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f ü z e t e k

8-án Kisboldogasszony, 1701-ben ezen a napon ka-
pott a Mechitarista rend megerősítést Rómából. Azóta 
a legkedvesebb Mária-ünnep a rendben. A hónap folya-
mán (közepén) a legfontosabbak a Szent Keresztről való 
megemlékezések. Többnapos ünnep (s vannak az év fo-
lyamán más ünnepei is a Szent Keresztnek!). Az ünnep 
másnapja a halottak emlékezete. (Minden nagy ünnepé!) 
A Nagyboldogasszony utáni vasárnapok sora megszakad 
s helyébe lép a keresztfelmagasztalás utáni vasárnapok 
sora. A kereszt nagyon nagy tiszteletnek örvend az ör-
mény egyházban, hisz az örmény történelem valóságot 
keresztút!

dr. Sasvári László

Az örmény naptárból
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Ismét útra kelt immár sokadszor az örmé-
nyek kis csapata a galériásokkal együtt Er-
délyország már megismert és eddig isme-
retlen tájainak felkutatására. Évek óta ve-
zetőnk a hosszú léptű, örök ifjú dr. Szar-
ka György (Gyuri bácsi) geológus volt, 
aki idén ünnepelte ebbéli tevékenységé-
nek 25. évfordulóját. 

Utunk kezdetén a kölcsönös bemutatko-
zások után a kirándulás célja is meghatá-
rozásra került „mindenki érezze jól magát, 
mindenkinek egyéni élményei legyenek”. 
Gyuri bácsi ennek érdekében programjába 
becsempészett irodalmi szemelvényeket, 
építészeti ismertetőket, néprajzi bemuta-
tókat, zenei szemelvényeket, „falukázást”, 
természetjárást (nyaktörő hegyi utakat) és 
természetesen sok-sok látnivalót.

A csengersimai határátkelés után Nagy-
váradon áthaladva szent Lászlóra emlé-
keztünk Arany János költeménye által 
felidézve alakját. Ugyanis az idei évet az 
egyház Szent László Évnek nyilvánította.

Első megállóhelyünk Szatmárnéme-
ti volt. Szilágyi Domokos és Dsida Jenő 
(költő 1907-1938) szülővárosa. Püspö-
ki székhely, a szatmári békekötés (1711) 
színhelye, amely a Vécsei házban történt. 
A régi városháza (ma szálloda) felújítás 
alatti épületét Zsolnay tetőcserepek fedik.

Utunkat Vámfalu felé folytattuk. Miután 
„lezúdultunk” az autóbuszról megtekintet-
tük Istvánfi Géza fazekas műhelyét. Még 
ki is próbálhattuk korongozási képessége-
inket. A szép kerámiai műremekek mel-
lett a népművész számos használati tárgyat 

Szentpétery Katalin
Máramarostól Bukovinán át 

a csodás erdélyi hegyvonulatok felé
EÖGYKE barangolás 2017-ben

is készít. Emlékezzünk tavalyi utunkon a 
sztánai „szíveslátás” terítékére! Műhelyé-
ben sok szép kerámia mellett régi paraszti 
használati tárgyakat is fellelhettünk.

Az autóbusz a Huta hágón keresz-
tül, a Tisza és az Iza találkozásánál fek-
vő Máramarosszigetre vitt bennünket, 

Hollóssy Simon (festő 1857-1918) és 
Jakobinyi érsek szülőhelyére. A festő szü-
lőházának szépmívű kovácsoltvas erkélye 
különösen figyelemreméltó, kár, hogy a 
ház restaurálása még várat magára.

Fontos közlekedési csomópont, a vasútvo-
nal innen indul ki nyugat (keskenyvágány) 

Vámfalu – Istvánfi Géza fazekasmester
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és kelet (szélesvágány) felé. A vá-
ros lakossága többnyire román, A 
börtönmúzeum közelében hatal-
mas holokauszt (1944) emlékmű 
látható.

A börtön építését 1897-ben fe-
jezték be. Elsőként főleg köztör-
vényes, majd a II. Világháború 
után politikai foglyok, római és 
görög katolikus papok sínylődtek 
itt. Márton Áron 4 évet rabosko-
dott e helyütt. 1997 óta múzeum. 
Az egykori cellákban tematikus 
kiállítás emlékezik egy-egy ese-
ményre, így az 1956-os magyaror-

szági forradalomra is. Megrázó volt a fog-
lyok faragta feszületek és egyéb tárgyak 
látványa.

A református templom (XI. sz.) kertjé-
ben a nőnevelés egyik úttörőjének, Lövey 
Klára (1821-1897) szobra és az 1849-es 
szabadságharc két hősének Asztalos Sán-
dor és Móricz Samu emlékoszlopa látható.

Első napunk végén Felsővisón a Gab-
riella szállodában fogyasztottuk el est-
ebédünket. Vacsora után a környék 

becserkészése során a felhők játékában 
gyönyörködtünk.

Másnap reggel a Visó és a Borsa fo-
lyó mentén indult utunk. A Borsa - hágó 
stratégiai út volt a történelem folyamán 
már a tatárok és később más hadak szá-
mára is (ún. Mackensen hadiút). Az út 
egyik oldalán a Radnai és másik oldalán 
a Máramarosi havasok vonulataiban gyö-
nyörködhettünk, sőt a Kelemen havasok 

Maramarossziget – Emléktábla a börtön falán

Máramarossziget – Hollósy szülőházánál

A börtönmúzeumban az egyházi méltóságok 
emlékfala (felül középen) Márton Áron püspök)
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legmagasabb csúcsát, a Pietrosz (2305 
m) hófoltokkal tarkított zugait is meg-
pillanthattuk.

Borsafürdőn felvonó 1450 m-re vitt 
fel bennünket a hegyre, ahonnan egy 
nagyon szép, de helyenként nyaktö-
rő gyalogtúrát tettünk a Lóhavasi víz-
eséshez. 80 m magasról zúdul le a víz 
páratlan szép környezetben. Útköz-
ben a magas hegyi növényzet fajgaz-
dagságát csodálhattuk meg, eseten-
ként a kakukkfűtől illatos gyepsző-
nyegen lépkedhettünk, áfonyával ol-
tottuk szomjunkat, szemünk a hegy-
vonulatok változatos vonulatait követték, 
amelyek felett varázslatos formákat öltöt-
tek a felhők. 

Borsafürdőn egy újonnan (1970-es 
években), de hagyományos stílusban épült 
ortodox fatemplomot tekintettünk meg. 
Megismerhettük az ezen építményekre 
jellemző háromosztatú elrendezést: elő-
tér, templombelső és az ikonosztáz mö-
gött, csak a papok részére látogatható 
szentélyt. Az ikonosztázon mindig meg-
jelenítik szent Miklós, Jézus és az Isten-
szülő (Szűz Mária) ikonja. A templomot 

Jézus mennybemenetele tisz-
teletére szentelték. A temp-
lomkertből ún. máramarosi ka-
pun keresztül távoztunk, ame-
lyen a kapudíszek eltérnek a 
székelykapun faragottaktól. A 
kapufélfán a fonat az életet, a 
nőt és férfit szimbolizálja, míg 
a szőlő a gazdagságot.

Visszatérve Felsővisóra ki-ki 
élvezte a szálloda adta welness 
lehetőséget vagy a közeli fürdő-
ben a strandolást.

Harmadnap reggelén autó-
buszunk a Bora völgye felé 

vette útját, majd az Iza mentén kanyar-
gott. Több, az 1400-as ill. 1700-as évek-
ben épült fatemplomot láthattunk saj-
nos csak a buszból. A Radnai havasok és 
Cibles között a Szecser hágón (818 m) 
folytattuk utunkat Beszterce megyébe. A 
Szalóca patak völgyében román falvakon 
haladunk át. A román lakosságot még Má-
ria Terézia telepítette ide. A paraszti por-
ták körül különböző formájú szénabog-
lyákat figyelhettünk meg: az ú.n. erdélyi 
boglya (kúpos), osztrák boglya (kerítésre 
terített széna), ill. lábas boglya tarkította 

Pihenő Borsafürdőn

Borsafürdő – fatemplom
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a vidéket. A Nagy-Szamos völgyébe érve 
Naszód román határőrezred állomáshelye 
magán viseli az 1700-as évek osztrák épí-
tészeti stílust.

A Borgói hágót elhagyva a Moldva völ-
gyébe értünk. Dornavatrán rövid vásár-
lásra megálltunk. A helység határőr falu 
volt. Fejlődése ugrásszerűen megnőtt 
1845 után, mivel az 1810-ben fölfedezett 
gyógyhatású forrás mellett fürdőtelepet 

létesítettek, ahol a gyógyszállókban a 
beutaltak orvosi felügyelet mellett für-
dő- és ivókúrákat vesznek. Különösen 
az idegbetegségben, szívbetegségek-
ben és a mozgásszervi bántalmakban 
szenvedők keresnek az itteni kúrákkal 
gyógyulást bajukra. Itt palackozzák a 
kereskedelemben kapható „Dorna” ás-
ványvizet. 

Dorna patak völgyére inkább a dom-
bok a jellemzők, a Szeret patak a he-
gyek között kanyarog és már Bukoviná-
ban vagyunk, ahol örmények is leteleped-
tek egykor. Bukovina ortodox kolostorai-
ról nevezetes. Ezen a vidéken már a XIV. 
századtól számos remete élt, akik maguk-
nak fából szerény templomot építettek. 

A remeteközösségek számának növeke-
dése kőtemplomok építését tette szüksé-
gessé. Mi a Moldovica kolostort látogat-
tuk meg, amelyet 1532-ben Petru Rares 
emeltetett egy régebbi templom helyén. 
A XIV. században épített fatemplomot 
Alexandru cel Bun fejedelem lebontatta, 
és egy kőfallal körülvett kőtemplomot épí-
tetett valószínűleg 1402-ben. Az az épü-
let feltehetőleg földcsuszamlás következ-

tében tönkrement. Ezután emelte a 
Kisboldogasszonynak szentelt erőd-
templomot Petru Rares, amely a leg-
jelentősebb régi román műemlékek 
közé sorolható. Építészeti szempont-
ból szokatlan megoldással tűnik ki, 
mivel a templomhajó meg van hosz-
szabbítva, így a cinterem későgótikus 
stílusú ablakai és az ajtókeretek a pár-
kány alatt egészen szimmetrikusan 
helyezkednek el. Erdélyi, besztercei 
mesterek munkái. A kolostor várfala 
5 m magas és 1,2 m vastag. A lőré-
sek arra utalnak, hogy a kolostor haj-

dan katonai célokat is szolgált. A fallal kö-
rülkerített tér sarkain ma három őrtorony 
még látható, sőt a főbejárat is egy kéteme-
letes őrtorony. A bejárat boltív díszítései, 

Moldovica – kolostortemplom

Hargitafürdői pihenő
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kőfaragásai a XVII. század elejéről (1609-
1614) származnak, amikor a kolostort res-
taurálták. A délkeleti saroktorony harang-
toronyként is szolgált.

A kolostortemplom külső falát teljesen 
beborítják az 1537-ben készült freskók. 
A keresztény szellemiség szempontjából 
nagy értéke van az Isai nemzetségfáját ill. 
Kisboldogasszony ünnepének himnuszát 
ábrázolónak, valamint Konstantinápoly 
ostromát megjelenítőnek. A moldovicai 
mester az ostromjeleneteket aprólékosan 
kidolgozta, az ostromló perzsákat XVI. 
századi török ruházatban és fegyverzet-
ben ábrázolja. 

A nyitott előcsarnok oszlopain több 
szent portréja (pl. szent Demeter, 
szent György, szent Mercurie) lát-
ható. Az előcsarnok belső falán „Az 
utolsó ítélet” c. freskó drámai ereje 
tartja fogva a néző szemét. Külön ér-
dekessége ennek a freskónak, hogy 
a kárhozatra szánt lelkek között ott 
láthatjuk Kajafást, Mohamedet, a 
katolikus és pogány császárokat, to-
vábbá pápákat.

A belső freskók közül kiemelendő 
a nyugati falon található kép, amely 
az alapító családját ábrázolja. Itt lát-
ható a legsikeresebb portré Petru 
Rares-ről, és megfigyelhető, hogy a 
fejedelmi család minden tagja egye-
di karakterisztikus arcú. Az Egek Urának 
trónja mellett jobbra a Szűzanya arcának 
vonásai sok közös fizionómiai vonást mu-
tatnak a helyi asszonyokéval. A cinterem 
boltívének mesteri kidolgozása, valamint a 
Szűzanya másik két ikonja is a festő szé-
leskörű képzőművészeti kifejezési módjá-
ról tanúskodik, valamint arról, hogy a mű-
vész ismeri a keleti és nyugati művészeti 
irányzatok elemeit is. A hajó bejárati ajtajá-
nak boltívére festett Szűzanya és a Kisded 

Jézus képe - a művészettörténészek sze-
rint – a középkori festészetünkben legér-
zékletesebben fejezi ki az anyaságot. Or-
todox kalendárium (365 ikon), Jézus és a 
Boldogasszony élete is megjelenítésre ke-
rült a falakon. A megfeszítést ábrázoló kép 
kivételes esztétikai értéke kitűnik a sorból.

Ma apácakolostorként működő temp-
lom mellett az ún. kincsesház múzeumi ér-
tékeket őriz főként a régmúlt időkből. Ezt 
az épületet 1610 és 1612 között építették. 
Fejedelmi, ill. püspöki lakóhelyül szol-
gált, az 1955 és 1957 között végzett res-
taurálási munkák után alakították múze-
ummá. Régi kódexek, kárpitok, miseru-
hák között a legértékesebb kiállított tárgy 

Petru Rares fejedelmi karosszéke. A gyö-
nyörűen faragott széket igen szép keleti és 
moldvai motívumok díszítik. Itt őrzik az 
„Aranyalma”díjat, amit a világörökség-
ként nyilvántartott kolostorkomplexum a 
„Vue Touristique” laptól (F.I.J.E.T. gondo-
zásában jeleníti meg az UNESCO) kapott.

Terveztük a Voronec (1488-ban építet-
ték) kolostor megtekintését is, de útlezá-
rás és az esőfelhők gyors gyülekezése mi-
att elmaradt.

Tolvajos-tető
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Elhagyván a hegyeket a mezőség felé – 
„Etelköz” – vettük urunkat. Míg a meg-
változott tájban gyönyörködtünk Kóka 
Rozália történeteiből hallgattuk „ A fös-
vény legény házasodik” címűt, majd a 
Csík Zenekar muzsikája szórakoztatott 
bennünket. 

Az Aranyos Beszterce völgyé-
ben folytatva utunk az ezeréves határt 
Gyergyótölgyesnél hagytuk el, és megér-
keztünk Hargita megyébe. A Tölgyesi há-
gón áthaladva a Gyergyói medencében át-
autóbuszozunk Gyerdóditrón. Itt született 
Puskás Tivadar (telefonközpontnak és a 
telefonhírmondónak – a rádió elődjének – 
a feltalálója, 1844-1893). A helység temp-
lomát Roth Miksa üvegablakai díszítik, 
amire a pénzt a falu népe adta össze, így az 
örmény lakosság is. Gyergyószárhegyet 
érintve Gyergyóalfaluról megtudjuk, 
hogy a medence hidegpontja (nem ritka 
a -20 vagy -30 °C hőmérséklet télen), a 
szomszédos Gyergyóújfalu pedig bórvíz-
ben gazdag. Már sötétedik, amikor Szé-
kelyvarságra érkezünk. Ez egy zsákfalu 
kb. 1500 színmagyar lakossággal. „Be-
hajózás” után a „szíveslátás nusikummal” 
(Nusika almapálinkája) kezdődött. A 

falusi vendéglátó családok nagy szeretet-
tel fogadtak bennünket. Miután minden-
ki megtalálta házigazdáját, hazakísértek 
és fölséges vacsorával vendégeltek meg.

Negyedik nap Máréfalva felé indulunk, 
ahol különösen szép székelykapukat lá-
tunk. Ősi napkorongos motívumú is akad 

köztük. Hargitafürdőn és Szentegy-
házán (gyemekkaráról híres) áthalad-
va a Tolvajos-tetőre érkezünk, ahol 
a hármas fakereszt Márton Áronra, 
a csíksomlyói győzedelmes csatára 
(1442) és a honfoglalásra (896-996) 
emlékeztet bennünket.

A Varjas patak mentén autóbuszozva 
felfigyeltünk a vasoxidtól vörösre fes-
tett víz színére. Ezen a vidéken kaolin-
bányák is vannak, ahol korábban Böjte 
Csaba ferences testvér is dolgozott. 

Az út mentén többször láttunk egy 
nagyon dekoratív sárga virágot, a 
Telekia spetiosa var. Baumgarten-t, Hargitafürdő – mofetta

A Kossuth-sziklán
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ami Erdélyben őshonos, Magyarországon 
védett növény.

Hargitafürdőre visszatérve felmentünk 
a Kossuth-sziklához (kb. 1500 m), ahon-
nan Csíkszereda és Csíksomlyó is jól lát-
ható. A szikla elnevezése 1891-ben történt 
Kossuth Lajos iránti tiszteletből. A szik-
lánál meghallgattuk Áprily Lajos: Tetőn, 
valamaint Kányádi Sándor: Előhang c. 
versét.

Hargitafürdőn kipróbáltuk a 
mofettát (vulkáni utóműködés 
eredményeként egy száraz szén-
dioxidos gázfürdő), majd a bór-
vízforrásnál megtöltöttük kula-
csainkat. A kissé esősre fordult 
időben felkerestük a pálos temp-
lomot. A boldog Özséb által ala-
pított pálos szerzetesrend az 
egyedüli magyar alapítású rend.

Csíksomlyó volt a következő 
állomás. A ferencesek kezelé-
sében lévő templom (1802-ben 
épült) a csodatevő Szűz Má-
ria kegyszobráról nevezetes. 
Mi is fohászkodtunk Nagyasz-
szonyunkhoz, hogy megtartson 
bennünket őseink hitében, és tudjuk éle-
tünkben megvalósítani a bölcs mondást. 
„Ki kell szeretni az emberekből a jót!” 

A festett üvegablakok magyar szent-
jei között Kapisztrán szent János is 

megtalálható magyar zászlóval a kezében.
Csíkszeredán még megtekintettük a Már-
ton Áron szobor-csoportot, Sárpátki Zol-
tán alkotását, amelyet 2016-ban állítottak 
fel. A következő felírat olvasható a szo-
borcsoport talpazatán: „Az igazság védel-
mében és a szeretet szolgálatában”.

Ezután visszaindultunk Székelyvarság-
ra. A délutáni ill. vacsora utáni szabad 

programban ki-ki a hordó fürdést próbál-
ta ki, ill. medve lesre ment a vadászokkal. 
Nagy élmény volt a boccsal érkező barna-
medvét a természetben látni.

Folytatjuk

Csíkszereda

8-án Pantaleon orvost, Hermolasz papot, Euproxia szüzet ünnepeljük. 13-án megem-
lékezünk Pál apostol munkatársairól és a 12 tanítómesterről. Tanulságos felsorolni 
őket: Aeropagita Dénes, Hreteász, Szilveszter, Atanáz, Jeruzsálemi Cirill (ezek között 
görög egyházatyák), Efrém diakónus énekszerző volt, Cezáreai Özséb, Nazianzi Ger-
gely, Nisszai Gergely, Ciprusi Epifán (+403), aki az örmény liturgiában mondott hit-
vallást megfogalmazta, Aranyszájú János, akinek több imája is megtalálható az ör-
mény liturgiában, Alexandriai Cirill. Mily sokszínűsége a szentek sokaságának!

dr. Sasvári László

Az örmény naptárból
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Kolozsváron született 1937. október 27-
én. Szülei Magyarláposról Kolozsvár-
ra költözött iparosemberek voltak: vi-
téz Kovács Márton - erős örmény gyö-
kereket örökölt apai nagyszüleitől, a 
Gyergyószentmiklósról elszármazott Ko-
vács Márton mészárostól és feleségétől 
Mányó Anikótól. Édesanyjának (Kézdi)
Vásárhelyi Kerekes Julianná-
nak szintén vannak örmény 
gyökerei, de főleg reformá-
tus tanítókat, papokat, jegyző-
ket, iparosokat találunk a csa-
lád történetében. A II. világhá-
ború utolsó hónapjait a család 
Szamosújváron vészelte át a ro-
konoknál. Az édesapát az oro-
szok elhurcolták, majd hazake-
rült. A szülők mindent elkövet-
tek, hogy mindkét gyermekük 
(Árpád és Júlia) tanulhasson. 
Szilárd meggyőződésük szerint 
az erdélyi magyarságnak elhi-
vatott, népéért cselekedni tudó 
és akaró értelmiségi rétegre van 
szüksége, akik által a „néma tömeg” a sza-
vát hallathatja.

