-
csi. Persze, végső soron az említett négy 
»anyavárosból« kiindulva, illetve az odá-
ig visszavezető gyökérágakig eljutva. Az 
anyakönyvi »ellátottság«, a »lelőhelyek« 
megközelíthetősége, a ráfordítható »sza-
bad« idő behatároltsága és más egyéb kor-
látok között természetesen. A kutatás te-
hát időigényes; de az elérhető eredmény, 
s a belőlük leszűrhető ismeretek, a társa-
dalmi helyzet értékelése mind olyan szel-
lemi kincs, amiért érdemes a sok fáradsá-
got megkockáztatni, hisz az ember öntu-
datát az ősökhöz való kapcsolódás látása, 
és magát a történelmi folyamatokban való 
elhelyezni-tudás jelentősen megszabja; 
az önértékelést elősegíti. Ezek tehát ama 
»családfa-kutatási örömök«, amelyekért 
az említett »hogyanokat« gyakorolni kell. 
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Akár »sima« magyar, akár az örmény gyö-
kerekkel is(!) bíró hazánkfia az az öntuda-
tos értelmiségi, aki családtörténet munká-
lására adja a fejét. 

Mindenesetre én mindenkinek(!) aján-
lom, hogy tárja fel ősei múltját, hogy kel-
lően megalapozott öntudatra tegyen (te-
hessen) szert, és különösen az örmény 
kulturális egyesület tagjainak, mert ők 

még egy érdekes »külön«-tudattal is gaz-
dagabbak lesznek (ki-ki a megfelelő »szá-
zalék« arányában). Személy szerint pedig 
örülök, ha hasznos tudnivalókra sikerült 
a hallgatóság figyelmét felhívni, illetve 
hogy erre az egyre inkább »divatba jövő« 
szellemi tevékenységre való rákapáshoz 
egy-két gondolattal, csalogatóval hozzá 
tudok járulni...”

Noé bárkájának az építése 2016. július 
7-én fejeződött be. A Colorado Timber 
Frame az egyedüli vállalat, amely képes 
volt egy ekkora favázat megtervezni és 
létrehozni egy kis vízszintes szalagfűrész 
és egy ácsipari CNC gép segítségével.

A Noé bárkája projekt elismerten a leg-
nagyobb favázas szerkezet: az építéséhez 
7.300 köbméter fára volt szükség. A más-
fél focipálya hosszúságával a Bárka bib-
liai mérete megegyezik 500 
standard teherautóval, há-
rom szinten vannak kiállí-
tások, a legfelső szinten pe-
dig van egy 1.500 férőhe-
lyes étterem. A bárka (napi!) 
10.000 látogató befogadá-
sára alkalmas, de a szerve-
zők úgy tervezik, hogy csak 
3000 személy lehet bent 
egyszerre, amikor a Bárka 
nyitva van a nyilvánosság 
előtt.

A 100 millió dolláros pro-
jekt kb. másfél év alatt ké-
szült el. Az építési határidő 

Noé bárkájának a másolata lett a legnagyobb favázas épület a világon, amelyet mo-
dern fafeldolgozási módszerekkel építettek: 155 m hosszú, 26 m széles és 28 m magas!

Noé bárkája - fából - életnagyságban!
  

betartása érdekében a Colorado Timber 
Frame további segítséget vett igénybe, 
és áttért a három műszakos munkarend-
re heti 6 napban egy egész évre. 25 alkal-
mazott a denveri műhelyben dolgozott a 
szerkezeti elemek kialakításán, míg to-
vábbi 10 munkás a helyszínen dolgozott 
Kentucky-ban a favázas projekt össze-
szerelésén 75 Amish ácsmesterrel együtt, 
akik segítettek a munkában.
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Az egyedülálló épü-
let megépítéséhez két 
modern faipari tech-
nológia került felhasz-
nálásra. Először is a 
Wood-Mizer LT15 sza-
lagfűrész, ami a fafel-
dolgozó cég legkisebb 
gépe. A fűrészgép 60 
cm x 60 cm-es és 12 m 
hosszú gerendákat tud 
fűrészelni, amelyekből 
elég sok volt szükséges 
a bonyolult szerkezet-
hez. A gerendák többségét ezután egy 
K2I Hundegger CNC gép vette át továb-
bi megmunkálásra. Ez a gép készíti el a 

nútolásokat és a csap vágáso-
kat, valamint a fúratolásokat, 
a különféle szükséges bevá-
gásokat, és bármilyen szerke-
zeti kialakítást, amelyek a to-
vábbi faelemek vagy az acél-
lemezek illesztéséhez szük-
ségesek. Volt még egy másik 
Wood-Mizer LT40 mobil fű-
részgép is az építés helyszí-
nén, amelynek az volt a cél-
ja, hogy az épitkezés területén 
méretre vágja a faanyagot, ha 
arra szükség volt.

