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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 
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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