Kovács Júlia elemi, közép és felsőfo-
kú tanulmányait is Kolozsváron végezte. 
1959-ben diplomázott a Bolyai Egyetem 
Történelem-Filológia (Bölcsészet) Ka-
rán a magyar nyelv és irodalom szakon. 

Kerek évforduló

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a Füzetek alkotóközössége 
sok szeretettel köszönti Bálint Tiborné Kovács Júliát, az „Armenia” Örménymagyar 
Baráti Társaság elnökét, az EÖGYKE és közössége, (itthon és otthon Erdélyben) ál-
landó munkatársát születésének 80. évfordulója alkalmából. Kívánunk jó egészsé-
get, jókedvet és boldogságot, munkabírást az elkövetkezendő évtizedekre. Isten él-
tesse sokáig!

Bálint Tiborné sz. Kovács Júlia
1960-ban múzeográfusként kapott ki-
nevezést az újrainduló Erdélyi Múzeum 
Egyesületben, amit rövidesen megszün-
tettek, majd 1990-ben sikerült újraindí-
tani.1961-1964 között gyakornok, kabi-
netfőnök a most már Babes-Bolyai Tudo-
mányegyetem Filológia Karának Magyar 
Nyelvészeti Tanszékén. 1965-től 1995-ig, 

nyugdíjazásáig könyvtáros a Kolozsvári 
Egyetemi Könyvtárban. Könyvtárosi mun-
kája mellett részt vett a Romániai Magyar 
Irodalmi Lexikon első két kötete anyagá-
nak összegyűjtésében.

1962-ben kötött házasságot Bálint Tibor 
íróval, aki az egyetemes magyar irodalom 

Julika és Vencel augusztus 14-én a lugasban
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Krúdy, Déri, József Attila és Márai díjasa. 
2001-ben Kossuth díjra is felterjesztették, 
de 2002 januárjában eltávozott e földi vi-
lágból.

Házasságukból két gyermek szüle-
tett: 1965-ben Nóra, aki 1991-ben fiú-
val - Tasnádi Gergely - ajándékozta meg 
a családot. 1967-ben született Ágnes-Júlia, 
aki Moszkovits Péter-Bence és Moszkovits 
Alma Anna édesanyja.

Bálint Júlia az Erdélyi Szépmíves 
Céh és az EME alapító tagja. 1998-ban 
Marosszentgyörgyön - édesapja jogán - vi-
tézzé avatták.

1990-től szervezi 
Keresztes Zoltánnal 
együtt az „Armenia” 
Örménymagyar Ba-
ráti Társaságot, 
amely Egyesület 
1991. március 18-án 
bejegyzésre került. 
Kezdettől vezető-
ségi tagja, 1997-től 
a székhely saját la-
kása lesz. Keresztes 
Zoltán halálával el-
nöknek választják. 
1997-ben együttmű-
ködési megállapo-
dást köt az év ele-
jén alakult Erdélyi 
Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesü-
lettel, az Apáczai Csere János Baráti Tár-
sasággal, a Piarista és Marianumista Öreg-
diákok Baráti Körével, valamint az Erdé-
lyi Kárpát Egyesülettel. Lakása rendszeres 
vezetőségi ülések, találkozók színhelye, az 
erdélyi magyar értelmiség, s kiemelten az 
erdélyi magyarörmény közösség felelősen 
gondolkodó tagjainak biztos bázisa, ahol 
mindig és mindenkinek rendelkezésére áll. 

Itt születtek meg a közös programok, ma-
gyarörmény konferenciák-Szamosújváron, 
Kolozsváron és Székelyudvarhelyen -, 
kiállítások, könyvbemutatók gondola-
ta, szervezése, az erdélyi örmény múlt és 
kultúra megismertetésére, megmentésére. 
Számtalan civil szervezet által rendezett 
konferencián vett részt és adott elő az erdé-
lyi örménység történelméből választott té-
mákban, régiók örmény családjainak kuta-
tási eredményeiből, majd publikált kutatá-
si anyagaiból nemcsak az Erdélyi Örmény 
Gyökerek füzetek hasábjain, de helyi la-

pokban és sugárzó 
médiumokban is. 
Nemcsak előad, ha-
nem felszólal, hoz-
zászól az elhang-
zottakhoz, és min-
den fórumot meg-
ragad, hogy az er-
délyi örménység-
ről ismereteket ad-
jon tovább, felkeltse 
az emberekben ezen 
ősi kultúra és az er-
délyi örmény diasz-
póra megismerésé-
nek vágyát. Rend-
szeresen részt vesz 
egyházi és világi ör-
mény találkozókon.

1999-2000, 2001, 
2002 évi egyhá-

zi és világi konferenciák megrendezésé-
ben hol rendezőként, hol társrendezőként 
vesz részt s a konferenciakötetek létrejöt-
téhez hol társszerkesztői, hol társlekto-
ri munkájával járul hozzá. 2003 évtől el-
vállalja az Erdélyi Örmény Gyökerek fü-
zetek erdélyi tudósítását, valamint az er-
délyi közösségekkel, olvasókkal való kap-
csolattartás nehéz feladatát, nem beszélve 

Ígérd meg magadnak!

Ígérd meg magadnak, hogy sose feledkezel 
meg arról, hogy milyen kivételes személyi-
ség vagy. - Ígérd meg magadnak, hogy kitar-
tasz álmaid mellett, s kinyúlsz az égre csilla-
gaid után. – Ígérd meg magadnak, hogy boldo-
gan éled az életed a sorjázó évek és mérföldek 
során haladva. – Ígérd meg magadnak, hogy 
emlékszel „arra még…”, s mindig „várod a jö-
vőt…”. – Ígérd meg magadnak, hogy megte-
szed mindazt, amire egész életedben vágytál. 
– Ígérd meg magadnak, hogy gyengéden táplá-
lod álmaidat, akárha kincset őriznél. 
– Ígérd meg magadnak, hogy nap mint nap lé-
pésről lépésre élvezed életed minden napját. – 
Ígérd meg magadnak, hogy szeretetben és bol-
dogságban éled le életed, s minden álmod va-
lóra váltod.

Ollin McCurty
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a füzetek rendszeres erdélyi postázásáról. 
Lelkiismeretes munkájának köszönhetően 
lapunk rendszeresen tudósít az erdélyi ese-
ményekről, az erdélyi olvasók visszajelzé-
seiről az Olvasói levelek útján, s nem utol-
só sorban erdélyi örmény olvasói bázisunk 
is egyre bővült kiterjedt levelezésével.

2006-ban Julikát az EÖGYKE Szongott 
Kristóf díjjal jutalmazta felbecsülhetetlen 
szolgálataiért: az erdélyi magyarörmény 
közösség, a magyar-örmény múlt és kultú-
ra ápolásáért, továbbörökítéséért. 

Mára elmondhatjuk: Bálint Júlia, a mi 
Julikánk, fogalommá vált, egyszemélyes 
intézménnyé nőtte ki magát. Aki itthon 
szeretne Erdélyben valamit megtudni, va-
lakit megkeresni, az Julikán keresztül elér-
heti célját, és ugyanígy működik Erdélyből 
visszafelé is. Igazi összekötő kapcsot jelent 
a hazai és erdélyi örmény közösségek kö-
zött, mely mára pótolhatatlanná tette sze-
mélyét. Isten éltesse sokáig és tartsa meg 
jó egészségben az egész közösség számára.

Dr. Issekutz Sarolta

Alexék oldaláról sokfelé elhangzik a vád, 
hogy Saroltával nem lehetett megállapod-
ni, bár a közösséghez tartozó több ember 
is ezt kívánja. Nos én, aki a több mint 20 
évet végig asszisztáltam fegyverhordo-
zóként, kijelenthetem, hogy valóban nem 
történt megállapodás Alexékkel, de ennek 
nem a Sarolta az oka. Volt egy időszak, ta-
lán még sokan emlékeznek arra, hogy mi-
lyen szép közös Aradi Vértanuk ünnepség 
volt a Városháza dísztermében, vagy közös 
Genocídium megemlékezés a Duna parton, 
majd ünnepi előadás a várban az Akadémia 
épületében, azaz volt egy önkormányzati 

Balogh Jenő
Miért alakult meg az Erdélyi Örmény Gyökerek 

Kulturális Egyesület? – 4. rész

Egy „kulturális fegyverhordozó” férj emlékei
…hmmm. Ügyes…

  

ciklus, amikor az EÖGYKE csoport és a 
keleti örmények egy csoportja közösen ve-
zette az Országos Örmény Önkormányza-
tot Aján Gergely elnök, Szongoth Gábor és 
Szarkiszján Ádám alelnökök vezetésével. 
Arra talán már senki nem emlékszik, hogy 
e megállapodásnak volt egy pontja, amely 
úgy szólt: ….kivéve Avanesián Alex és 
családja …, azaz az együttműködés csak 
úgy jöhetett létre, hogy az Avanesián csa-
lád kizárva. E megállapodásnak volt egy 
igen fontos másik mondata is:…többet szó 
sem essék arról, hogy ti nem vagytok ör-
mények, mert nem beszélitek az örmény 

Kedves Olvasó!
Az előző részekben foglalkoztam az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
megalakulásának és működésének problémáival egy belsőnek is mondható külső meg-
figyelő szemüvegén keresztül. A záró folytatásban néhány összegző gondolatomat kívá-
nom megosztani, majd egy tanmesével zárom visszaemlékezésemet.
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nyelvet, valamint arról sem, hogy ti nem 
vagytok kisebbség csak bevándorlók, 
mert csak most jöttetek az országba….
Ma már a feledés homályába vész, hogy 
volt ilyen, mondhatnám történelmi jelentő-
ségű megállapodás a magyar-örmények és 
örmény-örmények között, csak mint utal-
tam rá .. kivéve….Avanesián család. Tör-
ténelmi tény, hogy a Saroltával lehetett 
megállapodást kötni, Avanesián Alexékkal 
nem.

Arra is emlékszem, hogy az idők folya-
mán a választások környékén volt több 
egyeztetési kísérlet. A részünkről az utol-
só írásbeli ajánlatot az együttműködésre a 
2014-es alakuló ülésen adtuk át, amit egy-
szerűen kinevettek.

A magam részéről személyesen is részt 
vettem egyezkedési kezdeményezése-
ken, hol ezzel, hol azzal a személlyel, az 
örményörmény közösség oldaláról. Azt 
azonban kijelenthetem, hogy az ő részük-
ről az ajánlat lényege mindig csak addig 
terjedt, hogy „kaptok x millió forintot és 
attól kezdve csendben vagytok, hagyunk 
benneteket élni, de mi szabadon csináljuk 
a magunk dolgát”. Arról hallani sem akar-
tak, hogy az egyezség nem csak a pár mil-
lióról, hanem a magyarörmény közösség 

valódi elismeréséről, a médiában való 
egyenlő megjelenésről, stb. kell szóljon, 
amely nem helyettesíthető pár millióval, 
amit pl. a Füzetek kiadása jelentene. Sa-
rolta soha nem hagyta magát lefizetni pár 
millióval, ő mindig csak a teljes körű meg-
állapodást szorgalmazta, amelytől úgy fél-
tek, mint a tűztől. Tudomásom van róla, 
hogy zajlottak megkeresések és tárgyalá-
sok Saroltán kívül a közösségünk más tag-
jaival is, de mint arról a tárgyalók beszá-
moltak, e tárgyalásokon elhangzott ajánla-
tokat általában úgy összegezhetném, hogy 
lényegében meg kívántak vásárolni egy 
vagy néhány képviselőt a saját tevékeny-
ségük támogatottságához, cserébe felaján-
lottak néhány százalékot, amely eseten-
ként elérte az 5-7 milliót is. Komplett, át-
fogó megállapodási ajánlat nem hangzott 
el. Tehát Alexék soha nem is akartak meg-
állapodni Saroltával, csak azt a látsza-
tot keltették, hogy ők vétlenek a korrekt 
együttműködés kialakulásában. 

…hmmm. Ügyes…

Talán nem árt, ha itt ismételten leírás-
ra kerül, mit is értettünk mi megállapodá-
si ajánlatnak, amelyet szabályszerűen kine-
vettek: 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület tájékoztató felhívása a nemzetiségi 
választásokat követő együttműködésről

Az EÖGYKE kizárólag a tisztességes együttműködés híve, ezért elutasít (egye-
sületi szinten akár vele és más alanyi személyekkel szemben is) mindenfajta ki-
rekesztést és illegitim álláspontot. Az együttműködés célja, hogy a Magyarorszá-
gon élő örménység kulturális identitását, hagyományőrzésének ápolását mind az 
örményországi, mind az erdélyi örmény gyökerű magyar állampolgárok körében 
hirdesse, népszerűsítse és legjobb tudása szerint erősítse.

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület a 2014 október 12-i választásokon 
mandátumokat szerzett örmény nemzetiségi önkormányzatokat, azok képviselőit 

együttműködésre hívja fel a következő célok megvalósítása érdekében:
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• A 2015-ös Örmény Genocídium emlékév méltó, közös megünneplésére. Közös erőfe-
szítéssel küzdjünk a 100 évvel ezelőtti sajnálatos események állami szintű elismerte-
tése és a teljes magyar nemzet által való méltó befogadás érdekében.

• Az örmény nemzetiség korábbi jó hírének, társadalmi elismertségének, elfogadottsá-
gának és megbecsültségének visszaszerzéséért a kultúrában, a politikában, a közigaz-
gatásban éppúgy, mint a hitéletben idehaza és külföldön.

• Legyünk büszkék arra, hogy e közösség még közel 800 év után is büszkén vállalja ör-
mény gyökereit az immáron 19. század vége óta fellelhető nyelvvesztési és integrá-
ciós folyamatok ellenére. Sőt vállalja a „rearmenizációs” („újraörményesítési”) fo-
lyamatokat, a már részben elfelejtett örmény szokások, hagyományok újraélesztése, 
adott esetben újratanulása árán.

• Tárjuk fel közösen az elfelejtett örmény történelmet, kultúrát, tárgyi emlékeket és 
mentsük meg, de legalábbis dokumentáljuk a jelenlegi állapotot.

• El kell érni a közösség működésének olyan morális megbecsülési szintjét, amely alap-
ján a vér szerint örménységhez tartozók büszkén vállalják e gyökereket és csatlakoz-
nak e közösséghez. Valljuk, hogy e közösség valós számossága közelíti a 20000 főt, 
ezért mindenki közös feladata és felelőssége a rejtett örmények megtalálása és aktivi-
zálása, azaz a legközelebbi választáson az örmény regisztrálók száma közelítse meg 
a 20000 főt. Folytatni kell az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület által 
megkezdett és eddig sikeresen folytatott genealógiai kutatásokat.

• Legyenek meghirdetett örmény közösségi ünnep- és emléknapok, amelyek méltók az 
adott eseményhez.

• Legyen végre az örménységnek egy olyan kulturális centruma, amely jól megközelít-
hető közforgalommal, reprezentatív, ahol kiállítások és rendezvények is szervezhető-
ek. Szűnjön meg az az elhagyatott, drága, holt iroda, amely az éves néhány testületi 
ülésen kívül semmire sem használható. 

• Változtatni kell azon, hogy a magyarországi örménységnek a keresztesköveken, egy-
néhány márványtáblán túl nincs igazi szimbóluma. Az örménységnek legyen élő, mű-
vészetekből, kultúrából, élettel teli szimbólum együttese, amelyhez szívesen csatla-
kozik mindenki, örmény és nem örmény. Juthasson hozzá bárki örmény könyvekhez, 
tárgyi emlékekhez, örmény tárgyú könyvekhez, tanulhasson örmény táncokat, kóstol-
hasson örmény ételeket, ismerhesse meg a múltunkat és lássa a jövőt, mert akkor e 
többszáz éves diaszpóra nem fog kihalni.

• Össze kell fogni, mert e közösség aktív tagjai kihalóban vannak, idős koruk miatt. 
Meg kell találni a fiatalságot, hogy megfelelő módon tegyük számukra is vonzóvá a 
gyökereket. Ha nem tesszük meg, egy generáció alatt megszűnik mindaz, ami 800 év 
alatt nem szűnt meg.

• Legyen minden évben (esetleg kétévente) előre meghirdetett örmény nemzetközi kul-
turális hét, amelyre koncentrálni lehet anyagi és szellemi erőforrásainkat.

• Szűnjön meg a „te nem is vagy örmény, mert nem tudsz örményül”, vagy „te csak egy 
bevándorló vagy és nem is tartozol az elfogadott nemzetiség közé” szemlélet. A most 
bevándorolt és Magyarországon hazát talált örményeket fogadjuk úgy, mint vérfris-
sítés az örmény kultúra ápolásában, mint segítséget a nyelvét vesztett magyarörmény 
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Az egyezségi ajánlatot most, több év 
után ismét elolvasva, ismét megdobogott a 
szívem és büszke vagyok arra, hogy ilyen 
ajánlatott tett az EÖGYKE frakció és igen 
elszomorodom a kinevetésen. Jusson ez az 
együttműködési ajánlat bármely bekezdé-
se mindenkinek az eszébe, amint ócsárol-
ni hallja Saroltát vagy közösségét Alexék 
által. 

(Ui: Sajnos az egyik aláíró, dr. Tóth Ró-
zsa azóta kiírta magát a közösség soraiból 
és eladta lelkét egy tál lencséért.)

Összefoglalva az a véleményem, hogy 
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturá-
lis Egyesület soha nem jött volna lét-
re Avanesián Alex megsemmisítő szán-
déka nélkül. A magyarörmény kulturális 

irányvonal általános elterjedését és kivi-
rágzását a tiltás, az elnyomás éltette és mű-
ködtette. Ha nem történnek Alexék részé-
ről kizárások, ha nem hangzanak el ki-
rekesztő kijelentések, templomfoglalás, 
pénzelvonás stb. akkor talán nem is éled 
fel a magyarörmény közösség, hanem szép 
csendben elalszik a magyarörmény lán-
gocska. A dac éltette és csiholta folyama-
tosan a tüzet és így éledt fel e kulturális és 
identitási igény. Avanesián Alexet nevez-
hetném az örmény nemzetiség felemelőjé-
nek és egyúttal gyilkosának is, mert mind-
kettő állítás igaz. Felemelte a szinte sem-
miből, de megpróbálta azonnal elfojtani, 
amint az kezdett számára kezelhetetlenné 
válni. Hogy mi lesz a jövő, azt nem tudja 
senki megmondani, az viszont biztos, hogy 

közösség múltjának kutatásában (régi örményül íródott dokumentumok fordítása). A 
mostani örmények pedig fogadjanak el bennünket is örménynek és vegyék tudomá-
sul, hogy az elmúlt néhány száz év már nyomott hagyott e diaszpóra kultúrájában, te-
hát nekik is változniuk kell, hogy beilleszkedjenek. E beilleszkedésbe az itt élők se-
gítséget nyújtanak. E segítséggel nem szabad visszaélni. Tudomásul kell venni, hogy 
Magyarországon a nemzetiségi autonómia csak kulturális autonómia és nem gazdasá-
gi. A gazdasági beilleszkedéshez a közösség csak keveset tud tenni, a nemzetiségi ön-
kormányzati források nem arra valók.

• Meg kell fogni azokat a nem örmény gyökerű fiatalokat, akik a méltán híres örmény kul-
túra iránt érdeklődnek. Segítenünk kell őket a kultúra megismerésében, adott esetben az 
örmény nyelv megismerésében, hogy e kutató kíváncsiságukat ki tudják elégíteni. Az 
elmúlt időszakban nem kevés „nem-örmény” fiatal kiváló eredményt ért el az örmény 
nyelv és kultúra ápolásában. Őket meg kell becsülni, sőt számukat gyarapítani kell.

• Az újonnan alakuló Országos Örmény Önkormányzatnak feladata e munkák koordi-
nálása és a lehetséges erőforrások (szellemi és anyagi) megszerzése, ésszerű haszno-
sítása. A célok megvalósítása érdekében az országos önkormányzatnak reális tervet 
(rövid és középtávú) kell készítenie, hogy az egyes területi és települési önkormány-
zatok a célok megvalósítása érdekében tervezni tudjanak.
 
Budapest 2014-11-06
Az Országos Örmény Önkormányzat EÖGYKE frakciója:

Dr. Issekutz Sarolta, Szongoth Gábor, Esztergály Zsófia, Várady Mária, 
Zakariás Antal Dirán, Füleki Balázs, Dr. Tóth Rózsa
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ma már az EÖGYKE-n kívül több mint 15 
magyarörmény, örmény szervezet van be-
jegyezve a hivatalos nyilvántartás szerint. 
Az EÖGYKE elnyomása igen hatékony 
volt olyan szempontból, hogy igen sok új 
hajtás alakult ki az ország minden pontján. 
Sajnos ez nem jó hír Alexéknek, mert eny-
nyi szervezet kezelése nem kis feladat.

