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Tisztelt Olvasóink!
2018. januártól minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor leszFővárosiÖrményKlub.A
helyszínmegváltozik,ezentúlaBudapesti Örmény Katolikus Lelkészségközösségitermé-
benleszazösszejövetelaz1114Budapest,Orlayu.6.számalatt.MegközelíthetőaGellért
tértőlaMóriczZsigmondtérirányában,jobboldalona2.utca.Mindenkitszeretettelvárunk.
AzErdélyiÖrményGyökerekfüzetekváltozatlanulkéthavonta,mindigapáratlanhó-

napbanjelenikmeg.Alapzártaváltozatlanulapáratlanhónapelsőhétfője.

Minden vasárnap elhangzik…
„Egyszülött Fiú és Isten Igéje, hallhatatlan Lényeg, aki elfogadtad, hogy testet öltesz 
a mindenkor szűz Szent Istenszülőtől, változás nélkül emberré válván, keresztre fe-
szítettek, Krisztus Istenünk, haláloddal legyőzted a halált; aki egy vagy a Szenthá-
romságból, az Atyával és Szentlélekkel együtt dicsérendő, üdvözíts minket.”*

Azige,mintmegnevezés,anyelvtanbanacselekvéstkifejezőszótjelenti,melyacse-
lekvőszemélyekegymáshozviszonyítotthelyzeteésszámaszerintragozható.Görögfilo-
zófiaimegfelelőjeaLogosz,melyszellemivalóságotjelöl.SzentJánosevangéliumának
elejénszerepelezaszó,smagátIstentjelentiésJézusKrisztussalazonosítható.Istennem
nyugalmasvalóság,hanemtevékenykedőélőszemély.Azörményapostoliegyházköz-
pontja:Ecsmiadzin.Ahelynévjelentéseértelmileg:aholazEgyszülöttleszállott!(Világo-
sítóSzentGergelylátomásárautal.)Magaazelnevezésaztsugallja,hogyJézusKrisztus-
nakamatulajdonsága,hogyőIstenegyszülöttFiaésIgéje,mintszellemi-lelkivalóságaz
örményekszámáraigenfontosvolt.    dr. Sasvári László
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Esztergály Zsófia,aFővárosiÖrményÖn-
kormányzat elnöke, miután köszöntötte a
megjelenteket, a bál indításaként bejelen-
tette az Össznemzetiségi Társulat Leves-
ben című darabját.A társulat a 13 törté-

nelmi nemzetiség szí-
nészeiből áll, és egy
olyan összefogás ered-
ménye, amely a Fővá-
rosi Örmény Önkor-
mányzat szerint példa-
értékű.Aszínészekiga-
zi kuriózumként tárták
aközönségeléelső,kö-
zös produkciójukat, a
Mom’stheWorldcímű
színmű ihlette kitű-
nődarabot.Aszínjáték

Vidám farsanggal űztünk telet, 
és várjuk a tavaszt

Vakmerően kreatív jelmezek és maszkok, kulináris barangolás, nemzetiségi színi be-
mutató. Sem a humort, sem a komolyságot nem nélkülözte a Fővárosi Örmény Ön-
kormányzat idei farsangi bálja. Az esemény díszvendége Giancarlo Planta filmren-
dező, producer, meghívott vendégországa pedig Marokkó volt. A bál fővédnökségét 
Tarlós István, Budapest főpolgármestere vállalta el.

nem nélkülözte a humort, cselekménnyel 
teli,aktuáliséselgondolkodtatóvolt.Azör-
ményközösségatársulatmárcius22-ibe-
mutatójából láthatott ízelítőt, amelyet a
Nemzeti Színház Kaszás Attila termében

adnak elő, és amelyet a Fővá-
rosi Örmény Önkormányzat tá-
mogat.
A nagy sikert aratott elő-

adás után Esztergály Zsófia
Giancarlo Planta olasz produ-
cer,filmrendező-forgatókönyv-
íróval, a farsangi bál idei dísz-
vendégével beszélgetett.Amű-
vészelmondta,hogyamagyar-
örményközösségéskultúraszá-
mára az újdonság erejével ha-
tott. Úgy fogalmazott: Egy 
olyanvarázslatosvilágtárultfel
előtte, amely ihletet és ösztön-
zést nyújt minden művésznek.
GiancarloPlantaezértköszöne-
tétfejeztekiameghívásértésaz
élményért, amelyet az este során 
nyújtottszámáraazesemény.
Mintismert,GiancarloPlanta

rendszeres munkatársa Ennio 
Morriconénak, a nemzetkö-
zi hírű filmzeneszerzőnek, így
számtalan sztárral dolgozik
együtt, mások mellett Franco 
Neróval is. Egyik közös mun-
kájuk az Angelus Hiroshimae

Össznemzetiségi Társulat
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című film volt, amelyet ha-
zánkban 2010-ben mutattak
beaPuskinMoziban.Afilmet
Aquilábanforgattákapusztí-
tóföldrengéselőtt,amelyígy
kordokumentumként is ki-
magasló jelentőségű. Planta
filmje valódi kihívás: néma-
film-amelyhezkiválókísére-
tetnyújtEnnioMorriconeze-
néje–,aszokásostólmerőben
eltérőlátványpedigkétségek
közthagyjaanézőt.Neropá-
lyájatalánlegkedvesebbsze-
repének tartja a filmbeli va-
dászfiguráját.
Ezután Esztergály Zsófia

az eseményre meghívott or-
szág, Marokkó képviseleté-
ben érkezett Rabat-Magyar-
Marokkói Hagyományőrző
Egyesület tagjaival beszélge-
tett.Az egyesület autentikus,
ínycsiklandóételeketmutatott
be,valamintakétországkö-
zöttikulturális éskereskedelmiegyüttmű-
ködésekrőltájékoztattákajelenlévőket.
Közben a vendégek elé került az ízle-

tesvacsora,amely,minteddigmindenév-
ben, felért egy kulináris kalandozással: a
résztvevők az arab konyha keleties ízeit

kóstolhattákmeg:bastelát,olívabo-
gyótésdatolyát,amelyekmindenfő
hozzávalójaMarokkóbólérkezettaz
asztalokra.AKaukázust és a nem-
zetközi konyhát pedig kutap ihle-
tésű lazacnyárs, örmény saláta, ör-
mény gyümölcsös csirke és erdé-
lyi örmény spenótos pogácsa kép-
viselte.Azitalokközöttakifejezet-
tenerreazalkalomraErdélybenpa-
lackozottszékely-örményribizlibor
arattaalegnagyobbsikert,deaven-

dégekkóstolhattakszárazfehér-ésvörös-
bort,valamintCsíkisörtis.Avacsorátsü-
temény- és jelmezverseny követte, majd
fergeteges zene és tánc zárta az eseményt.

(Megjelent a Fővárosi Örmény 
Önkormányzat honlapján)
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URUNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED,
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDEN NAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINK, MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.
 

Magyar Himnusz
Kr. u. 410-ből

Kr. u. 410-460 körül keletkezett, hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva. A Ki-
jevi Nemzeti Múzeumban őrzik. A rovásírásos szöveg megfejtésére magyar rovás-
írás szakértő-nyelvészt kértek fel! Előlünk mégis mindenáron eltitkolták, amíg le-
hetett. Hála Istennek ez is kiderült! Gyönyörű! Nemhiába mondták a görögök, 
hogy a szkíták-hunok-magyarok tudnak a legszebben imádkozni ISTENÜKHÖZ!