A bárka egyik legimpozánsabb eleme 
faipari szempontból a 15 méteres rönkök-
ből álló középső blokk, amelyek közül 

sok oszlopnak 1 méteres átmérője van 
alul. Az itt felhasznált rönkök 30%-a 
Engelmann luc, amelyeket az USA-ba 
időközben behurcolt invazív bogár ká-
rosítók pusztítottak el, kitermelésükkor 
már elhaltan álltak.

A vidámpark Bárka részlege 2016. 
július 7-én lett megnyitva a nyilvá-
nosság részére Williamstown-ban, 
Kentucky-ban. A várakozások szerint 
legalább egymillió személy fogja meg-
látogatni már az első évben.
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Mikor kezdted el fontosnak tartani, 
hogy van örmény szál a családotokban?

Kamaszkorom körül kezdtem el vele 
foglalkozni, amikor tudatosult bennem,. 
hogy örmény származású vagyok. Addig 
nem sok szó esett a családban arról, hogy 
örmények vagyunk, nekem meg nem tűnt 
fel, hogy ott volt az örmény templom, az 
örmény temető, oda mentünk ki világí-
tani, de nem kötöttem össze a dolgokat.

Tulajdonképpen Kallós Zoli bácsi volt, 
akihez bementem egyszer, rám nézett, és 
azt kérdezte: „fiam, te milyen származású 
vagy?” Fel is háborodtam hirtelen, hogy 
ez milyen kérdés, nem hallja, hogy ma-
gyarul beszélek vele? Erre azt mondta, 
hogy „ne kapd fel a vizet, azt látom, hogy 
nem vagy román, de magyar se vagy. 
Mondd a felmenőid neveit.” Eljutottunk a 
Dájbukáthoz… „Na megvan!”.

Bálintné Kovács Júlia

Hazamentem felháborodva nagy-
anyámhoz Szamosújvárra, berontottam 
az ajtón, elkezdtem kiabálni, hogy en-
gem leörményeztek, és „neked erről mi-
lyen mondanivalód van?”. Nagyanyám-
nak annyi mondanivalója volt, hogy egy 

Kolozsváron, az Óvárban - a Mátyás király szülőháza közvetlen közelében élt és gyó-
gyított a Szamosújvárról elszármazott örménymagyar Dr. Dajbukát Ferenc, a neves fog-
orvos. Természetesen a család egy része „Armenopolisban” maradt, illetve tovább „ki-
rajzott” Erdély különböző városaiba, , sőt azon is túl is, például Budapestre, Jerevánba...

De a szülőföld, Erdély és Szamosújvár minden innen elszármazottat visszavár, így 
Dájbukát Borbély Lászlót is, azt a fiatalembert, aki nem először látogat haza, Marosvá-
sárhelyre, Kolozsvárra és Szamosújvárra is.

Legutóbbi ittlétekor Zsizsmann Erika - szintén örménymagyar gyökerekkel büszkél-
kedhető újságíró- idén januárban beszélgetett vele. 

Rendkívül tanulságos, szép és igaz ez a beszélgetés. Szerkesztett változatát szívesen 
ajánlom mindannyiunk figyelmébe.

Hazatalálni – Dájbukát Borbély László (1. rész)
Erdélyben nőtt fel, most a tekintélyes jereváni Matenadaran (kézirattár és mú-

zeum) kutatója. Régóta dédelgetett álma vált valóra, amikor évekkel ezelőtt az ör-
mény fővárosba került. Azóta megtanulta dédszülei nyelvét és alkalomadtán mo-
dern örmény irodalmat fordít magyarra. Dájbukát Borbély Lászlóval beszélget-
tünk Kolozsváron.