…hmmm. Ügyes…

Végezetül néhány kérdés kavarog a fe-
jemben, amely kérdéseket általában nem 
is lehetne feltenni, mert nincs értelme. Mi 
lett volna ha? Megpróbálom tárgyilagosan 
előrevetíteni a magyarörmény jövőt. Az 
örmény bevándorlókról nincs tisztem el-
mélkedni.

Mi lett volna, ha nincs Avanesián 
Alex? (az örmény közösségben)

A magyarörményekből ma már szin-
te semmi sem lenne, ma már csak néhány 
beszélgető – nosztalgiázó társaság lenne, 
akik időnként egy kerti partin beszélget-
nek őseikről. A mai fiatal generáció már 
alig tudna az örmény múltról, a követke-
ző generáció pedig már mindent elfelejte-
ne. Az Orlay utcát a Mechitaristák belak-
ták volna, annak műkincseit Bécsbe szál-
lították volna a Mechitarista múzeumba. 
Amint a Mechitarista papok lassan fogyat-
koznak, az épületet talán eladják ismét la-
kásnak (lásd ma már Bécsben is alig ma-
radtak).

Mi lett volna, ha nincs dr. Issekutz Sa-
rolta? (az örmény közösségben)

Kétfelé kell választani a választ. Ha 
Alex lenne, vagy ha Alex nem lenne.

Ha Alex nem lett volna és csak Sarolta 
lenne, akkor a helyzet az előzővel azonos, 
mert Saroltától az „örménykedés” nem in-
dult volna el. Sarolta ma egy ügyvéd, egy 

politikus, egy üzletasszony lenne és az ör-
ményekkel nem is foglalkozna.

Ha van Alex és nincs Sarolta, akkor Alex 
beül az Orlayba a Mechitaristákkal, been-
gedi az ortodox örmény papokat, és a ke-
leti örmények bázisát építi ki, minden ma-
gyarörmény nagy ívben elkerüli az Orlay 
utcát. Volt Alexnek egy másik verziója, le-
bontatja az Orlay utcai épületet és a Bar-
tók Béla 15. telekkel egyesítve felépítte-
ti az Örmények Európai Kulturális Cent-
rumát, vagy valami hasonlót. Van néhány 
hozzá lojális helyi önkormányzat és az Or-
szágos elnökeként, fényes trónuson ülve, 
diplomata autóval utazgatva irányítaná az 
örmény látványkultúrát, 3-4 évenként egy-
egy örmény film elkészülne 2-300 millió-
ból, évenként 1-2 örmény együttes (Fran-
ciaországból, vagy Amerikából, esetleg 
Jerevánból) szerepelne a Nemzeti Szín-
házban. Ezek az ötletek, csak illusztráci-
ók, arra, hogy egyeduralkodóként minden 
pénz kezelőjeként nagy látványos projek-
teket tervezne, amelyben egy csöpp ma-
gyarörmény sem férne el. Ebbe az álomba 
tenyerelt bele Sarolta.

Mi lett volna, ha ők együtt tudtak vol-
na dolgozni?

Ez kizárt, két annyira ellenkező ember, 
hogy ez sohasem fordulhatna elő. Sarol-
tát ismerve annyira elkötelezett lett a ma-
gyarörménységért, hogy soha sem adta 
volna meg a lehetőséget annak az irány-
nak, amelyet Alex követ. A pénz megosz-
tása is problémás lenne, mert Sarolta a lét-
számarányos megosztás elvét tartotta igaz-
ságosnak, Alex pedig elképzelni sem tud-
ná, hogy akár csak 10 %-ot is kiadna a ke-
zéből. Emlékeztetni szeretném az olvasót, 
hogy volt egy ciklus, amely a legsikere-
sebb együttműködés volt keleti és magyar-
örmény közösség között, ennek az volt a 
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feltétele, hogy „Avanesián Alex és család-
ja kizárva”. Ezen kívül az örmény férfiakra 
jellemzően nem tudja elviselni a női veze-
tést, még megosztva sem, nőkkel szemben 
csak az alárendelt viszonyt ismeri. Olyan 
ajánlat elhangzott Alex szájából, dolgozz 
az én felügyeletem és irányításom alatt. 
Saroltának viszont még életében soha nem 
volt főnöke (igaz beosztottja sem), mindig 
a maga ura volt, így ez a variáció teljesen 
kizárt. A pénzkezelés és törvénytisztelet-
beli különbségekről már írtam, ez is kizá-
ró tényező. .

Mit csinálnánk ma másképpen? 
Azt hiszem, e két emberrel csak a pár-

huzamos működés az elképzelhető, amely 
valójában lezajlott. E párhuzamos műkö-
dést kellene csak finomítani. Tény, hogy 
Saroltának elsősorban az erdélyi vonal 
fekszik, gyökerei és nyelvi korlátok miatt. 
Lényegében nem tud sokat kezdeni a mai 
örményekkel az örményországi helyzettel, 
a protokollon kívül. A nyelvet nem isme-
ri, többször próbálkozott a tanulással de si-
kertelenül, anélkül pedig a kapcsolat eset-
len és nehézkes. Mindemellett a keleti em-
berek kezelése egyébként is nehézkes, ott 
sok minden másképpen működik a fejek-
ben. Jó lett volna megállapodni Alexékkal, 
hogy ők vegyék át a keleti vonalat és ne 
keverjenek bele Erdélybe, és a magyarör-
mény vonalba. E megállapodásnak az ve-
tett gátat, hogy Alex mindenképpen az Or-
szágos Elnöki posztjára és vezetésre töre-
kedett, azt viszont nem tehette meg anél-
kül, hogy a magyarörmény területre nem 
lép át és ott nem szerez választókat. Igaz 
ezzel bezavarta magát abba az ellentmon-
dásba, amelyből ma sem tud kilépni, ócsá-
rolni kell a magyarörményeket, ugyanak-
kor onnan kell szerezni szavazatokat. Ez-
zel lejáratja ugyan magát, de a pénz és a 

tisztség kárpótolja a lelkiismeretét. 
Visszatekintve, a problémák ellenére a 

párhuzamos működés addig szinte sike-
res volt, amíg nem jelenik meg a színen 
dr. Serkisián Szeván, illetve ha ő nem vált 
színt. A kezdetben Szeván kezelhető volt. 
Nehéz erről beszélni, de őszintén el kell 
mondani, hogy volt olyan időszak, amikor 
Sarolta úgy nézett Szevánra, mint az utód-
jára, aki majd átveszi a magyarörmények 
vezetését (az örmény katolikus templo-
munk visszaszerzésében is részt vett). Ér-
telmes, ambíciózus fiatal jogász volt. Dol-
gozott a Sarolta alatt a Fővárosi Örmény 
Önkormányzatban is. Valami miatt azon-
ban jellemében megváltozott, kezelhetet-
lenné vált. Úgy látom, hogy ő az oka an-
nak, hogy a párhuzamos működés meg-
szűnt. Alexxel ellentétben, akivel lehetett 
némi kerítés akciók mellet működni, vele 
nem lehet. Ö ugyanis Alexet is ki akar-
ja túrni, és neki nem Sarolta a fő ellensé-
ge, hanem Alex. Beindult köztük egy bel-
ső rivalizáció, ki tud többet rabolni a ma-
gyarörményektől. Mivel most már többen 
próbálnak rabolni a magyarörményektől, 
ezért nincs más lehetőségük, mint mindent 
el kell vinni (eszkimók és fókák esete). A 
másik ok talán az, hogy lényegesen nőtt az 
Országos Örmény Önkormányzat pénzbe-
li juttatása. A korábbi néhány tízmilliós évi 
apanázs ma már 80 millióra nőt és még to-
vábbi növekedés várható, a pénzéhség nö-
veli a harcikedvet. 

Lényeges szempont, hogy míg az egyes 
kerületi és helyi önkormányzatok jogi és 
pénzügyi felügyelete megoldott, az orszá-
gosé nem működik, ezért szabadrablási te-
rületnek tekintik.

A pénzkérdés értelemszerűen a Sarol-
tánál is megjelenik, de lényegesen ki-
sebb szinten. Sarolta mindig sokkal kisebb 
pénzből sokkal jobban gazdálkodott, így 
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olyan helyzeteket is áthidalt, amikor nem 
volt Fővárosi Örmény elnök, mert meg-
alakította a Budapesti Örmény Kisebbségi 
Társaságot (BÖKÖT), koncentrálva a hoz-
zá tartozó kerületek erejét és eredmények-
ben megelőzve az Országos eredményeit. 
Többen elégedetlenek is voltak, mert a Fő-
várostól nem kaptak pénzt, hanem be kel-
lett fizetni a pénz felét, de a Füzetek folya-
matosan megjelent, a konferenciák zajlot-
tak, a klub működött, könyveket adott ki 
az Egyesület, illetve a BÖKÖT.

…hmmm. Ügyes…

További kérdések is felmerültek ben-
nem, pl.: 
• Lehet-e győztesről, vesztesről beszélni?
• Kinek van igaza, van-e egyáltalán igaz-

ság az ilyen kérdésekben?
• Vajon elítélhető-e az az ember, aki úgy 

gondolja, hogy becsület, tisztesség. tör-
vényszerűség ide vagy oda, ha ott több 
pénz kapok, akkor inkább oda állok.

• Szabad-e felejteni? Elfelejteni, nem tö-
rődni a múlttal, a sok galádsággal, amit 

ellenünk tettek? Behunyni a szemünket 
és befogni a fülünket, a múlt törvényte-
lenségeit a szőnyeg alá söpörni, mert ka-
punk érte néhány milliót?

E kérdések talán már túlmennek az ör-
mény közösség problémakörén, hiszen a 
válaszokat olyan magasságokban illetve 
mélységekben kell keresni, amely a nagy 
politika mezejére vezet. Mert bizony itt is 
történnek olyanok, hogy lapáttal dobálják 
egymásra a sarat, majd, ha a pillanatnyi ér-
dekük úgy kívánja, letörlik arcukról a sarat, 
majd széles mosollyal kezet fognak és ösz-
szeállnak a közös érdekük mellett a korábbi 
barátjuk ellen, talán éppen egy rövid időre.

A gondolataimat erről most nem osztom 
meg a tisztelt olvasóval, hogy ezzel máso-
kat is elgondolkozásra inspiráljak. 

A Sarolta álláspontja és hozzáállása e té-
makörben inkább az 50% székely vonal-
ból, mint az 50% örményből ered… 

…hmmm. Ügyes…

Tanmese az örmény virágról.
Régi magyarörmény népmeséből magyarra fordította: Balogh Jenő

Volt egy ország, amelyet úgy hívtak Soknemzetiségek Országa, mert ebbe az ország-
ba sokfelől különféle népség telepedett le és élt békésen egymás mellett. A király elhatá-
rozta, hogy kijelöl egy területet, amelyet elnevezett „a nemzetek kertjének” . Parancsba 
adta, hogy minden nemzetiség ültessen olyan virágot, amely az ő nemzetiségét bemutat-
ja, szimbolizálja. Azt akarta, hogy lássa minden ország, mily sokszínű is ez az ország és 
milyen harmóniában élnek. Alexanjan, az örmény nemzetiség fővezére azt gondolta, mi-
vel az örmény nemzetiség igen különleges, ezért egy igen különleges, egy csodálatos Ör-
mény virággal kellene kitűnni. Gondolta egyenesen Jerevánból hozatna egy csokor Ör-
mény virágot, amelyik különleges színeivel és illatával elkápráztat majd mindenkit, sőt 
kiemelkedik a többi közül. Megkereste Saroltanjan kertészt, és megkérte, hogy elő kelle-
ne készíteni az örmény kertet. Szépen el kellene egyengetni, szerezni kell egy vázát, azt 
elásni a középre, vízzel feltölteni és várni a csodálatos virágcsokrot, amelyet Moldovjan 
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kertész hoz majd Jerevánból. A vázát annyira el kell süllyeszteni, hogy messziről úgy néz-
zen ki, mintha nem is vázába lenne a virág, hanem ott nőtt volna a nemzetek kertjében. 

Saroltanján kertész előkészítette a terepet, szerzett egy kerámiavázát, azt elásta, meg-
töltötte vízzel, a környéket szépen elrendezte, kis örmény zászlókat is tűzdelt a mezőre. 
Moldovjan kertész megérkezett Jerevánból a csokor virággal, azt a vázába tették és más-
naptól mindenki csodálhatta az örmények virágoskertjét.

Sajnos az örmény virág hetenként lehullatta szirmait és így mindig új csokrot kellett ho-
zatni Jerevánból. A virág pótlása nagyon sokba került, még úgy is, hogy a biztos utánpót-
lásra és szállításra egy magyar-örmény kereskedőházat alapítottak.

Saroltanján kertész nézegette a hetenként ellankadó virágot és a fejéhez kapott. Meg kel-
lene próbálni nem a vázába, hanem a földbe ültetni, hátha ott gyökeret ereszt. Hozzáfogott, 
hogy a virág földjét előkészítse, hogy a földet felássa. Ahogy az ásót a földbe eresztette, ész-
revette a föld tele van gyökérrel. Az ágyásban ugyanis korábban már voltak virágok, köz-
tük örmény virágok is, melyeket az előző király idejében megtéptek, nem locsoltak, a szá-
ruk elszáradt, már semmilyen virágot nem hoztak. De a föld telve volt alvó gyökérrel, me-
lyek egymásba kapaszkodtak, egymásba nőttek. Megismerte, a gyökerek között vannak a 
magyarörmény virág gyökerei is, melyek kicsit más virágot hoztak ugyan mint az örmény 
virág, de ezek is szépek voltak és illatosak. Ráadásul neki ezek a virágok jobban tetszettek. 
Eszébe jutott azon virágok színe és illata, amelyeket Erdélyben látott, amikor a nagymamá-
nál a szünidőt töltötte. Gondolta megpróbálja életre kelteni ezeket a gyökereket. A felszínt 
megtisztította a dudvától, hozott trágyát, rászórta, hozott vizet, meglocsolta és várt. Alig telt 
el egy-két hónap látta, hogy új hajtások dugták ki fejüket a földből és emelkedtek az ég felé. 

Odahívta Alexanján fővezért és örömmel mutatta meg neki a sok szép magyarörmény 
hajtást. Alexanján fővezér először ránézett a magyarörmény virágokra majd odanézett 
az örmény virágra. Alexanján fővezér dühösen mondta, de hiszen ez nem is olyan virág 
és az illata is más. 

Ezután Saroltanján kertész azt javasolta, próbálják meg az Örményországból hozott ör-
ményvirággal szemezzenek be néhány magyarörmény virágtövet, így az élő gyökérből 
táplálkozva az örmény virág talán tartósan, szépen virágzik.

Alexanján fővezér nem fogadta meg a tanácsot, továbbra is Jerevánból hozatott csokrokat.
Saroltanján főkertész közben csendesen gondozta a gyökerekből kinőtt magyarör-

mény virágokat, amelyek a következő években egyre magasabbak, virágosabbak lettek. 
Lassan elérték a vázába csúsztatott örmény virág nagyságát, sőt meghaladták azt. Las-
san messziről már nem is látszott az örmény virág. Ez nagyon zavarta Alexanján főve-
zért, és szörnyű haragra gerjedt. Szereltetett egy lakatot a vízcsapra, amelynek kulcsát 
zsebrevágta, így csak az ő engedélyével lehetett locsolni. Kinevezte Szevanjant főcsőve-
zetőnek, megparancsolta, hogy csak a vázát szabad locsolni. Saroltanján kertészi meg-
bízatását megvonta és nem engedélyezte neki a locsolást. Új főkertészeket nevezett ki 
Kinganjant és Artinjant és rájuk bízta a hazai és nemzetközi mezőkön a virágok gondo-
zását, de megparancsolta, hogy a jövőben úgy nyírják a virágokat, ahogyan a Nagyve-
zér iránymutatása szól. Hogy nehezítse Saroltanján dolgát, még kerítést is húzott az ör-
mény kerten belül, gondosan elkülönítve Saroltanján területét és nagy táblára kiíratta: 
Ezek nem örmény virágok. A Jóisten azonban Saroltanjánnal volt, megsegítette, mindig 
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Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület közleménye
Az Országos Örmény Önkormányzat az Erdélyi Örmény Gyökerek Frakció tagjai 
mandátuma megszűnését határozatban állapította meg. A határozatok ellen perenkívüli 
és peres eljárásban bírósági felülvizsgálatot kérelmeztünk. Ezen kérelmünket a Fővá-
rosi Törvényszék – a tényállás vizsgálata nélkül, amely bizonyítja az örmény-örmény 
frakció folyamatos, szisztematikusan kidolgozott törvénytelen eljárását – elutasította 
kérelmünket a mandátumok helyreállítása ügyében. A frakció tagjai az alkotmányos 
jogai lábbal tiprása és a mandátumok visszaállítása érdekében az Alkotmánybíróság-
hoz fordul. A hazai magyarörménység (erdélyi örmények) nemzetiségi jogai súlyos sé-
relme miatt hazánk vezetőinek figyelmét is felhívtuk és kértük segítségüket a magyar-
örmény identitásunk, kultúránk és örmény katolikus hitéletünk megmentése érdeké-
ben. A hazai, évszázadokkal ezelőtt érkezett magyarörménység nélkül ugyanis nincs 
legális örmény nemzetiségi önkormányzatiság hazánkban.

dr. Issekutz Sarolta – elnök

talált összegyűlt harmatcseppeket, árokban rekedt esővizet, amivel a virágokat locsolni 
tudta. A magyarörmény virágok pedig egyre csak növekedtek, újabb és újabb gyökerek-
ből lett hajtás, majd virág. 

Alexanjan fővezér dúlt-fúlt magában és egyre törte a fejét, mit tegyen. Haragjában igen 
gonosz ötlete támadt. Megkereste az útépítő vállalatnál dolgozó úthenger kezelőjét, hogy 
éjjel menjen a kertbe és menjen végig a magyarörmény virágokon. Jó pénzt ígért az úthen-
ger vezetőjének, aki ezt megtette. Éjjel beosont a kertbe és végigment a magyarörmény vi-
rágokon. Másnap reggel Alexanjan fővezér örömmel konstatálta, hogy a magyarörmény 
virágok a földön fekszenek. Nagy volt az öröme. De jaj, észrevette, hogy az úthenger ve-
zetője végigment az örmény virágon is. A sötétben nem vette észre, így a földbe süllyesz-
tett vázára is ráhajtott. A váza eltörött, a víz elszivárgott, az örmény virág is elpusztult. 

A gyökeres magyarörmény virágok következő nap reggelén életre keltek és azóta is 
megtöltik a mezőt, egész a kerítésig, még azon túl is. 

Alexanjan fővezér látva, hogy a magyarörmény virág virít a teljes mezőn, még a keríté-
sen túl is (Erdélyben), hozatott egy hatalmas táblát, amelyre azt írta örményül és magyarul 

Ez mind örmény virág
Fővezér : Alexanjan

Főcsővezető: Szevanjan
Főkertészek: Kinganjan és Artinjan

Saroltanjan kertészt nem ismerünk, nálunk senki ne is keresse!

…hmmm. Ügyes…

Itt a vége, fuss el véle?
És mi ebből a tanulság? És valóban ez a vége?