(A felvezető írója ismeretlen.)

(a)TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT, (é)S
LEFEJTED RÓLUNK a
GONOSZ(nak) JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.

(Internetről)

  

Amagyartudományoséletparókájátföl-
borzoltaegyfiatalbiológus-genetikusbe-
robbanása.Neparáczki Endre,aBiológia
Doktori Iskola Szegedi Tudományegye-
temTermészettudományiésInformatikai
KarGenetikaiTanszékének29évesmun-
katársaszerzettazidéntavasszalPhdfo-
kozatot,amitmagyarul„nagydoktorinak”
szokásnevezni.Összegzőtanulmányaol-
vasható az egyetem honlapján: 

h t t p : / / d o k t o r i . b i b l . u - s z e g e d .
hu/3794/1/Neparaczki_PhD.pdf
Mirőlvanszó?Ahonfoglalómagyarok

kilétéről.
Márrégebben–Seminoésmtsai,SCINE-

CE magazin 2000. november 10 – kide-
rült, hogy a Kínából származó N-Tat Y

Czakó Gábor
Huj, huj, hajrá!

kromoszóma haplocsoport jellegzetes a 
finnugor népekben (továbbá Rootsi és
mtsai.,2007;Shiésmtsai.,2013),ámbe-
lőlünk, magyarokból hiányoznak. Tehát
már jó ideje s ráadásul háromszorosan
igazolódott,hogyelkülönülünkafinnek-
től,ugoroktólésszamojédoktól.

*
Neparáczki és mtsai csoport vizsgála-

taatúloldalrólközelítettemegakérdést.
Jó,aN-TatYkromoszómahiányzikmife-
lénk,deegyéb tekintetbenmiahelyzet?
Miaz,amivan?
Akutatássoránahonfoglalóknyughe-

lyéülszolgálóKarositemetőkösszesha-
lottját, és néhány más, Kelet-Magyar-
országon lelt és biztosan honfoglalótól



Erdélyi Örmény Gyökerek 2018. március-április

5

származócsontokatvizsgáltak.Összesen
89-et,amisoknakszámítaszakmábanés
a lehetőségekhezképest egyaránt.Több-
szöröseaSeminoésmtsaivizsgálatma-
gyarmintaadóinak.

*
A kiadott tanulmányban olvassuk:

„Adatainkösszességébenellentmondanak
a honfoglalók lehetséges finnugor szár-
mazásának,éssokkalinkábbösszeegyez-
tethetők azok hun (Xiongnu=ázsiai hun)
származásával.” 
Lássukarészleteket!
„…mtDNSgenomelemzésévelmegál-

lapítottuk– írjákNeparáczki ésmtsai –,
hogy a honfoglalók lehetséges őseinek
41,5%-axiongnu(ázsiaihun),42,7%-a
skandináv-germán, 6,7 %-a kaukázusi
(Közel-Keleti),2,2%-aszlávés6,7%-a
egyébeurópaiszármazásúlehetett.Adata-
inkategyébgenetikai,antropológiaitörté-
netiadatokisalátámasztják.”Tehátfinn-
ugoremberegyáltalánnemakadtatársa-
ságban!
Ésmagyar?
Előbb egy kis magyarázat: a „skan-

dináv-germán” csoport a több néven is-
mert vikingeket, varégokat, ruszokat je-
lenti,akikamihonfoglalásunkatközvet-
lenülmegelőzveszerveztékmegaKijevi
ésNovgorodiFejedelemségeket.Mostad-
jukvisszaaszótafiataltudósnak.
„Eredményeinktámogatjákaközépko-

ri krónikáink hitelét,melyek azt állítják,
hogy a „honfoglalás” a magyarok máso-
dik bejövetele, és a honfoglalók itt már
magyarnyelvűnépességettaláltak.”Meg-
érkeztünk László Gyula„kettőshonfogla-
lás” elméletéhez. Györffy György (1917–
2000) történész a főáramú tudományos-
ság követőjeként így vélekedett: „a ket-
tős vagy többszörös honfoglalás elméle-
tét történeti és nyelvészeti forrásanyag 

ugyanúgy nem támasztja alá, mint ahogy 
nem egyeztethető a néppé válás folyama-
tának legújabban megismert törvénysze-
rűségeivel.” 
Györffyprofesszorúrbizonyára tudta,

hogy a Hunfalvy Pál ótauralkodónyelvé-
szetiéshozzá igazított történetielképze-
léseketsohanemigazolta„forrásanyag,”
legföljebb„törvényszerűségek.”

*
Nagy régészünk, László Gyula ész-

revételét tanítványa, Vékony Gábor ré-
gész,turkológus,történészismegerősítet-
te,amikoravarkoriföliratokat–Környei
íjlemez (VII. sz.),Szarvasi tűtartó (VIII.
sz.)stb.–magyarnyelvenolvasottel.Te-
hátVékonyótavégrelétezikírott„forrás-
anyag”,ámnemamagyarokfinnugorsá-
gát,hanemazavarokmagyarvoltát iga-
zolják.A székelyekét pedig saját hagyo-
mányuk és megmaradásuk, ittlétük té-
nye teszi napnál világosabbá. A hunok
magyarságára emlékszik a magyar nép-
hagyomány. A kalandos sorsú Tárih-i
Üngürüsz – egy Székesfehérvárott zsák-
mányoltkrónikánktörökfordítása–ahu-
nokat is magyarnak tartja, sőt, két hun,
majdháromAttilautánihun-magyarbe-
jövetelrőlír…

*
Neparáczki Endre és munkatársai oda

jutottak, hogy: „A finnugor-honfogla-
ló genetikai kapcsolat hiánya arra utal, 
hogy a magyar nyelv finnugor rétege-
it nem lehet a honfoglalókhoz kötni,”ed-
dig egyetérthetünk, amondatmásik fele
azonbanvitathatólenne:„ellenben a ma-
gyar nyelvben meglévő masszív török 
nyelvi réteget nagy valószínűséggel hun 
eredetűnek tekinthetjük.” Valóban meg-
lehet, mert régóta közszájon forog olyan 
szóbeszéd,miszerintahunoktöröknyel-
vűek valának, ámde ennek bizonyítékai
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eddig nem kerültek elő. Vagyis ugyan-
úgynincsenekigazolthunnyelvemlékek,
ahogyan finnugorok sincsenek. Semmi-
lyenek.Ehelyzetvégtelenültágteretnyit
azalkotóképzeletnek.Jöhetasok,színes
„kikövetkeztetés”,lehettudománynaköl-
töztetni ideológiákat. Ezt természetesen
nem Neparáczki Endréről írom, hiszen
ő végigmegmarad a tárnyilagosság kes-
keny ösvényén. 
Csupán a magyar kérdésre keresem a

választ.Neparáczki ésmtsai fölsorolják,
hogy milyen népek, hány százalékban
képviseltettékmagukatahonfoglaláskori
sírokban.Afölsorolásbólnemcsakafinn-
ugorok hiányoznak, hanem a magyarok,
amagyarulbeszélőkis.Demiutánmiitt
vagyunk, eleinknek föltétlenülott kellett
lenniük! Nincs más megoldás, mint ki-
mondani,amitagenetikaimunkacsoport
csakóvakodvatehetettmeg:amagyarok
hunokvoltak,őkszerepelnekalistán41,5
%-ban megtalált xiongnunak mondott
ázsiaihunként!