Zsizsmann Erika
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könnycsepp végiggördült az arcán. „Szó-
val akkor igaz, miért nem tudok akkor er-
ről?” – kérdeztem. Azt mondta, hogy egy 
ilyen országban, mint a kommunista Ro-
mánia, bőven elég, hogy magyarként is 
kisebbség vagy, nem kell még egy mási-
kat is rád erőltetni. Ami utólag számomra 
is kiderült, főleg a mostani munkám foly-
tán, hogy bizony az örmény származású 
magyarokat még a magyaroknál is jobban 
üldözgették errefelé.

Mi volt az üldözés oka?
Az örmény közösséget nagyjából meg-

szüntették, a második világháború után 
alig maradt örmény Szamosújváron, meg 
úgy Erdélyben is általában. Az első világ-
háború után a legtöbb örmény fogta a sá-
torfáját és odébbállt, legtöbben Magyaror-
szágra mentek, de volt, aki akár Németor-
szágig is elment, aztán a második világhá-
borúban teljesen kiürült a város. 120-150 
évvel ezelőtt még a lakosság 85 százalé-
ka örmény volt Szamosújváron, ehhez ké-
pest most 125 örmény katolikus lélek él 
ott. Azért üldözték őket a ’40-es évektől 
kezdve, mert az örmények nagyon jómó-
dúak voltak.

Tehát 12-13 évesen szembesültél azzal, 
hogy örmény származású vagy. Attól a pil-
lanattól hogy jutottál el addig, hogy most 
a jereváni kézirattárban dolgozol?

Három nyelvet beszéltem, a magyart, a 
románt és az angolt, ami ezeken a nyel-
veken a kezembe került az örményekről, 
azokat mind elolvastam. Megpróbáltam 
örményül is tanulni, de elég hamar rájöt-
tem, hogy lehetetlen dolog úgy, hogy az 
ember életében nem hallotta azt a nyel-
vet. Vannak olyan betűk is, amelyek a ma-
gyarban, románban, angolban nincsenek, 
öt mássalhangzós torlódások szavakban, 
amit elég nehéz kitalálni, hogy hogy ej-
tenek, ha nem hallja az ember. Úgyhogy 

letettem a tanulásról, mert ha hibásan ta-
nulsz meg valamit, azt utána nagyon ne-
héz kijavítani.

Megmaradt az álmom, hogy találjak va-
lakit, aki örményül beszél és hajlandó en-
gem tanítani vagy, hogy kimenjek és meg-
tanuljak. És legalább egyszer az életem-
ben szerettem volna látni az Ararátot, a 
szent hegyünket és az óhazánkat. Még hét 
évvel ezelőtt sem álmodtam, hogy hét év 
eltelik és én örmény állampolgárként fo-
gok csücsülni Kolozsváron.

Hét éve élsz Örményországban?
Több mint hét éve. 2009. szeptember 

15-én, hajnali 3 óra 15 perckor landoltam 
Jerevánban a Zvartnots repülőtéren és az-
óta ott vagyok. Ez egy csoda folytán tör-
tént: 2009 nyarán megismertem egy ör-
mény hölgyet, aki a jereváni pedagógiai 
egyetemen tanított és eljött Szamosújvárt 
megnézni. Ott ismerkedtünk össze, an-
golul beszéltünk egymással és neki is el-
mondtam, hogy mennyire szeretném visz-
szatanulni az anyanyelvünket. Három hét 
múlva telefonált Örményországból, hogy 
„küldjed a papírjaidat, érettségi diplomát, 
mert felvesznek a pedagógiai egyetemre 
tanulni”.

Találkoztál ott még hozzád hasonlókkal?
Örményországból elmennek az embe-

rek, elvándorolnak, nagyon kevés az, aki 
visszamegy oda. Viszont van még egy 
szamosújvári lány, Popa Krisztina, aki a 
másik Örményországban lakik, Hegyi-
Karabah Köztársaságban, ami mai napig 
nem elismert állam, ő ott lakik Susiban, férj-
hez ment egy francia örményhez. Úgyhogy 
lehet azt mondani, hogy az erdélyi diaszpó-
ra adta a legtöbb hazatérőt, pedig az erdélyi 
diaszpóra kicsi, olyan 1000 lelket számláló 
közösség egész Erdélyben és ebből az a ket-
tő, ha százalékot veszünk, az nagyon sok.