Balogh Jenő, akit a háttérbeszélgetéseken gyakran Issekutz úrnak neveztek
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Ma 100 év tavlatából, arra a történelmi 
időszakra tekintünk, amikor befejező-
dött az I. Világháború, amely a „bellum 
omnium contra omnes” jelszóval indult, 
azaz mindenki háborúja, mindenki ellen 
s ami Benes szerint Európa demokrati-
zálásáért folyt, Geor-
ge Loyd pedig a nem-
zetiségek háborújá-
nak nevezte. A hábo-
rú legnagyobb veszte-
se pedig az erdélyi ma-
gyarság volt. A háború-
ban számtalan örmény 
származású magyar is 
részt vett, de őket se 
akkor sem később, sen-
ki nem minősítette ma-
gyaroktól eltérő náció-
nak. Őket is, mind bár-
ki más erdélyi magyart 
a mozgósításkor vonul-
tattak be a különböző 
ezredekbe. Soha nem 
is tevődött fel a kérdés 
származásukra, mert 
ők magyarok voltak és 
a harcokban is becsülettel vállalták a ma-
gyar sorsközösséget s tüntették ki ma-
gukat a frontharcosok soraiban. A Tria-
nont követően éppen azért, mert nem tud-
ták az idegen fennhatóságot elviselni, na-
gyon sokan közülök M.o.-ra telepedtek át. 
Nem megfutamodás volt ez, hanem egy 
olyan fontos döntés, ami számukra bizto-
sította a magyar nemzethez való tartozást. 
Most a 100-ik évforduló kapcsán adódott 
az az alkalom, hogy egy monográfiában 

Dr. Száva Tibor-Sándor 
Erdélyi magyarörmények az I. világháborúban

tárjuk fel azoknak az erdélyi magyar-
örményeknek a kilétét, akik részt vettek 
egy olyan értelmetlen háborúban, ahol 
megközelitőleg csak az erdélyi ország-
részről 360 ezer katona került orosz fog-
ságba és közel 300 ezer életét vesztette a 

fronton. Az 2018-as év 
végéig lesz elkészítve 
az a pontos felmérés a 
Monarchia katonáinak 
létszámáról, de ezen 
belül külön ki-mutatva 
az elesettek, a sebesül-
tek s fogságba kerültek 
létszámait. Az erdé-
lyi magyarörmény csa-
ládok majdnem min-
denikéből részt vet-
tek a háborús küzdel-
mekben. Az itt össze-
gyűjtött 638 fronthar-
cos adatait csak a bécsi 
katonai levéltár anya-
gai alapján lehetett be-
azonosítani (ez a sza-
bad kutathatóság 2014 
tavasztól indúlt kötet-

lenül). Ennek gyakorlati megvalósítása 
nem is olyan egyszerű, hiszen az I. Világ-
háborús dokumentumok összesen 21 ezer 
levéltári dobozban találhatók. Ezt a mun-
kát azonban nagyban elősegítette a kato-
nai dokumentumok nagyrészének digita-
lizált formában való elérhetősége. Ennek 
ellenére vannak akik most is kimaradtak a 
kötetből. Ennek okait azzal lehet magya-
rázni, hogy sok esetben az elhúnytak ill. 
eltüntek névsora megsemmisült a harcok 

Epilógus
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idején, de a harctérről postázott veszte-
ségi feljegyzések egy része is megsem-
misülhetett a zavaros időkben. Nem sok 
sikerrel, de a családi szájhagyományok-
ból is sikerült pótolni néhány személyt, 
azonban a probálkozás nem volt doku-
mentálható és eredményes sem. Remél-
jük, hogy a harcokban résztvevők mélta-
tásával olyan ismereteket sikerült meg-
osztani, ami növeli a családok történelmi 

önazonulását, önismeretét. Ezzel a kötet-
tel emlékezzünk mindazon hős katonákra, 
akik valójában egy értelmetlen, véres há-
ború áldozatai voltak. Ők lelkiismeretesen 
küzdöttek és önzetlenül feláldozták életü-
ket, azonban igazából nem is tudták, hogy 
miért és kikért!? 

(Szerk. megjegyzés: ALUTUS Kiadó, 
Csíkszereda, 2017. A könyv az EÖGYKE-
nél megvásárolható.)

Az Este csak a nap gondos fáradalmai 
után érkezik. 

Végy a Bosnyák téri piacon sokféle aszalt 
gyümölcsöt, nyolc darab padlizsánt, nyolc 
szép sárgarépát, diót, mazsolát, pergő 
rizst; a hentesnél sertéskaraj legjavát, de 
a marhahúsról se feledkezz el.

Mindet egy hatezer éves kultúra gaszt-
ronómiájával az örményre jellemző rafi-
nériával készítsd el. De tudd, hogy virá-
gon-vendégen nem szabad spórolni!

Ha előző nap már eleget fáradoztál az 
étkek előkészítésében, nyugodtan hajtha-
tod le a fejed, mert az Ünnep, a Vendéglá-
tás napján idejében el fog készülni 
minden. Már a hűtőszekrényben 
pihen a Tiramisu, amelyet Zita, a 
Földet körülkerékpározó lányod 
nagy gyakorlattal készített, vagyis 
remekelt; várakozik a darált sertés 
és marha lepirítva, szitán sunnyog 
a csíkosra hámozott és olajban ki-
sütött padlizsán.

Reggel jókor kelj fel, mert az 
idő rohan!

Szeleteld a csodásra sült karajt, 
szépítsd a tálat töltött tojással. A 

Várady Mária 
Este az örményeknél – Bartók Béla után, szabadon

  

majonézes krumplisalátának is össze kell 
érnie, adagja két tál!, díszítése vidám kok-
télparadicsom! Nélkülözhetetlen az édes- 
és a petrezselymes-piláf. 

Ó, az a különleges sárgarépa-dió-
fokhagyma-mazsola-tejfölös-majonézes 
saláta!

A padlizsánból muszaka készült – re-
ceptje hétpecsétes titok! Ilyet még nem 
kóstoltál.

Az ARARÁT konyak Sztálin kedven-
ce volt, kár volt érte Örményországot 
leigázni, de hát - a stílus maga az em-
ber-: ilyen volt a stílusa. „Hogy kerül a 

Balról Zárug Kati, Várady Mária, Hegedüs Annamária, 
Issekutz Sarolta, Esztergály Zsófia és Nuridsány Mimi
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csizma az asztalra?” Nem a csizma, ha-
nem az örményországi Ararát konyak ke-
rült az asztalra, melynek kortyolgatásá-
ra valamennyien ellenállhatatlan vágyat 
éreztünk.

Vendéglátónk egyszer réges-régen járt 
Otthon, Örményországban. Dús ízű, ösz-
szetett zamatú, fűszeres illatú, vér színű 
nedűt hozott őseink földjéről. Egy szőlő-
fürt alakú díszüvegben a nemes borok ko-
ronáját megízlelhettük, közkinccsé tette. 
Utoljára az 1237-es évjáratból ittunk ilyen 
bort. Nagyon elszoktunk tőle. Elgondol-
kodtató!

A hosszú vándorlás kulturális sallang-
jai – akár az út pora –, beleptek minket. 

ANI fővárosunk üzent. Szongott Kris-
tóf tanít: „…az örmény munkás és taka-
rékos, józan és rendszerető…, életreva-
ló és értelmes, családias és vallásos, mint 
a zsidó, szapora és szívós, terjeszkedő és 

gyarapodó mint az oláh, tiszta fejű és fur-
fangos, mint a cigány; és mondhatnám 
műveltebb, sőt magyarabb, mint a ma-
gyar.” … egyszóval „a legpéldásabb ha-
zai népelem az örmény”.

Csendben ülünk a pislákoló mécsesek 
mellett. A Jövő felelőssége a választott 
képviselők arcán. Az örmény tudatot erő-
síteni kell. 

Drága Bartók Tanár Úr! Köszönjük, 
hogy a bucsonyi cigány hegedűstől meg-
hallgatta Zadig Zadig dalunkat, megőriz-
te, és az erdélyi Román népi táncokban vi-
lághírűvé tette. 

Az Est Háziasszonya, Zárug Kati el-
nök-asszony a sok elismerő kedves szóra 
ennyit mond: „Ezt én szeretem csinálni!”

Muszáj hozzátennem: nemcsak szereti, 
tudja is. Akárcsak ahogyan hosszú-hosszú 
évek óta a zuglói, fővárosi, de Kárpát-me-
dencei örmények szolgálatát teljesíti.

  

A XII. kerületi Örmény 
Nemzetiségi Önkormány-
zat augusztus 17-én, csü-
törtökön az Akadémia utca 
1. szám alatt, az első eme-
leti nagyteremben színhá-
zi előadást rendezett, ame-
lyet a Fővárosi Örmény Ön-
kormányzat is támogatott. 
Nemcsak meghívott vendé-
geinknek, a Kovász Egyesü-
let szervezésében épp ebben 
az időpontban Magyarorszá-
gon táborozó csángó gyere-
keknek szerzett örömet az 
örmény származású Kacsóh 

Ünnep hétköznap

Béres Művészeti Együttes
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Pongrác daljátéka, a János Vitéz. Teltház 
előtt láttuk a Béres Ferenc népdalénekes 
nevét viselő Béres Művészeti Együttes elő-
adását, amelyet „Szabi bá”, azaz Hegedüs 
Szabolcs tanár úr rendezett, a koreográfi-
át készítette és a táncokat Szalai Nándor 
tanította be. Németh Tamás (János Vitéz), 
Domsits Donatella (Iluska), Kiss Kriszti-
án (Bagó), Jankus Boróka (Boszorkány), 
Szitás Balázs (Király) szép éneklése, nagy 

átéléssel előadott színpadi játéka megérde-
melt tapsot aratott. A daljátékot négytagú 
zenekar és tánckar is emlékezetessé tette. 

Köszönjük a Fővárosi Örmény Klub 
augusztusi rendezvényére süteményeket, 
üdítőket hozott vendégeinknek is, akik 
adományaikkal hozzájárultak, hogy ez a 
hétköznap ünnep legyen a magyarörmény 
közösség számára.             (Béres)

Középen Hegedüs Szabolcs tanár úr

Amikor múlt év szeptemberében hírt 
kaptam arról, hogy a torontói Nemzetkö-
zi Filmfesztiválon bemutatták az Ígéret 
c. filmet, nem is reméltem, hogy a ma-
gyar filmszínházak ilyen hamar műsorra 
is tűzik. Augusztus 2-án a magyarországi 
forgalmazó (Vertigo) premier előtti vetí-
tésen mutatta be az Oscar-díjas, ír szár-
mazású rendező és producer Terry Geor-
ge 2015-ben forgatott és spanyol-ameri-
kai koprodukcióban készült filmjét. 

Ispánki Katalin
A film, amit nem fognak bemutatni 

Törökországban – Filmajánló
Igazából nem annyira a rendező vagy 

az egyébként neves színészek keltették 
fel a figyelmemet, hanem a film témája, 
ugyanis az előzetes szerint: „A történel-
mi dráma az Oszmán Birodalom végnap-
jaiban, az örmény genocidium kezdetén 
játszódik”.

Az ezt követő részletesebb ismertetés 
alapján gyanú ébredt bennem…„A törté-
net egy szerelmi háromszög egy örmény 
orvostanhallgató, egy amerikai újságíró 
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és egy Franciaországban nevelkedett ör-
mény származású nő között az örmény 
népirtás kezdetén az Oszmán Birodalom 
végnapjaiban.” … „Michael az oszmán 
török   birodalom keleti részében, egy kis 
örmény faluban él … gazdag felesége va-
gyona révén Konstantinápolyban jár or-
vosi egyetemre … itt találkozik egy ame-
rikai újságíróval ... és Anával, a Párizs-
ban nevelkedett örmény származású fia-
tal lánnyal ... Michael beleszeret Anába 
… Az Oszmán Birodalomban elkezdődik 
az örmények üldözése … Michael lágerbe 
kerül, de megszökik és falujába megy … 
az üldöztetések elől felhúzodnak egy kör-
nyékbeli hegy tetejére … de felesége ne-
héz terhessége miatt visszamennek falu-
jukba … Michael – megtudva, hogy Ana 
és az újságíró egy közeli Vöröskereszt tá-
borban vannak - elmegy hozzájuk segít-
séget kérni családja számára … Mialatt 
távol van falujától a törökök lemészá-
rolják az egész falut … Michael és Ana 
a környékbeli megmaradt örmény lakos-
sággal felmenekülnek újra a hegyre, egy 
ideig sikerrel védik meg magukat az osz-
mán sereggel szemben, majd a hegy ten-
gerre néző meredek oldalán leereszkedve 
a francia haditengerészet segítségével el-
menekülnek”. 

Ugye ismerős a történet? Napjaink szó-
használatával „kissé hajaz” Franz Werfel 
„Musza Dagh negyven napja” című re-
gényére illetve annak korábbi filmes fel-
dolgozására. Ezek után gondolom, senki-
nek sincs semmi kétsége a történet ere-
detéről, bár – saját gyanúmtól eltekintve 
– erre vonatkozóan sehol semmi utalást 
nem találtam. Ez persze még nem lenne 
nagy baj, hiszen tudjuk, hogy egy-egy té-
mát a filmrendezők újra és újra feldol-
goznak, ezt filmes nyelven „remake”-nek 
nevezik, de most tekintsünk is el ennek 

boncolgatásától, hiszen számunkra nem a 
filmszakmai értelmezések a fontosak.

Mint tudjuk, az 20. század elején tör-
tént, az örmények kiirtását célzó török 
politika sajnos történelmi tény, és ennek 
egyik epizódjaként a Musza Dagh hegyé-
re felvonult örmények története is. Az 
örmény nép ellen elkövetett népírtásban 
minden egyes családnak, ennek követ-
keztében minden egyes embernek meg-
volt a maga egyéni tragikus története, 
ezért szinte mindegy, hogy az esemény-
ről szóló mű főszereplője orvostanhall-
gató, ügyvéd, kereskedő, nő vagy férfi 
volt-e? 

A célt tekintve - miszerint az örmény 
genocídium témáját nem lehet elégszer 
feldolgozni ahhoz, hogy életben tart-
sa az örmény nép 20. sz. eleji tragédiá-
ját – nem is baj a téma újragondolása fil-
mes szemmel már csak azért is, mert az 
1982-ben készült a Musza Dagh negyven 
napja c., amerikai film már a maga idejé-
ben is eléggé „lelombozó” volt különö-
sen a Sandokán című filmsorozat utáni 
időben. (Mindkét film főszereplője Kabir 
Bedi volt.)

Kérdezhetnénk, hogy mi indított egy ír 
származású amerikai rendezőt ennek a fil-
mek az elkészítésére? Tudnunk kell, hogy 
Terry George nem először nyúlt forró té-
mához. A 2004-es amerikai–olasz–brit–
dél-afrikai rendezésű Hotel Ruanda kö-
zéppontjában az emberiség történetének 
egyik legszörnyűbb népirtása, az 1994-
es ruandai mészárlás áll. Vagy 1996-
ban például a szülőföldjén, Észak-Íror-
szágban elszabaduló erőszakról rendez-
te meg az Őt is anya szülte című filmet. 
Így nem meglepő, hogy az örmény nép-
irtás 100. évfordulójára elkészítette ezt 
a filmet. Mint a torontói bemutató alkal-
mával mondta: „Az alkotók szeretnének 
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hozzájárulni ahhoz, hogy soha többé ne 
ismétlődhessen meg mindaz, amiről a 
film szól”. Nem véletlen, hogy a törökök 
részéről hatalmas lejárató kampány folyt 
ill. folyik a film ellen!

Ez a film egy felkavaró és tragikus tör-
ténet nagyszabású kivitelezésben (hely-
színek, díszletek, felvételek stb.) Az 

„ítészek” biztos fanyalogni fognak (vár-
juk a kritikákat!) de mi, akik – bármely 
mértékben is örmény gyökerűeknek vall-
juk magunkat – köszönjük meg a rende-
zőnek azzal, hogy megnézzük !

A filmet augusztus 17-től láthatja a 
nagyközönség!

  

Kiállítással és könyvbemutatóval ünnepelték 
szülővárosában Hollósy Simon festőművészt

A Sas Péter művelődéstörténész által 
szerkesztett kiadvány Hollósy Simonról 
szóló tanulmányokat és műveinek teljes 
jegyzékét tartalmazza, ugyanakkor egy 
olyan levél is olvasható benne, amelyet 
eddig csak részlegesen publikáltak. A ki-
állítás megnyitóján a szervezők elmond-
ták, hogy örvendetes volna, ha gyarapod-
nának a Hollósy emlékek a szülőváros-
ban, és hamarosan Máramarossziget is 
büszkélkedhet majd egy Hollósy Simon 
utcával valamint egy szoborral is. Az ün-
nepségen jelen volt Erdőháti Melinda, a 
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Kap-
csolattartási Főosztályának Erdélyi Fő-
referense, aki Potápi Árpád János nem-
zetpolitikáért felelős államtitkár üzene-
tét tolmácsolta. A beszédben elhangzott, 

A Nagybánya Tájképfestő Telep kiállításával és a Hollósy Simon 1857-1918 című 
könyv bemutatójával ünnepelte a máramarosszigeti magyarság Hollósy festőmű-
vész születésének 160. évfordulóját.
A tárlaton 22 festményt láthatott a közönség, azért éppen ennyit, mert idén szerve-
zi 22-ik nemzetközi alkotótáborát a nagybányai művésztelep centenáriumi évfordu-
lójára megalakult Nagybánya Tájképfestő Telep. Az ünnepségen ugyanakkor meg-
koszorúzták Hollósy Simon műemléksírját a római katolikus temetőben, valamint a 
szülőházán lévő, 27 éve fölállított háromnyelvű táblát.

hogy 160 évvel ezelőtt, a Tisza és Iza 
közti Máramarossziget egy pezsgő isko-
la- és kultúrközpont volt, amikor a szór-
ványlét még ismeretlen volt. Egyik tanít-
ványa, Cselényi Walleshausen Zsigmond 
szerint Hollósy Simon szomorú szívű ma-
gyar volt, lelke mélyén tele nosztalgiával 
a magyar rög után.

„Vajon azoknak, akik ma itt élnek tele 
van-e a lelkük nosztalgiával a magyar 
rög után? Való igaz, hogy a szórványban 
élőket jobban sújtotta a diktatúra, ezek-
ben a közösségekben jobban érvényesül-
nek a rendszerváltozás utáni évtizedek 
nemzetsorvasztó tendenciái, az asszimilá-
ció és az elvándorlás. Ha a szórványma-
gyarság helyzetéről ejtünk szót, mindig 
hangsúlyozzuk e nemzetrésznek az állam 
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és a többségi társadalom erősebb szorítá-
sából fakadó kiszolgáltatott helyzetét.

Ezért is nagy öröm számomra, hogy itt 
I. királyunk, Szent István tiszteletére kul-
turális napokat rendeznek, ami azt mutat-
ja, hogy a szórványközösségek életképte-
lenségéről szóló jóslatok nem bizonyul-
tak igaznak, hogy a máramarosszigeti ma-
gyar közösség képes a megújulásra, tag-
jai kitartóan őrzik hitüket és nemzetisé-
güket” – összegzett Erdőháti Melinda, aki 
Potápi Árpád Já-
nos államtitkár kö-
szönetét fejezte ki, 
egyben támogatá-
sáról biztosította a 
máramarosszigeti 
közösséget. A fő-
referens hozzátet-
te, amíg templom 
és iskola van, ad-
dig a közösség is 
él. Ezek mellett a 
Hollósy Simon Mű-
velődési Egylet és a 
Simonchicz Incze 
Kulturális Egyesü-
let pedig hónapról hónapra rendezvények-
kel és kulturális programokkal biztosítja, 
hogy a helyi magyar közösség tagjai rajta 
tarthassák ujjukat a kultúra ütőerén.

A rendezvényen jelen volt Horia Scubli 
polgármester is, aki elmondta, hogy a ró-
mai katolikus templomot és a Hollósy Si-
mon szülőházát összekötő rövid utcából 
kitiltják majd a forgalmat, térkövesítik, és 
az viseli majd a Hollósy Simon tér nevet. 
Az elöljáró ugyan nem ígért Hollósy Si-
mon szobrot, viszont azt kijelentette, hogy 
talán jövő ilyenkor a tér közepén annak a 
Szűz Mária szobornak a hasonmása fog 
állni, amely egykor Máramarossziget fő-
terét díszítette.

Béres Ildikó alpolgármester felszólalá-
sában reményét fejezte ki, hogy jövőre, 
Hollósy halálának századik évfordulóján 
a festőművész eredeti képeit bemutató ki-
állítást láthat majd vendégül a város.

Apjok Norbert Máramaros megyei 
RMDSZ-es parlamenti képviselő beszé-
dében kiemelte, hogy sosem volt korsze-
rűbb Hollósy Simon életét példaként ki-
emelni, mint manapság. „Ha kitekintünk 
a világpolitika mai napokra jellemző za-

varos tengerére, lát-
hatjuk, hogy csak 
azoknak a népek-
nek van jövőjük, 
amelyek ki tudják 
követelni a tiszte-
letet kultúrájuk, kö-
zösségük számá-
ra. Úgy érzem, mi 
magyarok ilyenek 
vagyunk, bárhol 
is volnánk a világ-
ban, meg kell őriz-
nünk keresztyénsé-
günket, kultúrán-
kat, identitásunkat. 