*
A magyar-hun azonosságról közve-

tett bizonyítékok akadnak, elsősorban a
már említett néphagyományban: Hunor 
és Magor leányrablása, Attila temetése, 
Csaba királyfistb.Ezeknemlebecsülen-
dők:másfélezerévenátemlékeznivala-
mire, komoly teljesítmény a néplélektől.
AlegrégibbtörténetaháromközülHunor
ésMagoré–ennekelváltozotttöredékea
manysikhoziseljutott.
Másik bizonyíték az ételkészítési

szokásokhasonlósága.Magyaréshunel-
sősorban főzte táplálékát,miként arról a
hunbronz-ésamagyarcserépüstöktöme-
géveltanúskodnak.
Tanúskodnának,ha ahun-avar-magyar

rokonságkutatás megkapta volna az illő
támogatás helyett legalább az engedélyt.
De semmi baj! Az igazság nem szorul
engedélyre és betiltani sem lehet. Vég-
remegindult valami, mégpedig az, amit
hosszúidejehiányoltunk:azelfogulatlan,
tárgyilagos,véleményekésideológiákhe-
lyetttényekretámaszkodókutatás.
Folytassuk Neparáczki Endre szavai-

val:„Eredményeinkfontos,eddignyitott
kérdéseketválaszolnakmeg,ésezzelszá-
mos szakterületen újabb kutatási irányo-
katnyitnak.Amagyarokeredeténekkér-
dése továbbra sem tekinthető lezártnak,
hiszen genetikai adataink és a régészeti
adatokalapjánvalószínű,hogyahunere-
detű népességmár a honfoglalás korban
iskisebbségbenlehetettaKárpát-meden-
cében.Amagyarokeredeténektisztázása
továbbigenetikai,régészeti,történészi,és
nyelvészetivizsgálatokatigényel.”
Annyitmármostbiztosantudunk,hogy

se az avarok, se a hunok nem tanulhattak 
nyelvetafinnugoroktól,hiszensosemél-
tekaközelükben.Hanetánmegisfogyat-
koztakaIX.sz.végére,maradékukmin-
denbizonnyalerősítetteamagyarnyelvű
közösséget.
Mittehetehhezegymagyarszurkoló?
Hajrá!Sőt,huj,hujhajrá!

(Életünk, 2017. 06. 18.)
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Haiman Éva 
Azonosította az Árpád-ház férfi tagjai-
rajellemzőDNS-tIII. Bélakirálycsont-
maradványaiból azOrszágosOnkológiai
Intézetvezettenemzetközikutatócsoport.
Kásler Miklós professzor,azintézetveze-
tője elsőként aMagyar Időknekmondta
el:vizsgálataikalapjánazÁrpád-háztag-
jaiegészenbiztosaneurázsiai,nempedig
finnugoreredetűek.
Aközelmúltban jelentmegazArchae-

ological and Anthropological Sciences
címűtudományosfolyóiratbanaIII.Béla
királycsontjainakésmás,aszékesfehér-
vári királyi bazilikából származó emberi
maradványokDNS-vizsgálatárólszólótu-
dományosközlemény.
Amunka 2013-ban kezdődött, amikor

Erdő Péter bíboros hozzájárulásának és
amagyarkormánypénzügyitámogatásá-
nakköszönhetőenmegkezdődhetett a je-
lenleg a Mátyás-templomban található
emberimaradványokvizsgálata.
Azelsődlegescél–mintaztakutatást

irányítóOrszágosOnkológiai Intézetve-
zetője,KáslerMiklóselmondta–azÁr-
pád-ház tagjaira jellemző DNS-szakasz
meghatározása volt.
Kásler professzor 2014 márciusában

vettmintátakorábbanmármeglehetősen
nagy szakmai egyetértéssel III.Bélaként
meghatározottférficsontváz,illetveaszé-
kesfehérvárikriptábaneredetilegabalján
nyugvó felesége, Châtillon Anna csont-
maradványaiból.

Vége a finnugrászoknak és a finnugor elméletnek! 
Most már tudományosan is bizonyított!

Sikeresen azonosították az Árpád-háziak DNS-ét. A kutatók azt is kimutatták, hogy 
a Turul-dinasztia eurázsiai eredetű!

AzelsődlegescélannakaDNS-szakasz-
nakameghatározásavolt,amelyazÁrpád-
háztagjairavoltjellemző.AkirálynéDNS-
énekvizsgálatapedigazértvoltfontos,mert
ígyatöbbimaradványesetébenmeglehet
állapítani,hogyazilletőfelmenőjevagyle-
származottjavolt-eIII.Bélának.
– A munka nemzetközi összefogással

folyt,ésazarcheogenetikavilágszerteel-
ismert szakértői is részt vettek benne a
göttingeniegyetemről,ígyazeredmények
megkérdőjelezhetetlenek – hangsúlyozta
KáslerMiklós.
Ezpedigazért lényeges,mertakutató-

csoport sikeresen definiálta III. Béla ki-
rály apai ági (Y-kromoszomális) profilját,
amelyhivatkozáskéntszolgálhatazÁrpád-
dinasztiatovábbimaradványainakésvita-
tottélőleszármazottainakazonosításához.
Ígypéldául–magyaráztaaprofesszor–

azEgresenmostfeltártsírbólkiemeltma-
radványrólmeg lehet állapítani, hogy az
Árpád-házhoztartozik-e.
Amennyibenigen,akkorabbanisbizto-

sak lehetünk, hogy a csontok csak II. And-
rásmaradványailehetnek,merttöbbÁr-
pád-házitottnemtemettekel.
Demegerősítéstvagycáfolatotnyerhet-

neaza feltevés is, amely szerint I. Béla 
fiának, I. Gézakirálynakasírjára lelhet-
tek-e rá váci régészek többmint két év-
velezelőtt.
Aszakértőkakirályipármaradványain

kívülmégkilenc,szinténaszékesfehérvá-
ri bazilikából származó csontvázat vizs-
gáltakmeg, de csak kettőről állapították
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meg,hogybiztosanÁrpád-házi:azegyik
III.Béláé,amásikegyolyanférfié,akiaz
eredetitemetkezésihelyenIII.Bélaköze-
lébenfeküdt.
A DNS-vizsgálatok alapján bizonyos,

hogyazilletőnemleszármazottja,hanem
felmenőjevoltIII.Bélának,nagyvalószí-
nűséggelazapja,II. Géza vagy a nagyap-
ja, Vak Béla.Azutóbbiazonosításátmeg-
könnyítette volna, ha megvan a koponya 
is,ennekazonbannyomaveszett.
Káslerprofesszorelmondtaaztis:vizs-

gálataik alapján a két királyimaradvány
az R1a haplocsoportba tartozik, ami azt
jelenti, hogy az Árpád-ház tagjai egé-
szen biztosan eurázsiai, nem pedig finn-
ugor eredetűek (a haploid az a génsza-
kasz, amelyik egy családon belül a fér-
fiakágánváltozásnélkülminden időben
ugyanaz,egyadotthaplocsoporttagjaite-
hát vissza tudják vezetni DNS-üket egy
közösőshöz).
Ezt az eredetet erősítik meg III. Béla