(Folytatjuk)
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Világörökségek, kulturális mélyrétegek,természetjárás,kulináris élmények,baráti ven-
dégszeretet

Útvonal: Budapest – Csengersima – Szatmárnémeti – Vámfalu – Huta-há-
gó – Szaplonca – Máramarossziget – Felsővisó – Borsa – Borsai-hágó – Borsafüred 
– Felsővisó – Aranyos-Beszterce völgye - Moldovica – Voronec – Borszék – 
Gyergyószentmiklós – Libán-tető – Székelyvarság – Tolvajos-tető – Hargitafürdő – 
Csíkszereda – Székelyudvarhely – Székelyvarság – Székelykeresztúr – Szentábrahám 
– Kissolymos – Székelydálya – Székelyvarság – Székelyudvarhely – Farkaslaka – Vár-
mező – Nagyvárad – Ártánd – Budapest

Időtartam: 7 nap (2017 július 18.- 24.)
Autóbuszos útvonalhossz: kb. 2200 km.
Ellátás: félpanziós (reggeli és estebéd)
Szükséges felszerelés: túraruházat, esőkabát, elemlámpa
Vezetés: a csoportot Dr. Szarka György (Gyuri bácsi) vezeti a társasutazás kezdeté-

től annak végéig.

Főbb események:
• Kívül-belül festett bukovinai ortodox kolostorok Moldovicán és Voronecen – világ-

örökség
• Máramarosi fatemplomok: Jód, Berszána – világörökség
• Különleges falképek és rovásírásos felirat a székelydályai református templomban
• Túrázunk a:

 Radnai Havasokban, a Lóhavasi vízeséshez
 Máramarosi Havasokban a Sárkány-csúcs körzetében
 Csorgókő-vízeséshez Székelyvarságon
 Tálasbérce kilátóhoz a Görgényi Lázon
 Hargitafürdőn a Kossuth sziklákhoz

• Panorámautak az Aranyos Beszterce völgyében, a Libán-tetőn, Tolvajos-tetőn és 
Kissolymos vízválasztóján

• Ezeréves határ az Aranyos Beszterce völgyében
• A felújított vár bejárása Nagyváradon
• Vulkáni utóműködés „fiatalító” hatása a „mofettában” Hargitafürdőn
• Városnézés és püspöki székesegyház Szatmárnémetiben
• Börtönmúzeum Márton Áron püspök cellájával Máramarosszigeten
• Falképes templom és rovásírásos feliratok Székelydályán 
• Pálosok temploma Hargitafürdőn

Erdélyjárás felsőfokon
Barangolás Máramaros, Bukovina, Radnai Havasok, 
Csicsói Hargita, Keresztúr és Székelyvarság vidékein
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• Tamási Áron sírja és Trianon emlékmű Farkaslakán
• Szoborpark és szabad program Székelyudvarhelyen
• Fakultatív adrenalintúra: biztonságos medveles Székelyvarság rengetegében
• Petőfi Sándor emlékszoba a Gyárfás kúriában Székelykeresztúron
• Hollósy Simon szülőháza Máramarosszigeten
• Korongozás bemutatása Istvánffy Géza fazekasmesternél Vámfaluban
• Gyógynövényes „csodakert” Szentábrahámban
• Zsindelypattintás fortélyai Tálasbércén
• Népművészeti kirakóvásár Farkaslakán
• „Protokoláris” látogatás a tálasbérci „Parlament” kiskocsmában
• Székelyvarsági trakta sajttal, túróval, házi kenyérrel és szilvóriummal a Csorgókő 

filegóriánál
• Szíveslátás kiskürtőssel és nusikummal Székelyvarságon
• Kézműves sajtok kóstolója Székelydályán
• Emlékezetes ebéd sültpisztránggal és „musdéllyal” Vármezőn
• Zenés, táncos közös búcsúvacsora tábortűzzel a Tifán portán Székelyvarságon
• Székelyvarságon személyes kapcsolatokon keresztül újból megtapasztaljuk az erdélyi 

emberek őszinte barátságát és vendégszeretetét

Részletes program:
1. nap: július 18. – Kedd
Indulás: kora reggel Budapestről
Határátkelő: Csengersima
Látnivalók: Szatmárnémeti (városközpont, püspöki székesegyház), Vámfalu (koron-

gozás Istvánffy Géza fazekasmesterrel), Huta-hágó, Szaplonca, Máramarossziget (vá-
rosközpont, börtönmúzeum Márton Áron püspök cellájával), Felsővisó