Bárhol járjunk a világban, szívünk úgyis 
mindig szülőföldünkre vágyik, és ott kö-
tünk ki, ahol boldogságunkat, megnyug-
vásunkat meg tudjuk találni. Nem volt ez 
másképp Hollósy Simonnál sem, hiszen a 
budapesti iskolai évek után Münchenben 
indította el iskoláját, találta meg a megél-
hetést és a sikert. Hollósy Simon végül a 
külföldön megszerzett tapasztalattal szü-
lőföldjén teremtett értéket, időtálló alko-
tásaival, világhírű festőiskolájával. Olyan 
értéket teremtett, amely miatt méltán lehet 
büszke a máramarosi magyar közösség hí-
res szülöttére, Hollósy Simonra. Ezért is 
életének alakulása példaértékű kell, hogy 
legyen számunkra. Legyünk bárhol is a 

Emléktábla a szülőház falán
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világban, szülőföldünk visszavár, hogy 
itthon teremtsünk értéket” – összegzett a 
képviselő.

Béres István területi és helyi RMDSZ 
elnök a márciusban is megünnepelt évfor-
dulóra utalt felszólalásának elején, ami-
kor az örmények és románok együtt em-
lékeztek meg Hollósy születésének 160. 
évfordulójáról Máramarosszigeten. Az 
elnök sajnálatát fejezte ki, hogy Hollósy 
Simont, aki túlnőtte nemzetét, nem vol-
tak képesek együtt megünnepelni a ma-
gyarok, örmények és románok. Elmondta, 
hogy Hollósy Simon nemzetközi értékű 
festőként mindenkié, nem lehet csak a ma-
gyaroké, a románoké vagy az örményeké. 
„Azon kell dolgoznunk, hogy el tudja fo-
gadni minden együtt élő nemzet, hogy mi-
kor értékekről beszélünk, hatalmasságok-
ról, mint Hollósy Simon, városunk szülöt-
te, lehessen mindenkié, ő viszont eldön-
ti, és eldöntötte, hogy hova tartozik. Sen-
ki nem kérdőjelezte meg örmény szárma-
zását, viszont a család magyarnak vallotta 
magát” – fogalmazott az elnök.

Hollósy Simon munkásságát Urbán 
Ágnes magyarországi művészettörténész 
méltatta, akiről elmondta, hogy a magyar 
festészet egyik legnagyobb hatású meg-
újítója volt. „Tanítványai csodálták, sze-
rették, rajongtak érte. A természet végte-
len változatosságát, a hangulat és az ér-
zés princípiumainak, a művészi alkotás-
ban való elsődlegességét hirdette apos-
toli hévvel tanítványainak. Lenyűgöző 
személyiségét a festőtárs, Mednyánszky 
László így jellemezte: Bármily sokan 
is vannak valahol Hollósyval egy társa-
ságban, ott egyedül csak ő látszik (....)
A fényképein és csodálatos Önarcképén 
egy lángoló tekintetű, rendkívül szug-
gesztív férfit látok. Ha semmit nem ol-
vastam volna róla, akkor is érezném nem 

mindennapi egyéniségét, dinamikus, lán-
goló személyiségét. 1890 utáni festmé-
nyeit nézve is nyilvánvaló, hogy egy 
nagy lélek festette őket. Túl azon, hogy 
iskolateremtő, a magyar festészetet új 
utakra segítő tevékenységével örökre be-
írta magát a magyar művészet történeté-
be, a festőt is szükséges lenne újra és újra 
méltatnunk. Kevés olyan alkotót isme-
rünk, aki szavakban is deklarálja és életé-
vel, munkásságával bizonyítja, hogy nem 
ecsettel, hanem lélekkel kell festenünk” 
– zárta előadását Urbán Ágnes művészet-
történész.

Véső Ágoston, a Nagybánya Tájképestő 
Telep vezetője elmondta, Hollósy festőis-
kolája mintaként szolgált egyéb művész-
telepek létrehozásában. „Ezért is özön-
löttek Európa szinte minden országá-
ból Nagybányára, volt, amikor 200 tanít-
vány is volt, és először fordult elő, hogy 
nem mi mentünk Nyugatra tanulni, hanem 
Nyugat jött ide, ami azóta se ismétlődött 
meg. Igen tanulságos, hogy e sokszínű 
közösségben soha nem volt etnikai konf-
liktus. Úgy tudjuk elismerésünket és há-
lánkat kifejezni, ha mi az utódok folytat-
juk a mester elképzeléseit. Ezért alapítot-
tuk meg 1996-ban a tájképfestő telepün-
ket, hogy nagy elődeink emlékének őrzé-
sére, a művészeti hagyományokat kortárs 
eszközökkel fejlesszük tovább” – hang-
súlyozta a Munkácsy-díjas festőművész, 
aki elmondta, a most kiállított képek ti-
zenegy festőtől származnak, akik között 
máramarosszigetiek is vannak.

A Hollósy ünnepséget a ma-
gyar kormány támogatta, és azt a IV. 
Máramarosszigeti Szent István Napok ke-
retében tartották.

Zahoránszki Brigitta
(Forrás: Máramarosi Hírmondó,  2017. 

Augusztus 18.)
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Orosz Krisztofer Levente
Restaurálták a máramarosszigeti 

örmény oltárképet

Puskás Éva restaurá-
tor elmondása szerint a 
kép szerzője ismeretlen, 
de nem kizárt, hogy a bé-
csi barokk nagymestere, 
Frantz Anton Maulbertsch 
(1724 – 1796) alkotása. 
Keltezése a 18. század má-
sodik felére tehető, ekkor 
ugyanis jelentős számú ör-
mény család telepedett le 
Szigetre.

Az 1778-ban Esterházy 
Károly egri püspök ál-
tal tett kánoni látogatás-
kor készült jegyzőkönyv a 
Kalazanci Szt. József mel-
lékoltár mellett, említést 
tesz Világosító Szt. Gergely oltáráról is.

Az örmény oltárkép az elmúlt idők-
ben át lett alakítva. „Az eredetileg barokk 

Régi helyére került a máramarosszigeti római katolikus templomban a Szatmári 
Római Katolikus Püspökség restaurátor műhelyében restaurált oltárfestmény. Az 
örmény oltárképként ismert műalkotás, az örmények keresztény hitre térítőjét, Vi-
lágosító Szt. Gergelyt ábrázolja, miként megkereszteli III. Trdat örmény királyt.

stílusban kiképzett ol-
tárkép, feltehetően a 
mellékoltárok egyesíté-
sekor, félköríves kinéze-
tet kapván, át lett szab-
va és ekkor meg lett na-
gyobbítva. Ez alkalom-
mal a kép vászon széleit 
megcsonkították, majd a 
kép méretének megna-
gyobbítását körkörösen 
6-10 cm széles fa desz-
kákkal alakították ki” – 
állítja Puskás Éva.

Az oltárképen 16 me-
dalion található, az alsó 
részén örmény és latin 
nyelvű felirattal, mely 

egyben a kép témája és a címe is lehet. (Ör-
mény szöveg: Szent Gergelynek az örmé-
nyek megvilágosítójának megkínzatása, La-
tin szöveg: Szent Gergely első örmény pát-
riárka mártíromsága és csodái).

Az oltárkép ikonográfiai előképének 
Franz Karl Heissig augsburgi mester 
1770 körül készült rézmetszetét tartják.

A restaurált oltárkép ünnepélyes ke-
retek között történő megáldása az idei 
Máramarosszigeti Szent István Napok ke-
retén belül fog történni.

(Forrás: Máramarosi Hírmondó, 
2017. Július 28.)
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Programajánló
Meghívó

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület szeretettel várja a magyarörmény 
közösségünk tagjait, kicsiket és nagyokat 

2017. szeptember 24-én
az örmény katolikus templomunk Fogolykiváltó Boldogasszony-napi búcsújára és a 

köré szervezett Tarka nap rendezvényére (1114 Budapest, Orlay u. 6.)..
A nap programja:

9 órától várjuk a kisgyermekes családokat gyermekfoglalkozásra (rajzolás, festés, 
kézműveskedés, kicsiknek meseolvasás)

11 órától örmény katolikus búcsús misét celebrál Fülöp Ákos atya
kb. 12, 30 órakor flekkenezés a templomkertben (esős nap esetén a plébánia fogadóteré-
ben) kényelmes sörpadokon (disznó- és baromfihúsból, salátával, szósszal, kenyérrel)

az ebéd alatt Mártonffy Miklós hangulatos szalonzenét szolgáltat 
Kávézás Szongoth János kitűnő kávéiból 

Gyermek és ifjúsági produkciók (talán Tarján Lőrinc Hovhannes 
ifjú és tehetséges bűvészünk is fellép!)

felnőtt, komoly témák megbeszélése egymás között
egy kis humoros vers és próza szabadon választva – bárki felléphet

szabadon elvihető ajándék könyvek és füzetek
Kérjük a háziasszonyokat, hogy süssenek valami tésztát a délutáni programhoz.

Aki a tavalyi nyitó programon ott volt, az biztosan nagyon jól érezte magát. Szeret-
nénk, ha a Tarka nap rendezvény most már hagyományossá válna.

Mindenkit szeretettel várunk egy felemelő és kellemes napra.
A rendezvényt támogatja:

Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat, Bp. Főv. II. kerületi Örmény Önkor-
mányzat, XII. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat, Zuglói Örmény Önkormányzat. 

Szervező: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület – dr. Issekutz Sarolta

Koszorúzás Csíkszredában, 
Márton Áron püspök szobránál

(Cikk: 2–8. oldalon)
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Meghívó
Az 1848/49 es szabadságharc hőseire, köztük a magyarörmény hősökre,

az Aradi Vértanúkra emlékezünk
2017. október 4-én, szerdán délután 17 órakor

a Budapest V. ker. Akadémia u. 1. I. emeleti színházteremben
(Magyar Tudományos Akadémiával szemben).

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves Vendéget. Emlékezzünk együtt!
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület,

Fővárosi Örmény Önkormányzat – rendezők
dr. Issekutz Sarolta és  Esztergály Zsófia elnökök

Program
Az estet megnyitják: dr. Issekutz Sarolta és Esztergály Zsófia, elnökök

Emlékbeszédet tart Dr. Kedves Gyula hadtörténész
FŐHAJTÁS 

irodalmi - zenés megemlékezés
Közreműködik

László Zita színművésznő és Hencz József zeneszerző (Szatmárnémeti)
Koszorúzás az Aradi Vértanúk kopjafájánál (helyszínen)

Fogadás – erdélyi örmény ízek
Könyvvásár és ingyenes könyvek, füzetek

A rendezvényt támogatja: Budapest Főváros II. kerületi Örmény Önkormányzat

Programajánló

Hegedüs Anita a XII. kerületiek örmény utazásáról tartott előadásán a Zuglói Nemzetiségek Házában
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2017. október 19. csütörtök, 17 óra, 
Pest Megyei Kormányhivatal Nyáry Pál terem ( Bp. V. Városház u. 7.)

Örményeink, magyarul
Nagy művek, nagy fordítók

  
Vendégek: Fábián László író és Szám László fordító

Közreműködnek: Haik Viktória, Jeges Krisztián és Várady Mária színművészek
 

Az est rendezői: Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat, 
Zuglói Örmény Önkormányzat

Támogatók: EÖGYKE , Fővárosi Örmény Önkormányzat
 

Közlemény
A Fővárosi Örmény Önkormányzat és a Csíkkörzeti Magyar-örmény Szentháromság 

Alapítvány október 28-án rendezi meg a 
II. Kárpát-medencei Székely, Csángó és Magyarörmény Fesztivált. 

Az eseményt, hagyományteremtő jelleggel, minden évben megtartjuk, tavaly az ezer-
éves határnál, az erdélyi Gyimesbükkön szerveztük meg. A rendezvény a Kárpát-me-
dencei összetartozást szimbolizálja, és az aktív korúakat szólítja meg elsősorban, közös-
ségpolitikai és területfejlesztési, kultúrtörténeti, iparművészeti és egyéb kulturális elő-
adások, filmvetítés, koncert és táncház segítségével, hazai és erdélyi előadók és művé-
szek tolmácsolásában. A rendezvényen a részvétel ingyenes. 

A programokról és a pontos helyszínről bővebbet rövidesen 
a www.fovarosiormeny.hu weboldalon olvashatnak.  

Meghívó
Bp. Fővárosi II. kerületi Örmény Önkormányzat szeretettel hív mindenkit a 

Húsz éves az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
és örmény önkormányzatai c. fotókiállítására 

a Budapest, II. ker. Marczibányi Téri Művelődési Központ Galériájára 
Megnyitó: 2017. november 3., péntek 17.30 óra

Kulturális műsor, ingyen könyvek és füzetek, fogadás várja az érdeklődőket.
A kiállítás megtekinthető: november 3–12.

dr. Issekutz Sarolta
elnök

Fővárosi Örmény Klub
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Kisgyermekként mindig nyomasztott 
egy a sötét képecske, ami szeretett nagy-
anyámnál függött a falon. Nem ábrázolt 
semmit, csupán megbarnult fűszálakat 
és faleveleket tartalmazott, de amíg lehe-
tett volna, sose kérdeztem rá, miért érde-
mes a falon való megőrzésre, hiszen dísz-
nek aligha lett volna mondható? Sok év-
vel később, amikor a rokonságnál fellel-
hető megmaradt családi emlékeket fény-
képezgettem, kézbe vettem és megfordí-
tottam. A kép hátoldalán kézírással, egye-
bek közt az alábbiak olvashatók: „édes 
anyám és nagy-anyám Balánból”.

Hamar kiderült, hogy amikor 
Woyciechowski Vilmos dédapám Erdély-
ből Budapestre tervezett áttelepülni, 1885. 
februárjában ellátogatott Balánba, az ot-
tani temetőbe, ahol emlékül pár fűszálat 

Gyarmati Béla
Balánbánya és őseim kapcsolata

szakított arról a sírhantról, amely alatt 
édesanyja – Lukács Róza – és nagymamá-
ja – Viktoria Jessenszka nyugodtak. Ked-
ves gesztus, amit a lánya – nagyanyám – 
és utódai máig is méltányoltak. (Sőt, a ha-
gyományt folytatták is, további nyolc sír-
hantról való fűszálakkal tett kiegészíté-
sekkel.) De hát mit keresett Lukács Róza 
ükanyám oly messze születése helyétől, 
Zalatnától, vagy boldog házasságának he-
lyétől, Gyulafehérvártól? Balánról annyit 
tudtam, hogy oda a szocialista iparosítás 
alatt sok-sok román proletárt telepítettek, 
hogy a rézműben ércet bányásszanak és 
finomítsanak, növelve ezzel a szocialista 
Románia ráfizetését (a réz baláni előállítá-
sa ugyanis a modern korban már ráfizeté-
ses volt), és, hogy napjainkra Balánbánya 
rettenetes szegénységbe süllyedt. Utóbb 
aztán az is kiderült, hogy a baláni rézbá-
nya számtalan szálon kapcsolódik az er-
délyi örményekhez, és saját felmenőim-
hez.

Balán magas hegyek közt az Olt völ-
gyében, Csikszentdomokos központjától 
nagyjából tíz kilométerre fekszik, ma köz-
igazgatásilag annak része. (A számunk-
ra fontos időszakban Balánbánya utolsó 
postája volt Csikszentdomokos.) Nem bo-
csátkozom Balánbánya teljes történetébe, 
csak a „családilag” érdekes dolgokat em-
lítem.

Históriánkat (Záchno) Zakariás család-
dal kezdem (dédanyám dédanyja Zakariás 
lány volt). A gazdag Zakariások az 1700–
1800-as évek fordulóján már hatalmas ha-
vasokat béreltek nagyban, ahol nem csak 
a legelőket hasznosították bérlegeltetés-
re (marha és juh), hanem az erdőket is 

A baláni sír füvei
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fagazdálkodásra. 1816-ban bérbe vették 
a Guberniumtól az addig kevés haszonnal 
működtetett rézércbányát. A kezdeménye-
ző Zakariás István (1777–1859) „Simon 
Tódor zalatnai bányafelügyelővel közö-
sen” kezdte a vállalkozást. 

Ez a Simon Tódor valójában Lukács Si-
mon Tódor (1791–1848) volt, a Zalatnán 
élt erzsébetvárosi Lukácsok egyike, aki 
Lukács Béla édesapja volt s akit ’48-ban 
Ompolygyepünél meggyilkoltak…) A bá-
nyafelügyelői cím olyan szakmai iskolá-
zottságot tételez fel, amiről Simon úr ese-
tében nem tudunk – bár elvileg nem ki-
zárt – ugyanakkor, Zalatnán a Lu-kácsok 
kierjedt famíliájának több ága is élt, me-
lyek mindegyikében többen voltak 
bányarészbirtokosok. Ez akkoriban a tő-
keigényes bányaművelés bevett mód-
ja volt: némely családokról tudjuk, hogy 
6—8 tagjuk is részbirtokos volt, sokan 
tőbb bányát illetően is. A bányatársaság 
vezetésére, képviseletére igazgató, azaz, 
felügyelő tanácsot választottak: akinek 
vagy nagyobb részaránya, vagy jelentő-
sebb tapasztalata, esetleg nagyobb tekin-
télye volt, azt választották meg az igazga-
tó tanács, avagy felügyelő bizottság igaz-
gatójává. Valószínű, hogy Lukács Simon 
egy ilyen bányatársulati felügyelő-bizott-
ság tagja, esetleg elnöke lehetett, akinek 
a tapasztalatát szívesen fogadták az újjá-
szervezett baláni rézbányánál. (Egy kora-
beli leírás szerint Simonnak „a bányászat-
ban nem csekély jártassága, s hozzá dicsé-
retes szorgalma” volt.)

A bányát a bérlők 1825-ben 5000 fo-
rintért meg is vásárolták és évekig nye-
reségesen működtették, majd 1838-ban 
átkerült István unokaöccsének, Zakari-
ás Antalnak a kezébe. (A baláni ipartelep 
1848—’49-ben több mint 8 tonna jó minő-
ségű rézzel járult hozzá a szabadságharc 

ágyúöntéséhez, amiért büntetésből 1849. 
decemberétől az osztrák bányakincstár 
vette át Balánbánya vezetését, de 1851 jú-
niusában visszaadta tulajdonosának és a 
bánya meg a hozzá tartozó kohómű újra 
feléledt.)

A jövedelmező üzem felkeltette bizo-
nyos tőkés körök érdeklődését, akik hosz-
szas és meglehetősen erőszakos küzde-
lem után 1858-ban megszerezték Antaltól 
a bányát. (Ezt a folyamatot írta meg cso-
dálatosan átköltve Jókai a „Fekete gyé-
mántok”-ban.) A sok pénzt igénylő hatal-
mas beruházások hatására megindult fel-
lendülést azonban derékba törte az Ame-
rikából egyre nagyobb mennyiségben Eu-
rópába áramló réz olcsósága: hiába volt 
gyengébb a minősége, mégis az fogyott 
inkább. A külföldi tőkések kezén a bá-
nya 1871-re csődbe ment, árverésre kel-
lett meghirdetni.

Az árverés hírére néhány gazdag nagy-
szebeni kereskedő összeállt, hogy meg-
szerezze a bányát és újraindítsa a rézki-
termelést. A műszaki részt Nendwich Vil-
mos szász vas-nagykereskedő gondozta, 
a pénzügyi vezetést az örmény Kabdebo 
Péter bankár intézte, míg a tőke kiegé-
szítését csendestársként a szintén nagy-
szebeni dúsgazdag örmény Nuridsán An-
tal nagykereskedő vállalta. „A bányabí-
róságilag elrendelt árverezésre 1871. ok-
tóber 23-án került sor. Nendtwich Pál és 
Kábdebó P. J. nagyszebeni vállalkozók 
vették meg Balánbányát — mint a legtöb-
bet ígérők — 222 000 forinton” (Buda-
pesti Hírlap). A részvénytársaság hivata-
los neve: „Réz-bánya- és kohóművek az 
erdélyi rézmű részvénytársaság tulajdona, 
Balánbányán” lett.

A csendestársként közreműkö-
dő Nuridsán Antalról (1826—1899) 
itt csak annyit, hogy Nuridsán Bogdán 
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erzsébetvárosi tanácsnok fiaként született. 
(Ő lett később anyai nagyanyám anyai 
nagyapja.) Három másik fiútestvére volt, 
József, Rafael és János. Egy ideig mind a 
négy Nuridsán fiú „rőfös és divatczikk”-
kereskedéssel foglalkozott, hol egymás-
sal társulva, hogy önállóan. Nagyszeben a 
szabadságharc bukása után a császári köz-
igazgatás erdélyi központja volt, és átla-
gon felüli polgárosultságát a kiegyezés 
után is megőrizte, így Nagyszebenben di-
vatárúval kereskedni sokáig igen jövedel-
mező volt.