testijegyeiis.Amorfológiaimegfelelések

ismegerősítettékugyanis,hogyIII.Béla
190centiméternélismagasabb,erőstest-
alkatúférfivolt,csontjaiisrobusztusak.A
leírásokalapjánacsaládtöbbférfitagjais
hasonlóalkatúvolt,amiszinténmegerősí-
tiaTurul-dinasztiaeurázsiaieredetét.
– Ha lesz rá forrás, és részletesebben

meg tudjukvizsgálni aDNS-eket, akkor
apaiágonvissza tudunkmenniazÁrpá-
dok eredetéhez, megtudhatjuk, pontosan
milyen népcsoportokból tevődtek ösz-
szeazÁrpád-ház tagjai, ésakkorarra is
választ kaphatunk, hol játszottak esetleg 
mégszerepetatörténelemsorán–mond-
ta a professzor.
Hozzátette:azértékeléstermészetesena

történészekésarégészekfeladata,dene-
kikkötelességükezekkelazadatokkal is
foglalkozni.
–Haagenetikaiprofilnapjainkbanal-

kalmas az apaság megállapítására, akkor a 
módszerprecizitásátebbenavonatkozás-
ban sem érdemesmegkérdőjelezni – fo-
galmazott.

Csomor LajosszerintaKaukázusban,hu-
nok és magyarok között, az örmény egyház 
fennhatóságaalattkészültaSzentKorona.
Az1978-banAmerikábólhazatértSzent

Koronát 1983-ban vizsgálhattameg elő-
szörfüggetlenkutatócsoport.CsomorLa-
josaranyművesvezetteacsapatot.Kétés
félévesfelkészülésutánjelentkeztekbea
vizsgálatra.
– Hetente, kéthetente összegyűltünk,

1982nyaráigcsináltukezta felkészülést

Majer Tamás 
A Szent Korona egyik története: 
örmények és hunok készítették?

–nyilatkoztalapunknak.
Mindentszámbavéveésmegvizsgálva

maradt67kérdésük,amelyekre,úgygon-
dolták,választcsakakkorkaphatnak,haa
kezükbeadjákakoronát.
–Megtudtam, hogy a korona átadásá-

nakegyikfeltételéülaztszabtákazameri-
kaiak,hogyamagyarvezetésnekengedé-
lyezniekellakoronatudományosvizsgá-
latait–idéztefölazaranyműves.
CsomorLajos1982-benkérvényeztea
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vizsgálatlehetőségét,amelyrevégül1983
márciusábankerülhetettsor.Megjegyzen-
dő, olyan feltételt szabtak a kutatóknak,
hogy ők semmiképpen sem cáfolhatják
megaz addigi tudományosálláspontot–
akármitistalálnak.
–Azaranyművesvizsgálatkiértékelés-

nekazlettazeredménye,hogyakorona
szerkezetileg egységes – tette meg első
megállapításátCsomor.

Akoronánakháromfőrészevan:ake-
resztpánt, a párta és az abroncs. Csomor
Lajoscsapatánakvizsgálataszerintakoro-
nahátsófelénlévőháromföldiuralkodót
ábrázoló kép nemvolt rajta eredetileg.A
koronatetejénlévőkeresztpedignemfer-
de,hanem–természetesen–egyenesvolt.
–Az is kiderült, hogy nem tizenkettő

apostolkép volt a keresztpánton, hanem 
nyolc.Világossávált,hogyapártaésaz
abroncs egy anyagból készült. Ez azért

fontos,mertapártaazabroncshozképest
aszimmetrikusanvanfelszerelve–állítja
Csomor.
Az aszimmetria miatt érvel amellett

a szakember, hogy egy időben készült a
pártaésazabroncs.Másokszerintapárta
azabronccsalegyönálló,nőikoronavolt.
Ennek mond ellent ez az aránytalanság.
Hétmilliméteradifferencia.CsomorLa-
josvéleményeszerintakeresztpántnélkül
sosemhordákamagyarkoronát.
–Akoronatartalmazzaazokataműsza-

ki,szakmaijeleket,miszerintegyidőben
ésegyhelyenkészítettékarészeit–emel-
tekiismételten.
Amásodik,nyárivizsgálatraorvosimű-

szereket – szemfenékvizsgálót, gégetük-
röt–isvittekmagukkal.
CsomorLajos ekkor vette észre, hogy

az egyik belső zománckép egy része hi-
ányzik.
–Eképhez tartozó feliratmaradványa

nemolyan,mintamásikhétapostolnálol-
vashatóírás,amelyekasanctus(szent)rö-
vidítésévelkezdődtek,hanemez:Artholo
–mondta.
Hol ésmikorkészült aSzentKorona?

A vizsgálatok után ezt kezdte el kutatni

A negyven éve hazatért Szent Koronát első-
ként vizsgálhatta meg 1983-ban Csomor La-
jos aranyműves és kutató csapata (Fotó: Pes-
ti Tamás)

Az 1945-ben az Egyesült Államokba került ko-
ronázási jelvényeket Cyrus Vance külügymi-
niszter adta vissza a magyar népnek.
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CsomorLajos.Legelőbb azonos techno-
lógiávalkészülttárgyak,régészetileletek
keresésébefogott.Illetveolyanhelyetés
időtkeresett,aholegyidőbenvolthaszná-
latbanalatinésgörögnyelv.Hiszenako-
ronán e két írás egyaránt olvasható.
–Akétkoronaelmélete1790-benéppen

abbólindult,hogykétféleírásvanakoro-
nán–mutatottráennekjelentőségére.
–Olyanhelyetkellettkeresni,aholaké-

szítés időpontjábanegyszerre írtakgörö-
güléslatinul–magyarázta.
ASzentKoronánlévőzománcképekhez

hasonlókegykor–Csomorkutatásasze-
rint–aKaukázusban,amaiGrúziaterüle-
ténkészültek.Őmaga1993-banjártTbili-
szibenakutatásamiatt.
AszakembervéleményeszerintKárpát-

medenceiésdél-ukrajnaileletekalapjána
Szent Korona aranyépítményén alkalma-
zott technológia hun kori, legfeljebb ötö-
dikszázadvégi.Csomornemmelleslega
SzentKoronánlévőkétkatonaszentruhá-
zatánolyanmotívumokatfedezettfel,ame-
lyeket4-5.századihunkatonákviseltek!
Nos,hollétezetta4.században,aKa-

ukázus környékén olyan kereszténység, 
ahollatinulésgörögülegyarántírtak?Hí-
vottelőújabb,pontosítottkérdéstakuta-
tás állapota ezután.
Térjünkittvisszaarra,hogykittakara

koronárólhiányzóképnélolvashatónév:
Artholo!

Csomor Lajos tavaly nyári kutatá-
si eredménye szerint Artholo valójában
Szent Bertalan, aki az örmények legna-
gyobbszentje.
Csomor szerint az örmény egyház térí-

tetteakaukázusihunokatésmagyarokat–
máraKr.u.1.századtólkezdve–,sArtholo
neveelsőtérítőkéntisértelmezhető.
–ASzentKoronakészítők az örmény

egyházhoz tartoztak, a keresztpántos ko-
ronaforma pedig egyértelműen hun: a
Szent Koronát a Kaukázusban, az otta-
ni hun–magyarnépekközött, az örmény
egyház fennhatósága alatt tervezték meg 
–összegzettCsomor.
Azidőbeliségétaharmadikszázadleg-

végeésanegyedikszázadközétesziaku-
tató, amikor e terület római fennhatóság
alatt állt.A római kereszténység hivata-
losírásmódjaekkoribanagörögésalatin
volt.406-ignemvoltsajátírásbeliségeaz
örményeknek.
– A Szent Korona művészettörténe-

tiszempontbólavilágegylegértékesebb
műtárgya,régészetiszempontbólazegyik
legkülönlegesebb.Nemcsakajelképe,ha-
nematulajdonosaisamagyarállamnak,
rendelkezikaMagyarország feletti főha-
talommal. Szakrális tárgy is, mert a ha-
talom, amit hordoz, Jézustól származik
–méltattaaSzentKoronátCsomorLajos.