Szállás és ellátás: az 1. és 2. napon Felsővisón, elegáns szállodában (2 ágyas szobák, 
fürdőszobával)

2. nap: július 19. – Szerda
Látnivalók: Radnai Havasok (Borsai-Priszlop hágó – 1416m magasan a tengerszint 

felett, Mackensen hadiút, Lóhavas-vízesés – 80 m magas, Borsafüred – kb. 5 órás kö-
zépnehéz magashegyi gyalogtúra – vagy 3 órás könnyű panorámatúra a Máramarosi 

Havasokban a Sárkány-csúcs felé), Gabriella szálloda (welness – fakultatív program) 
Esőprogram: máramarosi fatemplomok (Jód, Berszána – világörökség)

3. nap: július 20. – Csütörtök
Látnivalók: Aranyos Beszterce völgye, Ezeréves határ, Moldovica, Voronec ( kívül 

belül festett bukovinai ortodox kolostorok, mindkettő világörökség), Borszék, Libán-te-
tő, szíveslátás Székelyvarságon

Szállás és ellátás: a 3., 4., 5. és 6. napon Székelyvarságon falusi vendéglátás kereté-
ben (2 ágyas szobák, fürdőszoba használattal)
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4. nap: július 21. – Péntek
Látnivalók: Csicsói Hargita- Hargitafürdő (könnyű túra a Kossuth-sziklákhoz, Pálos 

templom, mofettázás – száraz szén-dioxidos gázfürdő), Csíkszereda (Nagy Imre múze-
um, Márton Áron szobra), Székelyudvarhely (szoborpark, szabad program), Székely-
varság (medveles – fakultatív program)

5.nap: július 22. – Szombat
Látnivalók: Székelykeresztúr (Gyárfás kúria), Kissolymos (panorámaút, szíveslátás 

Gyuri bácsi portáján, falukázás), Szentábrahám (gyógynövényes „Csodakert” bemutató 
és teázás), Székelydálya (falképes templom, kézműves sajtok kóstolója a parókia pin-
céjében)

6.nap: július 23. – Vasárnap
Látnivalók: Székelyvarság – egész napos program:
Tálasbérce kilátó, „PARLAMENT” kiskocsma, zsindelypattintás bemutatója, Csor-

gókő-vízesés, varsági trakta sajttal, túróval, szalonnával, házi kenyérrel és szilvórium-
mal, Tifán porta (zenés, táncos közös búcsúvacsora tábortűzzel)

7.nap: július 24. – Hétfő 
Látnivalók: Farkaslaka (Tamási Áron sírja, Trianon emlékmű, népművészeti kirakó-

vásár), Vármező (pisztrángebéd), Nagyvárad (várlátogatás), transzfer Budapestig

Határátkelő: Ártánd
Érkezés: Budapestre 22 óra körül

Részvételi díj: 72.000 Forint/fő – ifjúsági kedvezmény 18 éves kor alatt 12..000 Fo-
rint/fő

Az összeg tartalmazza a szállás, ellátás, vezetés, programok, belépők, piknikek, 
kóstolók és a művészi produkciók árait, kivéve a buszköltséget (kb. 25.000 Ft.)

A bejárt helyek hangulatát tájba illő zenével, felolvasásokkal és a népköltészet reme-
keivel idézzük fel.

Az örmény naptárból
Virágvasárnap az örmény egyház is szentel gallyakat, melyekkel körmenetet tart a 
templom körül. Annak a végén a pap kereszttel megkopogtatja a becsukott templom-
kaput: Pác mez Dér! – Nyisd ki nekünk, Uram! Ünnepélyes liturgia van nagycsütörtök-
ön, de nagypénteken eredetileg semmilyen szertartás nincs! Nagyszombaton este van a 
feltámadási liturgia, s liturgiák vannak húsvét napjain is. Az örmény húsvéti köszöntés:

Krisztus feltámadt a halálból!
– Áldott az Ő feltámadása!