Érdemes áttekinteni az tulajdono-
sokkal újraindított rézbánya és kohó-
mű üzem főbb vezető tisztviselőinek 
névsorát: „gondnok: Patrubán Lukács 
András; műszaki vezető: Flechner De-
zső bánya és kohóműigazgató; számvi-
vő: Woyciechowsky József; bányainté-
ző: Wenzel Károly; kohóintéző: Klutsch 
Ede; erdőintéző: Markovits József; főfel-
vigyázó: Gajzágó Gyula; ideiglenes mű-
orvos: dr. Zakariás István.” Nyolcból há-
rom színörmény, és Woyciechowskinak 
a felesége is az. De hogy került ide Józef 
Woyciechowski?

A zalatnai örmény származású Lukács 
Róza 1850-ben feleségül ment a Galíci-
ából áttelepült fiatal tisztviselőhöz, Józef 
Woyciechowskihoz, aki aztán hosszú éve-
kig a földesurakat a jobbágyfelszabadítás 
folyományaként megillető kárpótlás ad-
minisztrációjában dolgozott. Az úgyne-
vezett földtehermentési bizottmány ad-
minisztratív székhelye természetes mó-
don Nagyszeben volt, ahol Józef – mun-
kájánál fogva – rendszeresen megfor-
dult. Woyciechowskiék nagyobb gyer-
mekei is Nagyszebenben jártak iskolá-
ba. Nem csoda, hogy amikor az új üze-
met szervező nagyszebeni bányaigazga-
tóságnak számvitelben jártas emberre volt 

szüksége, az évtizedes tapasztalattal ren-
delkező Józef merült fel: így történt, hogy 
az 1872-től meginduló baláni rézbánya és 
ércfeldogozó mű számvivőjéül (főköny-
velőnek) ükapámat, Woyciechowski Jó-
zsefet választották.

Woyciechowskiék ekkor a még otthon 
élő kisebb gyerekeikkel Balánbányára 
költöztek. Velük élt Józef özvegy édes-
anyja, Jassinszka Viktória is. A gyárte-
lep szépen fejlődött: a növekvő munkás-
létszám egészségét orvos vigyázta (ismét 
egy Zakariás!), de volt iskola, üzlet, temp-
lom és temető is – hely hiányában a mere-
dek hegyoldalon.

Nagyszebenben Nuridsán Antal a fele-
sége halála óta nevelte három gyermekét. 
(Temesvári Liza 1871-ben, a harmadik 

Józef Woyciechowski és Lukács Róza, 1852-
ben, Róza kitüntetése után
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gyermek születésekor gyermek-
ágyi lázban meghalt.) Nuridsán 
papa közelebbről is megismerte a 
Woyciechowskiakat – hiszen József 
főkönyvelőként a cégvezetés bizal-
mi, belső körébe tartozott –, és na-
gyon élvezte a sokgyerekes család 
légkörét. Nuridsán Antal legidősebb 
lánya, Mari, nagyon értelmes, dolgos 
háziasszonyként igyekezett helytáll-
ni, de gyerek lévén még az apácák-
hoz járt tanulni: ugyanúgy a nagy-
szebeni orsolyiták leányinternátusá-
ba járt, mint Woyciechowskiék Adél-
kája. (A két leány közt alig két év kü-
lönbség volt.)

1877 februárjában Woyciechowski Jó-
zsefet szörnyű csapás sújtotta: ugyanazon 
éjszakán meghalt idős édesanyja (Viktoria 
Jessenszka), és egyáltalán nem idős fele-
sége (Lukács Róza, aki alig 47 évet élt)! 
Mindkét drága halottat a baláni temetőben 
helyezték nyugalomba.

Az özvegy József ezután Nagyszeben-
be, gyermekeihez költözött.

1881-ben a nagyszebeni Nuridsán csa-
ládban történt gyászeset: a „trónörökös” 

Tónika halt meg, 11 esztendősen. Aty-
ja elgondolkodott azon, hogy ha élt vol-
na a fia édesanyja, esetleg nem lett vol-
na nagyobb esély megmenteni az életét? 
Valójában azonban más is munkált benne: 
Nuridsán Antal 56 éves korában belesze-
retett a 18 esztendős Woyciechowski Adél-
ba, az ő leányának, Nuridsán Mariskának 
az iskolatársnőjébe. Adél atyja ugyan nem 
ellenezné a házasságot, de Adélkát kicsit 
még fiatalnak tartja.

Amikor 1882-ben Bécs-
ben váratlanul meghalt 
Voyciechowski József leg-
idősebb fia, Viktor, a papát 
lesújtja a csapás, és ezért, 
vagy másért, de 1882-ben 
ő is elhunyt. Halála után 
Nuridsán Antal a társasá-
gilag elfogadható legrövi-
debb időn belül feleségül 
vette a megárvult Adélkát.

Ebben az időben 
Woyciechowski József 
egyik fia, Vilmos, első mun-
kahelyén Triesztben volt 
banktisztviselő, ahonnét Balán látképe 1864-ben

Lukács Rózának és anyósának közös gyászjelentése
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rendszeresen hazalátogatva nem csak szo-
rosan vett családjával találkozott, de elke-
rülhetetlenül találkozott a Nuridsán csa-
láddal is. Vilmos is szerelmes lett, mégpe-
dig Nuridsán Mariba. Az ifjak vonzalma 
kölcsönös volt, így Vilmos felmondta tri-
eszti állását, és Budapesten, a Magyar Le-
számítoló és Pénzváltó Banknál helyezke-
dett el. Felelősségteljes munkakört kapott: 
ő kezelte a számlafőkönyvet – írja Pest-
ről még Erdélyben lévő menyasszonyá-
nak. Mihelyst Woyciechowski Vilmosnak 
stabil egzisztenciája lett, feleségül vet-
te Nuridsán Marit. A Woyciechowski és a 
Nuridsán család tehát másodjára is rokoni 

kapcsolatba került! Ha elkezdünk 
töprengeni azon, hogy a férj húga 
a feleség mostohaanyja, elég érde-
kes eredményekre juthatunk. Sze-
rencsére, Vilmos felesége, Mari 
(dédmamám), és a kettő évvel idő-
sebb mostohamama (Nuridsánné 
Woyciechowski) Adél továbbra is 
jó barátnők maradtak.

Ezzel azonban Balánbánya tör-
ténete még szorosan vett csalá-
di viszonylatban sem ért véget! A 
bányával az új vezetés sem tudott 
csodát művelni: reze jó minősé-
gének dacára sem tudott nyeresé-
get termelni. A bánya és rézmű ha-
nyatlásának olyan külső okai vol-
tak, amikről az üzemeltetők nem 
tehettek és amiket nem tudtak be-
folyásolni. A társulat pénzügyi ve-
zetése azonban kétes manipuláci-
ókkal próbálta meg betömni a gaz-
dálkodás lyukait, és persze, a szá-
mítások „nem jöttek be”. A pénz-
ügyi összeomlás részleteibe kár 
lenne belemenni, elég annyi, hogy 
1893-ban már csődhullám söpör 
végig Nagyszebenen, sorozatban 

válnak fizetésképtelenné olyan cégek, me-
lyeknek eddig korlátlan hitele volt. 

Amikor a pénzügyi nehézséget megold-
hatatlanná tornyosultak: „a Kabdebo P. J. 
bankház maga kérte maga ellen a csődöt… 
a hiányt 1 és fél, sőt két millióra teszik, a 
meglevő vagyont ennek hatod- vagy ötöd-
részére. Kabdebót követte a csődben más-
nap a Nendwich-féle vaskereskedés, mely 
váltóadósságban, illetve kezesképpen 364 
000 forinttal van érdekelve. Ezt követ-
te a Nuridsán- és Nedelkovics-féle divat-
kereskedés meg a Markovicz-féle fűsze-
res bolt. Tehát eddig összesen öt csőd, 
mégpedig valamennyi régi üzlet; így a 

Nuridsán Antal és családja 1882-ben balról jobbra: 
a lányai, Nuridsán Teri, Mari, és 2. felesége, született 
Woyciechowski Adél
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Nendwich-féle már 1796-ban ugyanab-
ban a helyiségben volt, a melyben ma… 
Alig van ugyanis építő, lakatos vagy ko-
vács, a ki a Nendwich-csődnél szenvedő-
legesen érdekelve ne volna és így rögtö-
ni készpénzfizetést teljesíteni tartozik; el-
lenkező esetben szintén csődöt mondani 
kénytelen. Alig van továbbá polgári vagy 
tisztviselő család, a ki az egyik vagy má-
sik vagyonbukott divatáru-kereskedésben 
„betáblázva“ nem volna. Hát annak a sok 

kisebb-nagyobb tisztviselőnek ki tudná 
megmondani számát, akinek kézi váltója 
ott van a Kabdebo-csődtömeg holmija kö-
zött? És ez a nagy, nagyszámú adós most 
egyszerre készpénzben fizetni tartozik. De 
honnan, miből?” (Budapesti Hírlap, 1893. 
december 13.)

Abban a világban, amiben egy kereske-
dő cég sok ügyfelének hitelbe árult, a fi-
zetésképtelenség teljesen ártatlan cége-
ket is a mélybe ragadhatott, így valószí-
nű, hogy Nuridsán Antal vétlen volt. (Ha 
Woyciechowski főkönyvelője még élt vol-
na, vajon tudott volna időben jelezni?)

Az eseményekről egy – a Budapesti Hír-
lapban 1895-től – folytatásokban meg-
jelent regényt is írtak (Lászlóffy Lajos: 

Balánbánya). A regényben – egyebek közt – 
megjelenik a nagylányát magányosan neve-
lő vagyonos örmény apa, „Nuricsán” (nem 
túl rokonszenves figuraként). A valóság és a 
regény közti a kapcsolat könnyen visszafejt-
hető, még ha a vezetési gondok helyett a re-
gény szerelmi történetről szól is. (Mennyi-
vel gyöngébb a feldolgozás, mint Jókaié!)

A ’93-as csőd kapcsán felmerült a ban-
kár Kabdebo Péter bankár hűtlen kezelé-
sének lehetősége, ezért hosszan elhúzódó 
nyomozás kezdődött. A felelősség netáni 
megállapítása azonban nem pótolhatta a 
Nuridsánok vagyonvesztését! Nem tudjuk, 
az idősödő Antalt mennyire rázta meg hír-
nevének besározódása és vagyonának sú-
lyos csorbulása, de 1899 tavaszán, még a 
vizsgálatok lezárulta előtt meghalt.

Őt is azon nagyszebeni temetők egyiké-
be temették el, amiket a román szocializ-
mus építésének előrehaladott fokán meg-
semmisítettek. (Ma közparkok vannak a 
helyükön…)

Kabdebo Pétert a bíróság bűnösnek ta-
lálta és három év magánzárkában letölten-
dő büntetésre ítélte.

A baláni sír történetének megismeré-
se után nekiindultam Balánba megkeresni 
a sírt. Kudarcba fulladt keresgélésem után 
segítséget kértem a hely plébánostól, aki 
nagyon segítőkész volt. Elmesélte, hogy a 
szocialista iparosítás korában minden régi 
sírhelyet sürgősen újrahasznosítottak, mi-
vel az 1870-es évekbeli mintegy 800 fős la-
kosság helyett a „fénykorban” volt, hogy 
nyolcezret is meghaladta a helyi lakosok 
száma. Amikor a plébános úr átvette a pa-
rókiát, nem talált temetői nyilvántartást, 
ezért a sekrestyéssel végigjárta az egész te-
metőt, a sírokat egyenként fehér olajfesték-
kel megsorszámozta és egy füzetbe a sor-
szám mellé beírta azt, ami a síron olvasha-
tó volt. Azoknál a síroknál, ahol nem volt 

A históriában említett személyek rokoni kap-
csolatai
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már felirat (fémgyűjtők, sírkő-újrahaszno-
sítók), vagy ahol az teljesen olvashatatlan 
volt – ott a füzetben a rovat üres. A „hite-
les füzetet” hiába böngésztük oda-vissza, a 
számomra kedves neveket annak ellenére 
nem találtuk, hogy a halottak anyakönyv-
ében mindkettőjükre ráleltünk.

Hát ennyi minden bomlott ki a baláni 
sírról szedett fűszálak bekeretezett 

képecskéjéből. Mint korábban említettem, 
a baláni emlék-fűszálak után még nyolc 
sírról szedtek levelet-fűszálat az emléke-
ző utódok. A megőrzött emlékű sírok kö-
zül mára az összes erdélyi sír nyomtalanul 
elpusztult. Ha az elején említett kép nem 
lenne, akkor Lukács Róza és Jessenszka 
Viktória emléke holt betű lenne, így pedig 
élő emlék.

  

Működésünk legelején már fontosnak tar-
tottam az 1848-49-es szabadságharc ma-
gyarörmény hőseinek bemutatását, akik-
nek életpályája, önfeláldozása példaér-
tékű, a közösség identitásának erősítését 
szolgálja és példaképül szolgál a fiatal-
ság számára is. Felelevenítettük a 13 ara-
di vértanú szerepét a szabadság-harcban, 
köztük Kiss Ernő tábornok, Lázár Vilmos 
ezredes, valamint Czetz János - a szabad-
ságharc legifjabb tábornoka személyét. A 
szabadságharcban további közel 70 ma-
gyarörmény honvédtiszt vett részt a nagy-
számú honvédség mellett, az erdélyi ör-
ménység összlétszámát felülreprezentál-
va. Gr. Teleki Sándor nemhiába jelentet-
te ki, hogy az erdélyi örmények „magya-
rabbak a magyarnál”.  Czetz János tábor-
nok személyiségét és életpályáját átfogó-
an először Dr. Petri Edit Czetz János c. 
tanulmányából ismertettem meg, mely-
ből részleteket publikáltunk a füzetek ha-
sábjain. 1848-as rendezvényeinket mind-
három hősünk arcképével díszített meghí-
vókkal, plakátokkal hirdettük meg, hogy 

dr. Issekutz Sarolta
Czetz János emlékének őrzése 

a magyarországi és erdélyi közösségben
nemes arcvonásukat is megőrizzük emlé-
kezetünkben.

Több kiadványt is megjelentettünk e té-
makörben: 
1. Bona Gábor: Az 1848-49-es szabadság-

harc örmény hősei (1995, Bp.)
2. Bona Gábor: Az 1848-49-es szabadság-

harc örmény hősei (1995, Bp.) angolul 
és örményül

3. Dr. Kedves Gyula: Czetz János, a sza-
badságharc legifjabb tábornoka (1996, 
Bp.)

4. Czetz János: Emlékezéseim (2001, Bu-
daörs)

5. Dinyés László: Ismeretlen 1848/49-es 
dokumentumok (2004, Bp.)

6. Délvidéki örmény nemesek – Elemér – 
Écska – Nagybecskerek  (2010, Bp.)

7. ARMENIA magyar-örmény havi szem-
le 1887-1907 (Szongott Kristóf ki-
adó, Szamosújvár) DVD kiadvány (Bp. 
2011)

A Fővárosi Örmény Önkormányzat 
1995-ben határozatot hozott, amelyben az 
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Aradi Vértanúk Napját (október 6.) ünnep-
napnak nyilvánította az erdélyi magyarör-
mények számára. Megünnepléséhez kop-
jafát rendelt Erdélyből, Zetelakáról. Ezen 
hordozható kopjafán az aradi vértanúink 
neve szerepel, akik tiszteletére lett fel-
szentelve és amelynek megkoszorúzása 
éves ünnepi megemlékezéseink záró ak-
kordja volt a Városháza Dísztermében ha-
rangzúgás kíséretében. 

Az Egyesület éves barangolásokat ren-
dezett Erdélybe, őseink földjére, felkeres-

ve Czetz János szülőhelyét, Gidófalvát 
(koszorúzás a templomkertben, a Polgár-
mesteri Hivatal falánál a márvány emlék-
táblánál, Czetz János domborművénél). 

Aradon rendszeresen koszorúztunk a 13 
aradi vértanú emlékművénél, valamint a 
Szabadságszobornál, amelynek újraállítá-
sához jelentős pénz-adományt juttattunk 
el és könyvbemutatót  (5.) rendeztünk a 
felállítás napján a szabadságharc hősei 
emlékére.

Elkészíttettük Domonkos Béla érdi 
szobrászművésszel az aradi vértanúink és 
Czetz János tábornok domborművét, kiál-
lításainkon  és megemlékezéseinken kiál-
lításra kerülnek.  

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturá-
lis Egyesület szervezésében1998. május 
30-án katonai tiszteletadás mellett meg-
koszorúztuk Czetz János emléktábláját a 
szabadságharc kitörésének 150. évfordu-
lója alkalmából a Bp. III. ker. Czetz Já-
nos u. 2. számú ház falánál. Az ünnepsé-
gen jelen volt Horatio Antranik Chalian 
argentín nagykövet úr (aki apai-anyai 
ágon örmény gyökerű volt) és a Magya-
rok Világszövetsége képviselője is. Em-
lékbeszédek és a közeli általános iskola 
diákjainak műsora emlékezett a székely-
örmény-argentin hősre. A rendezvény-
ről hírt adtunk a füzetek hasábjain. Több 
éven keresztül tartottunk megemlékezést 
a helyszínen az argentin nagykövetséggel.

1999-ben felvettük a kapcsolatot a bu-
dapesti Czetz János rokonságon keresz-
tül (Dr. Sasi Nagy István) vitéz Ladá-
nyi Domonkos ny. katonatiszttel, a  Bue-
nos Aires-i magyar közösség egyik veze-
tőjével, aki részt vett a gidófalvai baran-
golásunkon is és megszervezte, hogy egy 
ezüst, 3 részes szelencében 3 marék föld 
kerüljön adományozásra a Buenos Aires-i 
Katonai Akadémia részére Czetz János 
szülőháza kertjéből, a piski csatamező-
ről és a nagyszebeni csata helyszínéről.  A 
szelence az Akadémia Múzeumban került 
elhelyezésre. Tudósított arról is, hogy a 

Koszorúzás Czetz János emléktáblájánál (III. 
ker.) szeptember 6-án: Eszergály Zsófia és dr. 
Issekutz Sarolta
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fővárostól 550 km-re Santa Fé városában 
Czetz Jánosról elnevezett katonai ala-
kulat, egy műszaki ezred létezik, amely-
nek díszöltözete Czetz Jánosnak köszön-
hetően a 48-49-es korabeli magyar hon-
véd egyenruhával megegyező. A Kato-
nai Akadémia vezetése egy ünnepségükre 
meghívta a budapesti leszármazottat Ar-
gentínába, aki családi adományként elvit-
te Czetz János bronz domborművét a Ka-
tonai Akadémia számára. 

Az argentinai magyarokkal kapcsola-
tunk élő, Czetz János egyik húgának le-
származottja Buenos Airesből tudósítja 
a füzeteket a Czetz Jánossal kapcsolatos 
rendezvényekről, így a 2015. májusában 
dr. Kövér László parlamenti elnök úr lá-
togatásáról is az El Palomar Katonai Aka-
démián. Beszámolt arról, hogy valameny-
nyi előadó ismertette a tábornok magyar-
örmény származását, 48-as sikereit és Ar-
gentínában a sokrétű sikeres munkálko-
dását. Három nemzet hőse volt, magyar, 
örmény és argentin. Még ma is a tisztek 
kiképzése Czetz János saját kezűleg leírt 

spanyol nyelvű rendeletei, ajánlásai, sza-
bályai alapján történik. Emlékét emlék-
táblák, mellszobra és egy székelykapuba 
faragott portréja is ébren tartja.

Czetz János tábornok emlékét éven-
te felelevenítettük Budai Merza Pál bras-
sói rokon visszaemlékezéseivel a Füzetek 
hasábjain. Tőle tudtuk meg, hogy amikor 
Mészáros Lázár, későbbi hadügyminiszter 
és akadémikus, tudomására jutott, hogy 
1844-ben megjelent Czetz János Magyar 
hadnyelvtan c. műve Pesten, megkereste 
a szerzőt, akivel haláláig tartó baráti kap-
csolatot ápolt. Czetz János a betegágyá-
nál is látogatta Angliában, az emigráció-
ban is segítették egymást. 1858-ban Mé-
száros Lázár temetését és emlékiratainak 
kiadását is Czetz János intézte.

Érdemes tudni, hogy1849-ben Kalota-
szegen, amikor Bem tábornok megérke-
zett Erdélybe és átvette a sereg irányítá-
sát Czetz János őrnagytól Csucsán, ennek 
emlékére 1999. októberében a református 
templomban Petrás Mária kerámia-mű-
vész Bem József tábornok és Czetz János 

Koszorúzással emlékeztek Czetz 
János honvédtábornok halálá-
nak évfordulóján, szeptember 
6-án a róla elnevezett utca sar-
kán (III. kerület). Az emlékezés 
virágait a Magyar Hadtudomá-
nyi Társaság, az Argentin Köz-
társaság Nagykövetsége, a Fő-
városi Örmény Önkormányzat, 
az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület és Óbu-
da-Békásmegyer Önkormány-
zatának képviseletében Theisz 
Bálint kabinetvezető és Borbély 
Rita főtanácsadó helyezte el.