Megjelent: FEOL, a Fejér megyei hír-
portál 2018. 01. 14.

A koronázási palást



Erdélyi Örmény Gyökerek 2018. március-április

11

1848 – 170 éve

Mennyire volt jó katona 
Görgei Artúr?
Görgei véleményem sze-

rint a szabadságharc legki-
válóbb katonája volt. Aktív
katonaipályája soránössze-
sentízhadjáratbanvettrészt,
ezekközülhetetőmagave-
zetett1848decemberközepe
és 1849 augusztusa között.
E hadjáratok közül egyet-
lenolyanvolt, amelyetegyértelműenel-
veszített, ez az 1849. június közepén a
Vágmenténvégrehajtotthadműveletvolt,
amelyben nem sikerült rákényszeríteni a
akaratátazellenségre,skudarcotvallott.
Az összes többi hadjáratban legalább a
minimáliscélt,aseregmegóvásátelérte.
A szabadságharc11nagycsatájábólhét-
benvoltott,közülükötötőmagavezetett,
sezekközülcsupánegyetveszítettel.Jól
felismerteakínálkozóhelyzeteket, több-
ször ismeglepte vagymegzavarta a túl-
erőben lévő ellenfelet, s gyakran szemé-
lyesfellépéséveldöntötteelegy-egyösz-
szecsapás sorsát.

Mi tartható a legnagyobb sikerének?
Általában a tavaszi hadjáratot szokták

emlegetni,amelybenegyhónapalattaTi-
szától a Rábáig verte vissza a túlerőben

Szilvay Gergely
Hős vagy áruló? Görgei a mérlegen

lévőellenségesfősereget.Énamagamré-
széről ennél is nagyobb katonai teljesít-
ménynektartomaz1849júliusifelvidéki
hadjáratát, amelynek során harmincezer
emberével egy hónapon keresztül járat-
taabolondjátPaszkevicstábornagyszáz-
húszezer főnyi erejével, s a hét jelentő-
sebbösszecsapásbólaseregcsupánegy-
szerszenvedettvereséget.

Mi volt Görgei legnagyobb hibája ve-
zérként?
Talán az említett Vág menti hadjárat

1849júniusában,amikorúgyküldtetáma-
dásraacsapatait,hogyőmaganemvolt
jelenahadjáratelsőfelében,satáborkara
általkidolgozott,túlzottanbonyolulthadi-
tervet próbálta végrehajtani.Buda ostro-
mátishagyományosanideszoktáksorol-
ni,deazadotterőviszonyokmellett1849

1849 után általános volt Görgei Artúrral kapcsolatban az a vélekedés, hogy „elárul-
ta a szabadságharcot”, később azonban tisztelet és megbecsülés övezte – mondja 
a Mandinernek Hermann Róbert történész, az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc szakértője. Kinek volt igaza a Görgei-Kossuth-vitában, hogyan értékeljünk 
Görgeit ma? Interjúnk. 
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áprilisvégénaBécsellenielőnyomulás-
nak nem volt valós esélye.ABécs előtt
összpontosult osztrák főerők létszámban
és tüzérségben is felülmúlták a Görgei
rendelkezésére álló erőket, amelyeknek
atetejébeetüzérségilőszereiskifogyott.
Budát vissza kellett venni, különben az
újabb hadjáratban állandóan ott lett vol-
natüskekéntamagyarhadsereghátában.

Tudott-e volna máshogy cselekedni a 
szabadságharc végén?
Görgei 1849. augusztus 9-én abban a

hitben érkezettmegAradra, hogyott ta-
lálja a Henryk Dembinskialtábornagyve-
zette déli magyar fősereget. Dembinski
azonbanSzegedrőlnemArad,hanemTe-
mesvárfelévonultvissza,séppenGörgei
érkezéséneknapjánadtaátTemesváralatt
afővezérségetBemnek,akicsatátvállalt
Haynauellen,ésdöntővereségetszenve-
dett. Ezzel a további ellenállás értelmét
veszítette. Az oroszok ugyanezen a na-
pon – a temesvári csatárólmit sem tud-
va – közöltékGörgeivel, hogy nemhaj-
landók vele tárgyalni, csupán a felté-
tel nélküli fegyverletételt fogadják el.
Görgeinekekkorhuszonötezer fegyveres
ésötezerfegyvertelenemberevolt,észak-
rólanégyszerestúlerőbenlévőoroszfő-
sereg,Erdélyfelőlazottani,negyven-öt-
venezer főnyi orosz-osztrák intervenciós
haderő,délrőlHaynaulegalábbnegyven-
ezer főnyi serege fenyegette.Aseregnek
puskánként másfél tölténye volt, utánpót-
lásilehetőségnélkül.
Görgei nekivezethette volna a seregét

valamelyikellenségeshadseregnek,nagy-
jábólabiztosvereségvagyateljesmeg-
semmisülés kilátásával, megpróbálhatta
az áttörést török területre, feloszlathatta a 

seregetvagyletehetteafegyvert.Azáltala
augusztus11-énAradonösszehívotthadi-
tanács–egyébkéntazelőzőnapiminisz-
tertanácsihatározatszellemében–azoro-
szokelőtti fegyverletételmellett döntött.
Katonai, politikai és humanitárius szem-
pontból a sok rossz megoldás közül ez
voltakkoralegjobb.

Hogyan foglal ön állást a nagy Görgei-
Kossuth vitában?
Valójábaneznemolyanvita,mintami-

lyen Széchenyi és Kossuth között a re-
formkorban,vagyDeákésKossuthközött
akiegyezéskörüllefolyt.Görgeiegészen
1849májusvégéigazt apolitikátképvi-
selte a hadseregben, amelyetKossuth az
országgyűlésben: 1849 tavaszáig az ön-
védelmiharc,aztkövetőenafüggetlensé-
gértfolytatottháborúérdekeitképviselte.
Ahelyzet a készülő orosz intervencióról
érkező hírekmegérkezése után változott
meg: ekkor – tévesen – úgy vélte, hogy
azértkövetkezikbeazoroszbeavatkozás,
mert Kossuth a parlamenttel kimondatta
aHabsburgok trónfosztását és az ország
függetlenségét. Ebben tévedett, ugyan-
is az osztrák kormánymár ezek hírének
vétele előtt döntött a segítségkérésről, s
a rendelkezésünkre álló adatok szerint a
trónfosztásnakésafüggetlenségkimon-
dásánaknemvolt szerepeaz intervenció
bekövetkezésében.Ezutána legfőbbcél-
japolitikailagaz1848áprilisiállapotvisz-
szaállításavolt,ugyanakkorkatonailagto-
vábbraisazosztrákokmegveréséretöre-
kedett. Kossuth nélkül nincs szabadság-
harc,azaznincsGörgeisem–ilyenmó-
donnemiskellválasztanikettejükközött.
Kossuth a küzdelem politikai vezetője

és motorja volt,

1848 – 170 éve
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Görgei pedig az a katonai vezető, aki
legsikeresebbenpróbáltmegérvénytsze-
rezniakossuthipolitikánakaharctéren.