S mi is várjuk feltámadásunkat!
dr. Sasvári László
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Közeledik az adóbevallás ideje... A törvény szerint személyi jövedelemadónk (kétszer) 
egy százalékát erre jogosult, bejegyzett egyházaknak, közintézményeknek, civil szerve-
zeteknek, egyesületeknek ajánlhatjuk.

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület jogosult arra, hogy személyi 
jövedelem-adónk 1%-át az EÖGYKE-nek ajánlhassuk.

Húsz éve működő Egyesületünknek így lehetősége nyílik arra, hogy működése anya-
gi nehézségeit részben megoldja. Meggyőződésünk, hogy az EÖGYKE kezdettől fog-
va nyitott könyvként működik, hiszen minden lépésünkről rendszeresen beszámolunk 
az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek hasábjain.

Akik részt vesznek programjainkon, meggyőződhettek arról, hogy a tagdíjat, adományo-
kat, a pályázatok során elért támogatásokat kizárólag kulturális és hitéleti identitásőrzésünk-
re, hagyományaink ápolására, a magyarörmény társasági élet, a közösség megteremtésé-
re, jobbítására fordítjuk. Kérjük, hogy jövedelemadója bevallásakor gondoljon Kulturális 
Egyesületünkre – ezáltal önmagára is. Hiszen azért dolgozunk, hogy magyarörmény közös-
ségünk céljait megvalósítsa, örmény gyökereink tárgyi és szellemi kultúráját, örmény kato-
likus hitéletét megőrizze, átadja gyermekeinknek, unokáinknak – az utókornak. Tartozunk 
ezzel tehetséges, tisztességes és jó magyarrá vált őseinknek, tehát önmagunknak is.

Nem kell mást tennie, mint a jövedelemadó bevalláskor az APEH által rendszeresített 
bevallási nyomtatványon nyilatkozatot tegyen szervezetünkre.

A kedvezményezett adószáma: 18085590-1-41
A kedvezményezett neve: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Egyúttal kérjük és javasoljuk, hogy a másik egy százalékkal támogassa a 
Magyar Katolikus Egyházat, amelynek technikai száma 0011, 
amelynek részegyháza a történelmi örménység Örmény Szertartású Római Katoli-

kus Egyháza.
Templomunknak, amelyet évtizedeken át Kádár Dániel apátplébános vezetett, 

nincs önálló technikai száma! Köszönjük, hogy gondol ránk.
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1 %

„Aki nem ismeri múltját, hagyományait, az elveszti gyökereit, 
csak hányódik a világban. Néha-néha fel kell kerekednünk, 

útra kelnünk, mindegy hova, a valóságban vagy a lélek tájain, 
az emlékezetünk segítségével, 

hogy visszataláljunk önmagunkhoz.”
(Moldován György Antal)
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Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület székhelye: 1015 Budapest, Donáti utca 7/a.
Postacíme: 1251 Budapest, Pf. 70. Tel/fax: 06(1) 201-1011

Bankszámlaszám: Budapest Bank Rt. Királyhágó fiók: 10100792-72594972-00000007
Elnök: dr. Issekutz Sarolta

  – füzetek
Az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let kétha vonta meg je lenő ki ad vá nya 

A ki ad ványt tá mo gatja: 
a Fővárosi Örmény Önkormányzat

(1054 Bu da pest, Aka dé mia u. 1. I. eme let 179, tele fon: 332-1791)
(félfogadás: hétfőn 16.30–18.30 óráig, fovarosiormeny2014@gmail.com),

és a Ferencvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

Nyil ván tar tási szám: 2.2.4/78/2002.
Felelős főszerkesztő és kiadó: dr. Issekutz Sarolta

Munka tár sak: Dr. Sas vári László, dr. Is se kutz Sa rolta, Bál intné Ko vács Jú lia (Kolozsvár) 
Szerkesztőség: 1251 Budapest, Pf. 70. Tel/Fax.: (1) 201-1011

Lapzárta: minden páratlan hónap első hétfőjén!
Tördelés: Harsáczki György

Nyomdai munkák: Pannónia Nyomda Kft.

Gyergyói Örmény Húsvét 2016. A www.gyergyoifotoklub.ro honlapról – Buslig Barna felvétele
Áldott Húsvéti Ünnepeket kíván a Szerkesztőség!