Erdélyi Örmény Gyökerek 2017. szeptember-október

41

tábornok közös kerámia domborművét 
avatta fel a Magyarok Világszövetsége, a 
Pro Kalotaszeg és a Kalotaszegi Nőszö-
vetség.

Szamosújváron a Czetz János tábor-
nokról elnevezett cserkészcsapat tartot-
ta ébren a fiatalságban a tábornok szabad-
ságharcban tanúsított kimagasló eredmé-
nyeit, majd az argentinai 
szakmai helytállását. A 
hős emléktábláját min-
den évben rendezvény ke-
retében koszorúzták meg. 
A cserkészcsapat műkö-
dését az EÖGYKE támo-
gatta. 

Gyergyószentmiklóson 
az örmény katolikus 
templom kertjében az Er-
délyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület ál-
tal vagy 10 éve ajándék-
ba adott Czetz János em-
lékplakett (Gergely István 
kolozsvári szobrászmű-
vész alkotása, gipsz, ezüstözve) szolgált a 
közösség megemlékezésein.

Az Egyesület 2015-2016-ben országos 
középiskolai tanulmányi versenyt rende-
zett 19 tanintézmény közreműködésével 
magyar világi- és egyházi tanintézetek di-
ákjai számára, amelynek egyik célja a ma-
gyar kultúrába és történelembe beágyazó-
dott magyarörmény kultúra és történelem 
személyiségeinek megismertetése volt. A 
1848-49-es szabadság-harc örmény hősei-
ről szóló kiadványaink is tananyagok vol-
tak, a verseny során sikeresen számoltak 
be Czetz János tábornok katonai és polgá-
ri tevékenységéről, az aradi vértanúkról. 

A szabadságharc bukása után a méltat-
lanul elfeledett Czetz János tábornok em-
lékét Szongott Kristóf szamosújvári tanár 

elevenítette fel, aki az 1800-as évek végén 
levelezést folytatott a szabadságharc hő-
sével és buzdította haza-térésre, majd si-
kertelensége miatt az emlékiratai megírá-
sára ösztönözte. Czetz tábornok válaszle-
veleit az ARMENIA magyar-örmény havi 
szemlében publikálta. Szongott Kristóf 
halálát követő 100 év múlva sikerült az 

ARMENIA 1887-1907-
ig  tartó 21 évfolyamát az 
EÖGYKE-nek megsze-
reznie és digitalizált for-
mában a közösség és a 
közgyűjtemények számá-
ra elérhetővé tennie.

Budapesten a magyar-
örmény közösség az ör-
mény katolikus templom 
(1114 Bp. Orlay u. 6.) fa-
lán elhelyezett márvány-
táblánál, magyarörmény 
hőseink domborműveinél 
is koszorúz minden év-
ben a forradalom és sza-
badságharc emléknapján.

Az EÖGYKE tette ezt mindmáig mi-
nimális állami támogatással, az Országos 
Örmény Önkormányzat támogatása nél-
kül. Ugyanis mindezen tevékenységün-
ket a XX. sz. utolsó évtizedeiben beköl-
töző örmények által vezetett országos ön-
kormányzat nem tartotta örmény kulturá-
lis tevékenységnek, ezért nem támogatta, 
sőt megakadályozta az egyéb nemzetiségi 
támogatások megszerzését is.

(Elhangzott 2017. május 26-án a Fő-
városi Örmény Önkományzat, a Magyar 
Hadtudományi Társaság és a Magyar 
Honvédség Geoinformációs Szolgálata 
által szervezett, a Zrínyi Miklós Laktanya 
Dísztermében tartott Czetz János emlék-
konferencián)
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A fényképfelvétel 1880. május 18.-án ké-
szült Gyergyótölgyesen 4o évvel a fény-
képészet feltalálása után. A felvétel ere-
deti nagysága 23 X 16 cm. Számomra ez 
a felvétel azért értékes, mert az esküvő-
jüket ünneplő fiatal pár a későbbi nagy-
szüleim, az örömapa és az édesanyák 
dédnagyszüleim.

A felvétel LÁZÁR JAKAB (1818-1888) 
(3) gyergyótölgyesi kereskedő és feleségé-
nek Kopacz Máriának (4) az 1859-ben szü-
letett leányuknak Lázár Klárának lakodal-
ma alkalmából készült. A fényképfelvétel 
margójára - Lázár Klára (2) a mennyasszony 
az esküvőn résztvevő rokonok nevét szá-
mozással felírta. Ennek alapján a személyek 
könnyen azonosíthatók. Amikor az alábbi-
akban róluk írok, neveik mellé írom zárójel-
ben a felvételen látható számokat. A lakoda-
lom résztvevői mind a gyergyószentmiklósi 
Lázár, Kopacz, Bocsánszy, Csiky és 
Kabdebó örmény családok tagjai. Házassá-
gok révén egy nagy örmény családot alkot-
tak. Nem örmények a felvételen a vőlegény 
Wotsch Ferenc brassói gyógyszerész (1) és 
édesanyja, Friederika Wotsch ( 5 ), vala-
mint két leánytestvére Loujze és Chrisztina 
Wotsch (12 és 32 ). Utóbbi férje Korpos 
Sándor (28) szintén örmény fakereskedő 
volt Gyergyótölgyesen.

Wotsch Ferencné Lázár Klára (2), a 
mennyasszony naplójában erről a napról 
a következőket jegyezte fel: „Jó szüleim 
és 6 testvérem mind jelen voltak. Másnap-
ra nagy hó esett. Lefényképeztek. Olyan 
hideg volt, hogy minden gyümölcs lefa-
gyott, még az egres és ribizli is.”

Dr.Wotsch Gyula
Egy 1880-ban készült 

örmény esküvői kép margójára... 
Lázár Klára 6 testvére névszerint: dr. 

Lázár János főszolgabíró (14), Lázár Ist-
ván (19) bankigazgató, Lázár Móni (30) 
kereskedő, Lázár Irma (7), Lázár Tek-
la (25), és Lázár Anna-Nina (29). Ők 
Gyergyótölgyesen laktak a 153 szám alat-
ti családi házukban. Házukról és kertjük-
ről Dr. Cseh Károly borszéki fürdőorvos 
1885-ben kiadott egyik könyvében a kö-
vetkező képen emlékezik: „ - ebéd után 
felkerekedtünk s hogy hogyan,egyszerre 
csak a Lázár Jakab jól gondozott gyönyö-
rű kertjében vagyunk. A házi kisasszony-
ok vezetése alatt megjártuk az egész ker-
tet. A halastónál gyönyörködtünk a halak 
etetésében. Eljövet pedig egy félkocsi vi-
rágot cipeltünk el gyönyörű csokrokban. 
Hát meg hány bokornyi ribizkét ágastól. 
Hogy is ne, midőn oly kacéran integettek 
felénk az ízletes, piros, dús fürtök”.

A Bocsánszy család és a Lázár család 
rokoni kapcsolata azáltal jött létre, hogy 
Bocsánszy Kristófné sz. Kopacz Anna (23) 
és Lázár Jakabné - született Kopacz Mária 
testvérek voltak. Az esküvőn résztvevő: 
Bocsánszy István (31), Bocsánszy Jolán  
(18) és Bocsánszy Irma (15) unokatestvé-
rek a Lázár Jakab gyermekeivel. Utóbbiak-
kal unokatestvér apai ágon a képen látható 
Lázár Gyula (11) gyergyószentmiklósi ke-
reskedő, kinek felesége Bocsánszy Anna a 
Bocsánszy testvérekkel testvér,de az eskü-
vői képen nincsen jelen. Bocsánszy Jolán és 
Bocsánszy Irmáról a gyergyószentmiklósi 
plébánia História Domusában említés tör-
ténik olyan értelemben, hogy az 1916-os 
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román megszállás idején, 
mint örmények szabadon 
mozoghattak a városban és 
sokat segítettek a bajbaju-
tottakon (dr Garda Dezső 
közlése alapján, szerk. meg-
jegyzése). A Bocsánszy csa-
lád, de általában az örmé-
nyek vallásosságára jellem-
ző, hogy a Bocsánszy csa-
lád 1849-ben a csiksomlyói 
kegytemplomba Nepomuki 
Szt. János tiszteletére oltárt 
adományoz.

Gyergyószentmiklóson 
az egykori Bocsánszy csa-
lád háza (épült 1733-ban) és 
a Kopacz család háza (épült 
az 1800-as évek elején) a 
mai Gábor Áron utca l0 és 12 
szám alatt barokk műemlék 
házakká vannak nyilvánítva..

A felvételen megörökített 
gyergyószentmiklósi ügy-
véd és botanikus Csiky Dé-
nes (1843-1930) (8) azáltal 
került rokoni kapcsolatba a 
Lázár családdal, hogy Lá-
zár Jakab leányát, Lázár Teklát 
(25) vette feleségül. Ez a kap-
csolat megduplázódott ak-
kor, amikor Csiky Dénes fe-
leségének halála után annak 
testvérével, Lázár Ninával 
(Anna) (29) kötött második 
házasságot. Botanikusi hír-
nevét azzal alapozta meg, 
hogy Gyergyószentmiklós 
észak-keleti részében 2o 
hektáros területet vásárolt 
és azon arborétumot és gyü-
mölcsöst létesített. 185 féle 
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egzotikus és őshonos fát és cserjét tele-
pített oda. Az ő kezdeményezése alap-
ján kezdtek az emberek Gyergyóban gyü-
mölcsfákat ültetni Az arborétum terüle-
tét a városnak adományozta és az jelen-
leg 16 hektáron CSIKY KERT néven vé-
dett parkja és kedvelt kiránduló helye 
Gyergyószentmiklós lakóinak. Az eskü-
vőn jelen voltak testvérei Csiky Kámán 
(27) és Csiky Emília (24) is.

A felvételen a l0 és 20 -as szám alatti 
személyek a pap és segédje.

A gyergyótölgyesi római katolikus plé-
bánia anyakönyvében lelkészként Vetési 
Imre (20 ?) plébános van megnevezve. Az 
esküvői tanúk dr. Csiky Dénes ügyvéd (8) 
és Lázár Gyula (11) kereskedő voltak.

A Kabdebó család részéről Kabdebó 
Vidor (6) szintén a mennyasszony uno-
katestvére. Felesége Kabdebó Vidorné, 
Kopacz Aranka (17) és leányuk Kabdebó 
Anna (24) volt jelen az esküvőn.

A Lázár család alábbi két személyisége 
a közéletben jelentős szerepet vállalt:

LÁZÁR MENYHÉRT (1816-1904) 
(22) Lázár Jakab testvére a szabadelvű 
párt országgyűlési képviselője volt halálá-
ig. Társaságban közkedvelt, kellemes, jó 
megjelenésű, nagytudású emberként tisz-
telték.. Az Erdélyi Kárpát Egysület (EKE) 
elnöke tisztségét és a havasi javak igaz-
gatóságának elnöki tisztségét is betöltötte. 
A gyergyószentmiklósi kórház építésének 
kezdeményezője.

Dr. LÁZÁR JÁNOS (1854-1917) (14) 
Lázár Jakab és Kopacz Mária fia. Jogi ta-
nulmányainak elvégzése után rövid ide-
ig a Királyi Kúriához kapta a kineve-
zést. 1876-ban Gyergyótölgyes főszol-
gabírójává választják. Ezt a tisztséget 18 
éven át töltötte be. Nagybátyának, Lázár 

Menyhértnek 1904-ben bekövetkezett ha-
lála után a Szabadelvű Párt országgyűlé-
si képviselő jelöltje volt, majd továbbra is 
a járás főszolgabírója. Talán ez a közélet-
ben betöltött szerepe hozzájárult a család 
szomorú sorsához, amikor 1916 augusztus 
27.-én az addig semleges Románia hadse-
rege betört Erdély földjére és elfoglalta a 
határmenti területeket. A kezdeti sikerek 
után négy héttel a német-osztrák-magyar 
hadsereg a bevonulásnál sokkal gyorsabb 
visszavonulásra kényszerítette a gyakorla-
tilag megsemmisített román sereg marad-
ványait. A visszavonuláskor a románok az 
elrabolt anyagi javak mellett a székely me-
gyékből 17 ezer embert is magukkal hur-
coltak és ezekből csak 3000 ember térhe-
tett haza. A Romániába való deportálás 
volt a gyergyótölgyesi Lázár családnak is 
a sorsa. A visszavonuló román hadsereg 
magával vitte a 90 éves Lázár Jakabnét és 
Gyergyótölgyesen élő gyermekeit: Láz-
ár Irmát, dr. Lázár Jánost, Lázár Istvánt és 
Lázár Mónit Piatra Neamti-ba, Moldovába. 
Ott halt meg néhány hónap elteltével 1917 
március 17.-én a 90 éves Lázár Jakabné és 
1917 november 18.-án fia dr. Lázár János. 
Lázár Istvánt és Lázár Mónit fogolytábor-
ba szállították észak Moldovába, a Sipotei 
táborba. Élve csak leánytestvérük Lázár 
Irma jött haza. Ő hozta magával édesanyja 
imakönyvét és mondta el édesanyjának és 
testvéreinek szomorú sorsát.

U.I. LÁZÁR JAKAB családjának Ro-
mániába való elhurcolásáról megemléke-
zik dr. Endes Miklós: Csík-, Gyergyó-, 
Kászonszék (Csíkvármegye) története 
1918-ig című könyvében a 420. oldalon. 
A Brassóban megjelenő Brassói Lapok 
egyik 1918 februári száma szintén rész-
letes beszámolót közölt a család tragikus 
sorsáról.
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Wass Albert szerint Isten igencsak megfe-
ledkezett Erdélyről. Szerintem azonban ez 
nem igaz.

1938-at írtunk, mikor a magas égbolt-
ról két csillag lehullott Erdélybe. Ráadá-
sul a Jóisten úgy akarta, hogy mind a ket-
tő Kolozsvárra essék. Az Élet nagyköny-
vében pedig úgy volt megírva, hogy az 
56-os évben a két csillag egymásra talál-
jon. Az írás pedig beteljesült.

De ki is volt valójában ez a két csillag? 
Egyikük az örmény csillag volt. Ő teste-
sítette meg a földi élet furfangját, ravasz-
ságát, agyafúrtságát, találékonyságát. Egy 
dolog volt, melyhez gyakran ragaszko-
dott: a spóroláshoz. Természetesen ezt 
nem zsugoriságból tette. Nem. Erről szó 
sincs. Azért szeretett spórolni, mert ha egy 
dologról tudta, hogy mi a legegyszerűbb 
módja a beszerzésének, nem akart másik, 
„drágább és nehezebb” utat bejárni. De ez 
így volt rendjén. Egy szó, mint száz, igen-
csak csavaros eszű egy csillag volt. Sze-
retete s jólelkűsége pedig nem ismert ha-
tárokat.

Ehhez a csillaghoz rendelte hozzá a 
sors a becsület és az igazság csillagát. Ez 
a csillag volt, az előzővel egyetemben, a 
legértékesebb valamennyi csillag közül. A 
becsület, a kitartás, a jóság és az igazság 
jellemezte. Gondolkodásmódja szerint az 
ember akkor lesz boldog és tiszta lelkű, ha 
az igazság és a becsület útját járja. „Hosz-
szú távon úgyis mindig a jó győz!” - mon-
dogatta mindig. És sok buta földi halan-
dó hitetlenkedő megjegyzésének ellené-
re ez a mondás igazolódott be, mikor va-
lamennyien befejezték földi feladatukat. 

Fabók Bíborka, a Murádin család unokája
Csillagok születnek

De minden becsület és kitartás mellett ez 
a csillag is ugyanolyan jólelkű és ugyan-
olyan szeretetteljes volt, mint az örmény 
csillag.

Itt volt hát két, szinte minden tulajdon-
ságában különböző csillag, de hogy a 
mondás és az írás beteljesüljék, a két „el-
lentét” egymásra talált végül mégis. Ha 
pedig a Földön két csillag egymásra talál, 
akkor az emberiség, bár nem tud róla, biz-
tonságban van.

Az idő multával e két csillagnak szüle-
tett két kis csillaga. Tudták, hogy ez a két 
kiscsillag marad csak utánuk, miután ne-
kik is befejeződik földi feladatuk. Ezért 
mindketten a legnagyobb odafigyeléssel, 
gonddal és szeretettel nevelték fel csillag-
jaikat, átadva nekik minden jó erényüket. 
Így és az Úristen jóvoltából a kiscsilla-
gok egészségesek, okosak és ügyesek, vé-
gül pedig becsületes felnőttek lettek. A két 
csillagszülő pedig örvendett, hogy mind-
két gyermekükből sikerült kiváló csilla-
got faragniuk.

A csillagszülők ezek után úgy gondol-
ták, hogy földi feladatuk elvégeztetett, s 
már csak a pihenés maradt hátra. Azon-
ban tévedtek. Ugyanis csillagaik párokra 
találtak, s néhány év múlva nekik is szü-
lettek csillagaik. Így az örmény és az igaz-
ság csillaga újabb feladatot, pontosab-
ban újabb betöltendő állást kapott az Élet 
nagykönyvétől: ez az állás pedig a csil-
lagnagyszülőség volt. S ez a rang volt a 
legmegtisztelőbb egy csillag életében az 
anyaság és apaság után, így a két csillag 
boldogan vállalta a feladatot.

Ez a csillagcsalád még napjainkban is 
él, boldogok és vidámak. Gondoljunk 
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csak bele: ha a Jóisten megfeledkezett 
volna Erdélyről, miért küldött volna le 
két csillagot Kolozsvárra? Mert ha ez a 
két csillag nem Kolozsvárra hullott volna, 

„Egy évvel ezelőtt nem gondoltuk, hogy 
ilyen hamar elérkezik ez a pillanat. A 
közös emlékek azonban tovább élnek 
mindannyiunkban. Legyetek vidámak és 
derűlátók, éljetek meg minden pillana-
tot” – buzdította a maturandusokat Csatá-
ri Karolina 11. osztályos tanuló.

Nagy-Hintós Diana
Elballagott a szamosújvári magyar líceum 

első végzős évfolyama
Negyvenhét maturandus búcsúzott el Erdély legfiatalabb iskolájától

Kulcsár Melinda, a 11. osztályfőnöke 
arra biztatta a diákokat: ha emlékeiket szí-
vükbe zárják, tíz év múlva elővehetik azo-
kat, és akkor újra 18 éveseknek gondol-
hatják magukat.

„A ballagás az emlékezés, a számadás 
és az új iránti kíváncsiság ünnepe.  Ne fe-

ledjétek, a sikerért mindig meg kell 
dolgozni. Mindannyiunk közös fe-
lelőssége, hogy milyen életük lesz 
gyermekeinknek”  – vélekedett Tö-
rök Zoltán, Kolozs megyei főtan-
felügyelő-helyettes.

„Szabadok vagytok, tanuljatok 
tovább, majd jöjjetek vissza ebbe 
a közösségbe. Legyetek büszkék 
arra, hogy Erdély egyik legmo-
dernebb iskolájának első végzősei 
vagytok. A hidat, amelyen nemrég 

soha nem találkozhatott volna és nem is, 
létezne a mai napig se ez a boldog, össze-
tartó csillagcsalád.

2016. december 31.

  

Két osztálynyi, pontosabban 47 maturandus vett búcsút Erdély legfiatalabb Alma 
Materétől, a 2016 szeptemberében beindított Szamosújvári Magyar Tannyelvű El-
méleti Líceumtól. Az ünnepi hangulatot fokozta a gyönyörű széki népviseletbe öltö-
zött diákok látványa. A beszédekben többször elhangzott, a mostani végzősök az első 
ballagó nemzedékként maradnak majd meg a krónikákban, illetve Erdély egyik leg-
korszerűbb iskolája bocsátotta útra első maturandusait. Míg Timsa Ildikó igazga-
tó azt hangsúlyozta, hogy a szamosújvári magyar iskola az összefogás jelképe, Ba-
lázs-Bécsi Attila, a Téka Alapítvány elnöke, a tanintézmény megálmodója és létreho-
zója egyrészt megemlítette az elmúlt tíz év erőfeszítéseit, másrészt pedig céltudatos-
ságra és munkára ösztönözte a fiatalokat.
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átmentetek az udvaron, azt is nek-
tek építettük. Hidaljatok át ti is 
minden utatokba kerülő akadályt” 
– hangoztatta Pap Attila, a 12. A 
osztályfőnöke.