Hogyan élt Görgei Világos után, illetve 
a dualizmus idején? Milyen volt a kap-
csolata az uralkodóval?
Görgeit 1849 augusztusában Klagen-

furtbainternálták,ittélt–rendőrifelügye-
letalatt–1867-ig.Állástnemvállalhatott,
smiutánatartalékaielfogytak,azosztrák
kormánytól kapott „tartásdíjat”. 1852-ben
németül, olaszul és angolul megjelentek az 
emlékiratai – a két kötetet azonnal betil-
tottákazOsztrákCsászárságban,mertke-
mény szavakkal szólt azosztrákpolitiká-
ról.A kiegyezés időszakában két memo-
randumotisírtDeákszámárakatonaikér-
désekről, amelyeket a haza bölcse öröm-
melfogadott.1867-eshazatéréseutánköz-
életiszerepheznemjutott,1875-igErdély-
bendolgozottmunkafelügyelőkéntésgaz-
datisztként.Eztkövetőenazöccsevisegrá-
dibirtokát igazgatta, de1881-ig többna-
gyobbtanulmánytisírtaBudapestiSzem-
lébe. 1884-ben 207 honvédtiszt nyilatko-
zatbanjelentetteki,hogynemtartjákáru-
lónak.Aszemélyekörülivitákaz1890-es
években némileg csillapodtak, de halálá-
ignemmaradtakabba.Szellemiésfizikai
frissességétaz1910-esévekelejéigmeg-
őrizte,eztkövetőenazonbanegyreinkább
romlottafizikuma,sveleegyüttaszellemi
állapotais.Ferenc Józseffel amagamód-
jánmegbékélt,deazalegenda,hogymin-
denévbenszőlőtküldöttvolnanekiavi-
segrádibirtokterméséből,alaptalan.Való-
jábanöccse,Görgey István felesége és an-
naklányaiküldtékaszőlőtaVisegrádkör-
nyékénvadászgatóuralkodónak,akiezta
kabinetirodaútjánmindigmegisköszönte.

Hogy gondolkodtak Görgeiről a kor-
társak, a közvélemény?
1849 ősze után meglehetősen általá-

nosvoltvelekapcsolatbanazavélekedés,
hogy„elárultaaszabadságharcot”.Vörös-
marty, Bajza, Sárosi Gyula, Tóth Kálmán, 
Vajda Jánosátkoztaelőt,demégavisz-
szafogottabbJókaiisőthibáztattaazaradi
kivégzésekért.Az emigrációbanKossuth
1849. szeptember 12-i vidini diplomáci-
aikörlevelébennevezteőtárulónak,stol-
ta ráaszabadságharcvereségénekszinte
egészfelelősségét.Ezavélekedésmegle-
hetősenáltalánosvoltazemigránsokkö-
zött;legfeljebbabbanvoltnéminézetkü-
lönbség,hogyGörgeimárkezdettőláru-
ló volt, vagy csak fokozatosan vált azzá, 
illetve hogy szenvedélyből vagy pénzért
árulta-e el az ügyet. Ugyanakkor voltak 
olyanokis,akiknemhittékelavádakat.
EzektöbbnyireGörgeivolttisztjei(Duka 
Tivadar, Üchtritz Emil)voltak,depéldául
Szász Károlymár1850-benversbenvéd-
teőt avádakellen.Avédőkés tisztelők
száma1867utánegyrenőtt:Gyulai Pál, 
Kozma Andor, Arany László, Lévay József 
tartoztakközéjük,dekiálltGörgeimellett
például Ivánka Imre vagy Asserman Fe-
renc honvédezredesis.Voltakolyanokis,
akikGörgeilelkesellenségeibőllelkeshí-
veivéváltak,mintpéldáulidősebbKrúdy 
Gyula.Aszázadelőnpedigolyanszemé-
lyiségek látogatták meg, mint Mikszáth 
Kálmán, Móricz Zsigmond, Pethő Sándor, 
Jászi Oszkár, Eötvös Károly, Tisza Ist-
ván vagy Károlyi Mihály.Aközvélemény
egy része, főlegaFüggetlenségiPárthí-
vei, árulónak tartották haláláig – ugyan-
akkoregyre inkábbterjedtazameggyő-
ződés, hogy Görgei jó katona volt, s a
fegyverletételt nem lehetett elkerülni. A

1848 – 170 éve
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problémátazjelentette,hogy1920-ignem
lehetetthozzájutniaszabadságharclevél-
tári forrásanyagához,azaz,minda táma-
dók,mind a védők jobbára spekulációk-
ravoltakutalva.1916.május21-ihalálát

követően azonban a sajtóban inkább a
megbecsülés,mintamegvetéshangjánír-
tak róla.

Megjelent: www.mandiner.hu, 2018. február 1.

Mehlhoffer Tamás

Az1848-49-esszabadságharctábornoká-
ról,92évesGörgei Artúrrólkészültfilm-
felvételigaziritkaság,amelyaMandaar-
chívumábólkerültelő.
Az idén, e hónap végén van Görgei

Artúr, a szabadságharc tábornoka

Filmkincs: látta már Görgei Artúrt 
ebben az 1910-es filmhíradóban?

születésének kétszázadik évfordulója.
Megítéléseellentmondásos,hiszenavilá-
gosi fegyverletételkor voltaképpenőve-
tett véget az 1848-49-es szabadságharc-
nak. Sokáig árulónak kiáltották ki, de az
utóbbiévtizedekbenatörténészekinkább
olyan katonai zseninek tartják, aki több
tízezer katona életét mentette meg tettével.

Aztmárkevesentudjákróla,
hogy 98 évet élt meg, 1916-
ban halt meg. Ezen a kurió-
zumnak számító, 1910-es fil-
men tehát egy ősz szakállú,
mosolygósöregembertlátunk,
akit a huszárok köszöntenek
éshajózikegyetaDunán.Egy
hős–nyugdíjban.

(Megtekinthető a youtube-
on: Görgey Artúr)

2018. 01. 17.

1848 – 170 éve

Olvasói levél -  Kerek évfordulók
Báró Dániel Ernő
“…TöbbszörolvastammáraFüzetekben
báró Dániel Ernőröl,azonbanazéletraj-
zátmindighiányosnak találtam, sőt sok-
szor éppen a fontos adatokmaradtak ki,
ezértgondoltam,hogyérdemeslennebe-
mutatniéletpályáját.. Ráadásul175évvel

ezelőttszületettés95évvelezelőtthúnyt
elbáróDánielErnő,tehátidénkerekév-
fordulókatünnepelhetünk...

Gudenus János József:  Örmény erede-
tűmagyar nemesi családok genealógiája
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címűkönyvébenaz59nemesicsaládkö-
zel1000oldalon5500családotérint.Ben-
ne aDániel család igen tekintélyes részt
foglal el és számtalan hírességgel büsz-
kélkedhet.Akönyvaztisbizonyítja,hogy
az erdélyi örménység egy nagy csalá-
dot alkot, amelynekminden részlete na-
gyonfontos,különösenahíresemberek-
ről.Agenealógianeméppenkönnyűol-
vasmány, de ha valaki megemlékezik
egy-egyhíres emberről, illik tudni, vagy
utánanézniadatainak.

