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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)