„Iskolánk küldetése a híd, ami 
összeköt és kapcsolatot teremt. 
Történelmi pillanatot élünk meg: 
Erdély egyik legkorszerűbb iskolá-
jának első nemzedéke ballagott el. 
Remélem, nemcsak ismereteket, 
hanem emberi értékrendet is ad-
tunk, és megismertettük veletek az 
együttműködés szabályait” – kö-
zölte Timsa Ildikó, az iskola igazgatója.

Szamosújvár polgármestere, Neselean 
Ioan arra figyelmeztetett: „az elkövetke-
ző időszak tele lesz felelősségvállalással.”

„Feladatotok felvállalni az újat, sze-
mélyiségetek által eredetiséget adni a vi-
lágnak. Ne feledjétek el: korszerű intéz-
ményben, minőségi, anyanyelvű oktatás-
ban részesültetek” – mondta Csoma Bo-
tond, az RMDSZ Kolozs megyei szerve-
zetének elnöke, parlamenti képviselő.

Balázs-Bécsi Attila emlé keztett, hogy a 
diákok egy évig tanultak ebben az intézet-
ben. 

„Ez kevés, de egy év 
után is büszkék lehettek, 
mert a krónikákban úgy 
maradtok meg, mind az 
első végzős generáció. 
Számunkra nagy elégté-
tel, hogy itt lehetünk az 
első ballagáson. Egy év-
vel ezelőtt kétségek kö-
zött voltunk. Vajon sike-
rül befejezni az építke-
zést, létrejön ez az isko-
la? De sikerült. Tíz év-
vel ezelőtt sokan azt 

mondták: lehetetlen, hogy az iskola bein-
duljon. Ti láthatjátok: mindent lehet, csak 
akarni kell. Kívánom, hogy mérjétek fel 
jól céljaitokat, és dolgozzatok. Ne azt néz-
zétek, hogyan nem lehet, hanem keressé-
tek az utakat a megvalósuláshoz, lelke-
tek pedig maradjon fiatal” – buzdított a 
szamosújvári Téka Alapítvány igazgatója.

Igeolvasásakor Vajda Dániel reformá-
tus lelkipásztor arra figyelmeztette a fiata-
lokat: a segítség Istentől jön.  

(Forrás: Szabadság – Erdélyi közéleti 
napilap.)

Balázs-Bécsi Attila
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(Szerkesztőség: Az Er-
délyi Örmény Gyöke-
rek Kulturális Egyesü-
let a kezdetektől fogva 
támogatója volt a TÉKA 
és vezetése elkötele-
zett munkájának. Ere-
jéhez képest könyvek-
kel, kiadványokkal (Fü-
zetek), használt számító-
gépekkel, pénzzel segí-
tette működésüket, fej-
lődésüket, iskolaépíté-
si tervüket. Ugyanak-
kor a TÉKA – együttmű-
ködési megállapodással 
segítette az EÖGYKE-t  
a helyi örmény közösség összetartása, 
az örmény kultúra bemutatása céljából 
rendezett, az EÖGYKE által szervezett 

kiállítások, konferenciák befogadásával. 
Ez a barátsággá fejlődött több évtizedes 
együttműködés törhetetlen!)

  
Erzsébetváros – Nagyboldogasszony-napi búcsú

1.
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2. 3.

4. 5.

6.

1. Balról Dr. Jakubinyi György örmény apostoli kormányzó, Babota Tibor, Szakács Endre, Gál 
Hunor plébánosok  2. Zarándokok a templomban  3. A mise  4. Vörösköpönyegesek 5. Szeretet-
vendégség  6. Vicelár Mária, Mariska néni sírjánál emlékezünk
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Budapesttől légvonalban hétszáz, or-
szágúton nyolcszázhúsz kilométerre, 
a történelmi Magyarország határán, a 
Tatros völgyében fekszik Gyimesbükk. 
A 17. század közepétől betelepülő három 
nagyobb település: Gyimesközéplok, 
Gyimesfelsőlok és Gyimesbükk fűzér-
szerűen követi a völgyet átszelő Tatros 
folyót, mely a Rákóczi vár tövében hagy-
ja el Erdélyt, és lép át Moldvába. Az itt 
élők számára a megélhetést a havasi ál-

lattartás, a pásztorkodás, a kereskedelem 
és a háziipar jelentette és jelenti ma is. 
A gyimesi csángók sokáig nem rendel-
keztek a föld tulajdonjogával, haszon-
bérbe vették, zsellérként dolgoztak a csí-
kiak földjén. A történelmi ellentét, a gaz-
dasági különbség és a földrajzi elzártság 
okozta, hogy a gyimesiek a székelyektől 
eltérő kultúrát hoztak létre.

Bíró Gábor
A gyimesbükki Rákóczi vár
– Zarándokhely a végeken

A három gyimesvölgyi község az egy-
kori Csík vármegyéhez, majd Hargita 
megyéhez tartozott, míg Gyimesbükköt 
1950-ben Bákó megyéhez csatolták anél-
kül, hogy bárkit is megkérdeztek volna 
az akkori lakosság hetven százalékát ki-
tevő magyaroktól. A helyiek által kis Tri-
anonként emlegetett hatalmi döntés cél-
ja a románosítás felgyorsítása volt, szét-
választani a csángó magyarokat, akik há-
rom évtized alatt erős társadalmi, kul-

turális és felekezeti kö-
zösséggé forrtak össze. 
1963-ban megszűntették 
a magyar nyelvű oktatást 
is Gyimesbükkön.

A gyimesi csángók két 
nagy kultúra – a római 
katolikus vallás és az or-
todoxia  - határán élnek. 
Végvári népcsoport, me-
lyet az ide-oda csatolá-
sokkal elbizonytalaní-
tottak, megfélemlítettek, 
kettős identitás alakult ki 
bennük. Nagy lelkierő-
vel és elkötelezettséggel 
kell rendelkeznie annak a 

szolgáló értelmiséginek, aki megpróbálja 
összefogni, talpra állítani ezt a népcsopor-
tot. A tanítói családból származó, maga is 
tanári diplomával rendelkező, hetven esz-
tendeje itt élő Deáky András ilyen végvá-
ri harcos. Minden tette tudatos cselekedet, 
szolgálni a magyarságot, a szülőföldet, 
szemben az árral. Magyar órákat tartott 
a diktatúra idején az Erdélytől elszakított 
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gyimesi községben, a rendszerváltozást 
követően pedig, legyőzve az akadályokat 
visszaállította a magyar nyelvű oktatást, 
úttörő lett a Deáky Panzió lét-
rehozásában, a gyimesi turiz-
mus szervezésében. Ösztönzé-
sére évről évre új dolgok szü-
lettek: emlékművek, keresz-
tek, emléktáblák. Régi álma a 
Rákóczi vár rekonstrukciója. 
A Gyimesbükki Rákóczi vár 
Gyimesbükk és Palánka kö-
zött, a Tatros völgyében, a tör-
ténelmi magyar országhatár-
nál áll.

Korábbi alapokon feltehetően Bethlen 
Gábor építette 1626 körül. Fő szerepe a 
völgyben futó kereskedelmi út és a határ 
ellenőrzése, a forgalmazott áru vámolá-
sa volt, védelmi szempontból nem volt je-
lentős, az osztrákok Blockhausnak, őrto-
ronynak nevezték. A 18. század elején II. 
Rákóczi Ferenc megerősítette, ekkor kap-
ta mai nevét. 1897-ben Magyarország és 
Románia között új vasútvonal épült, ek-
kor vámhivatali épületek és határkapuk 
kerültek köréje. A vár tövében épült a Ma-
gyar Állami Királyi Vasutak legkeletibb 
őrháza. A trianoni békeszerződés után a 
határátkelőhely megszűnt, csak a második 
bécsi döntés után került vissza a magyar 
határ, a világháború 1945 végéig. 

– Hét éve küszködöm ezért. Hat év 
után, mikor lemondtam arról, hogy vala-
ha is lesz valami, tavaly Pünkösdkor meg-
kaptuk az építkezési engedélyt, csakhogy 
jött a hosszadalmas közbeszerzési folya-
mat, végül egy helyi vállalkozót, Fekete 
Pál Pétert sikerült meggyőzni, hogy vál-
lalja el. Mellénk állt a polgármesteri hi-
vatal is, Görbe Vilmos polgármesterrel az 
élen. Idén júliusban nekifogtunk a munká-
latoknak, a hegygerinc oldalába vágtunk 

egy széles utat, az építkezési anyagok fel-
szállítására – mondja Deáky. 

A vár rekonstrukcióját a csíkszere-
dai Esztány Győző építész-
mérnök és csapata végzi, aki 
köz- és lakóépületek tervezé-
se mellett a pusztuló csűrök 
újrahasznosításával is foglal-
kozik.

 – A rekonstrukcióban so-
kat segítettek Bilibok Ágoston 
és Bíró Gábor gyűjteményei 
– vallja Esztány. – Az erede-
ti állapotot bemutató régi ké-
peslapokat, a bécsi katonai le-

véltárból kikért tervrajzokat kaptam tőlük. 
A várból csak az alapok maradtak, de így 
is visszaállítjuk az eredeti Monarchia-ko-
ri állapotába. Kétrétegű visszafalazást al-
kalmazunk, a belső réteg téglából, a kül-
ső kőből állna, természetesen az eredeti 
technológiát, építőanyagokat használjuk. 
A földszinten kiállító terem lesz, lőréssze-
rű ablakokkal, az emeleten kávézót rende-
zünk be. A vár tetejét előbb üveggel sze-
rettük volna befedni, végül minőségi fém-
lemez mellett döntöttünk. Visszafaragjuk 
a kilencvenhat régi lépcsőt is. Előzetes 
számításaink szerint az újjáépítés kétszáz-
ezer euróba kerül.

– Miért van szükség egy rom restaurálá-
sára, mikor annyi mindenre nem jut pénz 
a Gyimesekben?

– Elsősorban azért – mondja Deáky 
András –, mert példa értékű lehet a vi-
lág magyarsága számára, hogy ilyen ne-
héz körülmények és ellenkezések köze-
pette is tudunk a Gyimesekben eredmé-
nyeket elérni.

Másodsorban jelzés lehet a románság 
felé, hogy nézzétek, ezek a magyarok 
még a romjaikat sem hagyják, utolsó perc-
ben mentik, amit lehet, mert meg akarnak 

Deáky András
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maradni szülőföldjükön annak, amik az 
őseik voltak. Itt mi vagyunk itthon, és óv-
juk emlékeinket az utókornak. A nemzet 
nemcsak nyelvében, hanem szimbólumai-
ban is él: a felújítandó Rákóczi vár a Ma-
gyar Királyi Állami Vasutak helyreállított 
30-as őrháza, a történelmi Magyarország 
szimbóluma itt a Gyimesekben.

– Mikorra tervezik a felavatását?
– Ha Isten is megsegít, 2018 Pünkösd 

vasárnapjára. Természetesen felaján-
lásokkal, a világ magyarságának ösz-
szefogásával valósul meg az újjáépítés, 

folyószámlát nyitottunk, de csak itt, két 
hónap alatt három millió forintot gyűjtöt-
tem össze a helybéliektől. Az elmúlt tíz 
esztendőben nagyon sok szép dolgot meg-
valósítottunk, de ez nem egyetlen em-
ber munkája. Sok tisztességes, becsületes 
csángó magyar ember felsorakozott a há-
tam mögött, benne van a szívük, lelkük, 
pénzecskéjük is. A Rákóczi vár rekonst-
rukciója eddigi munkánk megkoronázásá-
ra lenne – össznemzeti zarándokhely a vi-
lág magyarsága számára. 

Deáky András

Dzsotján Dávid: Szeptemberi magazi-
nunkat egy rövid választás előtti körkép-
pel kezdjük. Stúdiónk vendége Paulik An-
tal, a NEKH főosztályvezetője, aki rövi-
den reagál majd a látottakra. A 2001-es 
KSH felmérések és az idei július 15-ig re-
gisztrált adatok több helyen is ellentmon-
dóak. Az örmény kisebbségnél például 
2001-ben 836-an vallották, hogy kötőd-
nek a nemzetiségi kulturális értékekhez és 
hagyományokhoz. Ehhez képest ebben az 
évben 2365-en regisztráltatták magukat.

Arménia Népe Kulturális Egyesület ré-
széről Avanesian Alex: - Ez irdatlan nagy 

Szongoth Gábor
Rondó

Vita: Ki tartozik az örmény közösséghez?
2006. szeptember 28-án a Rondó adásában több kisebbségnek volt alkalma véle-
ményt nyilvánítani a regisztrációról és a közeli választásokról. A hazai örménysé-
get a médiában magas posztot betöltő Avanesian Alex, az Armenia Népe Kulturális 
Egyesület vezetője képviselte, aki azonnal leütötte Dzsotján Dávid műsorvezető ál-
tal feladott magas labdát.

Csak emlékeztetőül!
  

szám, hiszen az örmények létszáma, még 
ha a betelepüléseket is vesszük a XX. szá-
zad elején a török népirtás elől menekü-
lők és Magyarországra betelepülők, illet-
ve átvonultak tekintetében, ez stagnáló lét-
szám volt mindig. Ha megnézzük az egy-
házi adatokat, a születések számát, a század 
eleji könyveket, ahol szokás volt, hogy va-
lamely felekezethez tartozók befizették az 
egyházi adót, akkor mindig megállapítható, 
hogy a magyarországi örmények létszáma 
3-500 fő körül kell mozogjon, ennyi van a 
listánkon közel száz éve, s ehhez csatlakoz-
nak természetesen a szimpatizánsok.
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Tehát Avanesian Alex (A.A) szerint 
csak 3-500 örmény él Magyarországon, 
pedig még a nagyon rosszul feltett nép-
szavazási kérdések kapcsán is 836-an val-
lották azt, hogy kötődnek az örménység-
hez. Ha tényleg csak ennyi örmény él Ma-
gyarországon, A. A miért nem jelentette ki 
a kisebbségi törvény alkotásakor, hogy az 
örménység nem nemzetalkotó kisebbség, 
hisz a törvény minimumként 1000, leg-
alább száz éve Magyarországhoz kötődő 
örmény származású személyt említ?

De ez még semmi, kiderül, kik is az iga-
zi örmények:

A. A.: - A 2001-es adat, amelyik 600 va-
lahány főről szól, tulajdonképpen ezt is 
ketté kell bontanunk, hiszen vannak az 
anyanyelvűek, akik tartoznak igaziból a 
közösséghez, hiszen az anyaországukat is 
Örményországnak vallják, beszélik anya-
nyelvüket, ápolják kultúrájukat, és na-
gyon helyes és nagyon pártolandó az a 
tény, hogy vannak olyan szimpatizánsok 
is, akik ezt a kultúrát támogatják. Szomo-
rú ez a tény, hogy az újbóli törvénymódo-
sítás kapcsán ennyire felhígult megint az 
örmény közösség.

Tehát a 836 már csak 600 valahány lett, 
és annak is csak egy része az igazi, a többi 
szimpatizáns. Ezek lehetünk mi, az erdé-
lyi örmény családokból származó magyar-
örmények, akik Örményországot ősha-
zának, Erdélyt (Szamosújvárt, Gyergyót, 
Erzsébetvárost, Csíkszépvízet, stb.) pe-
dig anyaországnak tartjuk. Aniból majd 
800 éve menekültek el őseink, és Erdély-
be 330 éve telepedtek le, onnan apránként 
kerültek a mai Magyarország területére. 
Csak azt nem értem, miért tetszeleg A. 
A minden évben Szamosújvárott a Szent 
Gergely napi búcsú alkalmából az ottani 
- örményül nem tudó -„szimpatizánsok”-
nál. Vagy ettől még ők örmények, csak aki 

Magyarországra került, az nem? Mi csak 
„hígításnak” vagyunk jók az igazi örmé-
nyek közösségében?

A. A: - Én azt látom, hogy a törvénynek 
hibái vannak, változatlanul hibái vannak, 
nem kötelez senkit semmire sem, szaba-
don átjárhatók a nemzetiségek. Én lehetek 
most örmény, de négy év múlva indulha-
tok akár román képviselőként, vagy bár-
milyen nemzetiségi színben. Ez rettenete-
sen hibás.

Ilyen képviselő tényleg volt, de ezt a 
hölgyet az ANKE indította örményként, 
aztán román színekben lett a Rádió Kura-
tóriumának tagja.

A A.: - ... és az is nagyon hibás, hogy 
a jelölt állítási papíron ugyan olvasható 
egy kérdés: - Beszéli-e az anyanyelvét, il-
letve hová tartozik, de ez tulajdonképpen 
teljesen mindegy, be is x-elheti, meg nem 
is, felelősségre nem vonható. A bejegy-
zett örmény szervezeteknek kell jelölte-
ket állítani, mint ahogy most. Egy krité-
rium legyen: a nyelv. Aki beszéli anya-
nyelvét, csak az tudja kultúráját ápolni, az 
tud oktatni, az tud az anyaországával kap-
csolatot teremteni, ő képviselni tudja saját 
nemzetiségét széles körben az egész vilá-
gon.

Tehát ismét a nyelv legyen az egyet-
len kritérium. Ezzel sikerült A. A-nek 
10 éve szétrombolnia az örmény közös-
séget, mert így csak kisszámú - talán 
2-300 főre tehető - nyelvet beszélő legi-
tim örmény maradna. Ezzel sikerült elér-
ni a NEKH Kuratóriumánál, hogy csak 
az örmény anyanyelvű pályázatoknak le-
gyen nyerési esélye. Nem mi veszítet-
tük el a nyelvünket, hanem elődeink, már 
több mint 100 éve, 30 generáció alatt. 
Akkor Agárdy Gábor és Pongrátz Ger-
gely is csak szimpatizáns volt, vagy Ők 
kivételek? Nekik szabad volt nem tudni 
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örményül? Kétségtelenül nehezebb az 
örmény kultúrát ápolni örmény nyelv-
tudás nélkül, de azért lehet. Ez legyen a 
mi problémánk. Sok-sok példa van rá az 
utóbbi években... Lehet kiadni három-
nyelvű naptárt a Genocídium évforduló-
jára, támogatni Pilinszky verseinek ör-
mény fordítását, örmény zene rádió fel-
vételét, lehet vinni 150 örmény tematiká-
jú könyvet Örményországi könyvtárakba, 
kiállításokat rendezni örményországi fo-
tókból és kódexekből. Ha készítünk egy 
könyvet a szamosújvári örmény teme-
tőről, az milyen kultúra ápolásának szá-
mít? Miközben a szerzők egyike sem be-
szél már örményül? Ha támogatunk fia-
tal armenológust kutatásaiban és örmény 
nyelviskolát indítunk, az minek számít? 
Ilyenkor melyik kultúrát támogatjuk?

A. A.: - Egy nagyon egyszerű példa, na-
gyon furcsa lenne, ha a határon túli ma-
gyar szervezetek képviselői nem beszél-
nének magyarul, hanem tolmácson ke-
resztül tárgyalnának a magyar kormány-
nyal. Ugye ez elképzelhetetlen?

Igen ez elképzelhetetlen, de már foga-
dott a magyar kormány nagy örömmel né-
hány másod, harmad-generációs „ameri-
kás” magyar tudóst, művészt, politikust, 
sportolót vagy üzletembert, akik egy szót 
sem tudtak magyarul. Pedig Ők még nem 
harmincadik generációs magyarok. Kép-
zeljük, milyen örömmel fogadják majd 
„Őket”, ha 700 év múlva is magyar szár-
mazásúnak vallják magukat. Bár lehet, 
hogy A. A. valamelyik utóda majd szá-
mon kéri rajtuk a magyar nyelvtudást.

Ha valaki elolvassa a többi kisebbsé-
gi vezető nyilatkozatát (www.mtv.hu/
rondo), mindegyikük védi saját kisebb-
ségét, míg A. A. kifelé lejáratja és befe-
lé megosztja azt. Az erdélyi örményeknek 
még a létét is megkérdőjelezi, képzeljük 
el, hogyan lehet így együttműködni a kö-
vetkező Országos Önkormányzatban...

A szerző az Országos Örmény Önkor-
mányzat elnökhelyettese

(Megjelent: Erdélyi Örmény Gyökerek 
füzetek 2006. novemberi számban)

Erdélyben, festői környezetben a barangoló csapat (2017)
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Az Artashat Örmény Nemzetiségi Színház Zsora Harutunjan Ajakrúzs N°4 
című komédiájának magyarországi ősbemutatóján, 2017. szeptember 15-én

A színművészek: Bregyán Péter, Keller Linda, Kaprelián Alexa, Krizsik Alfonz, Koncz Eszter
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