Báró Dániel Ernő életrajzát megha-
tározta az a családi környezet, ahonnan 
származott. Ugyanis Kiss Ernő hon-
véd altábornagy, aradi vértanú unoká-
ja volt.
Az erdélyi örmény Dániel család ősei

kereskedőkként érkeztek Erdélybe,majd
1725-ben nemességet szereztek. Dániel
Ernő nagyapja Szamosújvárnémeti Dá-
niel Tódor ügyvéd volt  Erzsébetváros-
ban.ÉdesapjaSzamosújvárnémetiDániel 
Jánoshitesügyvéd,királyitanácsos,or-
szággyűlésiképviselő,Torontálvármegye
alispánjavoltésaz1848/49-esszabadság-
harchonvéde.
Dániel János Eleméren 1842-ben há-

zasságotkötöttelemériésittebei Kiss Au-
gusztával (szül. 1822. dec. 31. Elemér,
keresztelésu.ott1823. január3.,elhúnyt
1823. jan. 3. ugyanott),Kiss Ernő hon-
védtábornok,aradivértanúegyikleányá-
val. Házasságukból 5 gyermek született
Németeleméren(Torontálvármegye),kö-
zülükhárommégKissErnőnagyapaéle-
tében.
Auguszta ikertestvére Kiss Róza volt, 

aki Eleméren 1900. jan.22-én halt meg.
FérjeHajnikiéskiskürtösiBobor György 
volt.Utódokathagytakhátra.

KissErnőhonvédaltábornagyözvegy-
ként,gyermektelenülkerültahadbíróság
elé 1849-ben, a szabadságharc leverését
követően.FeleségeSzentgyörgyi Horváth 
Anna Krisztina (Konstancia) koránelhúnyt
és a házasságukból származó Ernesztina
gyermeke is.  Házasságon kívül szüle-
tett ikerlányaiazelemérianyakönyvsze-
rint - „Őcsászári és ap.KirályiFelsége
1885.évifebruár28-ánkeltőlegfelsőbb
elhalálozásával kegyelemből megenged-
niméltóztatott,hogyaN.Eleméren1823.
évijanuárhó3-ánházasságonkívülszü-
letettAugusztaésRózaikertestvérekmint
néhaiittebeiéselemériKissErnőleányai
törvényesíttessenek.SzabóFerencplébá-
nos”- kerültek a nevére. Ez volt a hiva-
talos eljárás.Avalóságban agyermekei-
rőlKissErnőszületésüktőlfogvagondos-
kodottanevükreírtittebeiuradalomban,
majd feleségehalálautánotthonában,az
eleméri kastélyban együtt éltek a gyer-
mekek édesanyjukkal és Issekutz Mária 
Anna nagymamával. Édesapjuk végren-
deletébenisgondoskodottróluk.
Dániel János ügyvédi irodája az aradi

várbörtönnelszembenvolt,ígyaszabad-
ságharc leverése után irodája ablakából
figyelemmel kísérhette apósa golyóáltali
halálát,megszerveztetitkoskörülmények
között a holttest kihantolását és elszállí-
tásátegyjeltelensírbamégAradon,majd
biztonsági okokbólKatalinpusztára szál-
lítását.VégülKissErnőaradivértanúaz
általaépíttetettés1847-benelkészültele-
mérirómaikatolikustemplomkriptájában
nyertöröknyugodalmat.
Dániel János első gyermeke sza-

mosújvárnémeti báró  Dániel Ernő, aki
1843.május3-ánszületettNémeteleméren
és Balatonfüreden halt meg 1923. július
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24-én.Mindkét dátum  kerek évfordulót
jelez,ugyanis175 évvel ezelőtt született és 
95 évvel ezelőtt húnyt el báró Dániel Ernő.
Gimnáziumi tanulmányait Temesváron,

jogi tanulmányait a budapesti egyetemen
végezte.1865-benTorontálvármegyetisz-
teletbeli aljegyzőjévé,1867-ben szolgabí-
róváneveztékki.1868-ban,miutánügyvé-
di diplomát szerzett, törvényszéki ülnök-
ké választották. 1870-től mint Deák-pár-
ti abégaszentgyörgyikerületképviselője,
ugyanezt a kerületet képviselte az 1872.
és 1875. évi országgyűlésen. 1878-tól a
TorontálvármegyeiNagybecskerekváros
választókerület szabadelvű-párti képvise-
lője.1884-1906közöttapancsovaiválasz-
tókerületetképviselte.
Pártjának pénzügyi és gazdasági szak-

értője, ár-mentesítési és vasútügyekkel
foglalkozott. 1895-ig a Pesti Hazai Első
Takarékpénztár és aHazaiBank elnöke.
1895. január15-1899. február26.között
a Bánffy-kormánykereskedelemügyimi-
nisztere, aki a millenniumi ünnepségek
sikeres megszervezéséért Bécsben 1896.
november 5-énmagyar bárói rangot kap
ésörökösfőrendiházitagságijogot.Mun-
kásságaalattfejeztékbeaVaskapuszabá-
lyozását. 1906-1910 között a főrendiház
tagjavolt. 1910-bennemzetimunkapárti
programmalismétországgyűlésiképvise-
lővéválasztották.
AKözlekedésiMúzeum létrehozójaés

alapítója volt.Minisztersége alatt, 1896-
banavattákfelaVaskaputésfejeztékbe
1898-banazépítésimunkálatokat.Buda-
pestfejlesztéséhezishozzájárult,kéthíd
kapcsolódikanevéhez:azErzsébethídés
a Ferenc József híd (ma Szabadság híd)
építésének elindítása, majd befejezése.
Az első erdélyi vasút igazgatósági tagja,

aNemzetiSzalonegyikalapítója,azelső
pesti hazai takarékpénztár-egyesület el-
nöke, nevéhez fűzödik a herendi por-
celángyár megmentése 1895-ben, va-
lamint a Budapesti Magyar Királyi
Távbeszélőhálózatlétrehozása.
Kitüntetései: I. osztályú Vaskorona-

rend, Orosz SzentAnna-rend, a Román
Korona-,aszerbTakova-,abolgárSzent
Sándor- és a japán Felkelő Nap-rend
nagykeresztje.  
HázastársacsériésszentlőrincziCséry 

Szeréna (szül. 1853-ban, elhúnyt Buda-
pesten1927.április28-án),azI.o.Erzsé-
bet rend tulajdonosa.Házasságukból két
fiúszületett,báró Dániel Elemér és báró 
Dániel Tibor.
BáróDánielErnőéletpályájabizonyít-

ja,hogyaXVII.századbanErdélybeme-
nekültörménykereskedő-ősökleszárma-
zottjaként a magyar történelem, kultúr-
történetéspolitikanemzetipanteonjában
méltán foglalja el helyét.

M
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Mintahogyazembernek
nincs két egyforma ujja,
úgy nem voltak egyfor-
mák a híres magyar asz-
szonyainksem.Mígárva
Bethlen Katát szelíd,
jámbor lélekkel áldotta
meg az Isten, addig vol-
takmindenre elszánt bá-
tor asszonyok is, mint
BányaiJúlia.

