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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)