Bányai Júlia az er-
délyi Vízaknán született
1824-ben - feltehetőleg
erdélyiörménycsaládban
és Kairóban 1883. no-
vember1-énhunytel.Az1848–49-esfor-
radalomésszabadságharcszázadosavolt,
majdvendéglős.
Tanulmányai befejeztével feleségül

ment Sárossy Gyula (erdélyi örmény?)
ügyvédhez, akinek 1848-ban bekövetke-
zetthalálautánműlovarnőkéntdolgozott
abécsicirkuszban.Az1848–49-esforra-
dalomésszabadságharckitöréseutánfér-
jenevén,férfiruhábanjelentkezettahon-
védseregbe.
Azerdélyiharcokbankitűntbátorságá-

valközlegényből,majdtizedeséskésőbb
őrmester,végüla27.honvédzászlóaljfő-
hadnagya,majdszázadosalett.Bátorma-
gatartásáért a napi parancsokban gyak-
ran kapott dicséretet. Az egyik vár ost-
románál ügyes rajtaütéssel elfogott egy 

Egy hős magyar asszony
A magyar forradalom és szabadságharc kitörése 170. évfordulóján emlékezzünk 
meg egy hős magyar asszonyról is, Bányai Júliáról, aki 135 évvel ezelőtt hunyt el. 
Ugyanis nemcsak hős férfiak áldozták fel életüket vagy tették kockára azt a magyar 
hazáért, hanem nők is. 

veszedelmes kémet. Mel-
lenragadtaahatalmaster-
metűosztrákőrnagyot,aki
tőrkésével megsebesítette
őt, de két honvéd segítsé-
gévelmegkötözte és a fő-
hadiszállásrakísérte.Ezért
a hőstettéért kapta had-
nagyi rangját. Főhadna-
gyi rangját akkor szerez-
te,amikorfélszázadnyiel-
szánt honvédjével egyik
hídfőnél föltartóztatta az
ellenséget. Itt ő maga is
megsebesült, lándzsadö-
fést kapott és lováról a pa-

takvizébeesett.Ezvoltaszerencséje.Az
ellenségholtnakhitteésellovagoltakfö-
lötte.A patak vizébenmagához tért, ki-
mostasebétésasötétségbeálltautánegy
gazdátlanlóhátánelindultmegkeresnise-
regét. Egész éjjel ügetve reggel szerencsé-
senelérteamagyartábort.HarcoltGyula-
fehérvárnál, Zsibón,Dévánál ésKolozs-
várnál. 
Nemcsak a fegyveres harcokban vett

részt,hanem–francianyelvtudásarévén
–azosztrákésazoroszhadseregnélgyak-
ran kémkedett is, táncosnő szerepében.
Bemtábornokkatonaikitüntetésseljutal-
maztahírszerzőtevékenységét.
Utolsó előléptetését, a kapitányi ki-

nevezést egy veszedelmes kémszolgá-
lat teljesítéséért kapta. Zsibóról, ahol
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majdnem másfél évszázaddal előbb
Losárdi Zsuzsánna utoljára lelkesítet-
te Rákóczi hadait – női ruhába öltözöt-
tenindultTörökországba.Ezerveszélyen
keresztül, állandóan farkasszemet néz-
veahalállal,teljesítettearábízottfelada-
tot.AzutánTörökországlettazőszámki-
vetettségénekisahazája,akárcsakMikes 
Kelemennek és sok más híres magyarnak.
Világos után sok szabadságharcos buj-

dosott Olaszországban, Svájcban, a nyu-
gatiállamokbanésTörökországban.Asza-
badságharc leverése után Törökországba
emigrált. 1850 februárjában férjhezment
Matta Ede (Eduárd)honvédszázadoshoz.
Bányai Júliát Törökországban sem en-

gedtenyugodniahazaszeretet.Jelentkezett

tábornokánálés–bárfejérevérdíjattűztek
kiellenségei–mégkétszervisszatértaleti-
portMagyarországra,
Erdélybe 1851-1852-ben, ahol aMakk 

Károly-féle osztrákellenes összeesküvés-
benvettrészt.Ennekleleplezéseutánis-
mét Törökországba menekült, majd fér-
jévelKairóban telepedett le. Ittnyitották
mega„Fáraóhoz”címzettfogadójukat.
Kairóban halt meg 1883-ban, 59 éves

korában. Kalandos életéről Thury Zsuzsa 
írtregényt1951-benBányai Júlia címmel.

Gálfalvi Gábor ny. ig. tanító 
(Alsóboldogfalva, Hargita megye) 

cikke alapján. 
(Megjelent az Átalvető 

2016. márciusi számában)

1848 – 170 éve

  

Humor… Humor… Humor…
(Szeretetteléshumorralkellélniazéletet!

Aszeretetamegértéshez,ahumorazelviseléshezkell.)

Abeteghallgatjaadiagnózist:veseelégte-
lenség,májnagyobbodás,hörgőszűkület…
–DoktorÚr!Tudnavalamipozitívatis

mondani?
-Jmm,ja…a!Lássukcsak!!??Igen!Itt

vanpéldáulazAids-teszteredménye.

Orgonaszínűingetkéraszékelyaboltban,
azeladótól.Akereskedőhalmozzaakülön-
féleszínűingeket,azegyiktúlsötét,amá-
sikrózsaszínű,aharmadiksárga,anegye-
dikpirosas.Végüliskiborulakereskedő:
–Látottvalahololyaninget?
–Láttamhát.Ottakirakatban.
–Nadeazazingfehér!
–Ésakkor?Mégnem látott fehéror-

gonát?

A tanár nincsmegelégedve a kilencedi-
kesek szellemi színvonalával, ezért gú-
nyosan így szól hozzájuk:- Kérem, aki
idiótánakérzimagát,azálljonfel!
Nagycsend,mindenkiülvemarad.Egy-

szercsakazegyikgyerekóvatosanfeláll.
–Nos, teúgygondolod, hogy rászol-

gáltálazidiótaelnevezésre?–kérdiata-
nárgúnyosan-
-Azigazatmegvallva,nem,denembír-

tamnézni,hogyatanárúregyedülálldogál

Doktorabetegéhez:
Barátom,magacsakazerősszervezeté-

nekköszönheti,hogyvégülmeggyógyult.
–Jó,hogymondanitetszik.Máréppen

fizetniakartamadoktorúrnak.
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BakiPéterésJerger Krisz-
tina, a kiállítás kurátorai
valamivel több mint más-
félszáz felvételt vá logattak 
össze Korniss munkássá-
gából,sezeketöttémakör-
berendezték.Azanyagor-
szághatárokon túl kisugár-
zó jelentőségét is hangsú-
lyozzák a ma gyar és az an-
gol nyelven megjelent pom-
pástárlatkísérőalbumok.A
bennük szereplő tanulmá-
nyokat rangos nemzetkö-
zi szerzőgárda írta: Baki
Péter, a kecskeméti Magyar Fotográfia
Múzeum igazgatója,Daniela Mrázková, 
a cseh sajtófotó pályázat (aCzechPress
Photo)igazgatója,ésColin Ford, az angol 
Nemzeti Fotómúzeum alapítója. Mind-
hármanamagyarfotóművészrégibarátai
éstevékenységénekkiválóismerői.

A közhiedelemmel ellentétben Korniss 
Péter nem csak az eltűnő félben lévő honi és 
erdélyi paraszti életmód kitartó megörökí-
tője. A mezőségi, székelyföldi vagy buko-
vinai csángó falusi hagyományok mellett 
érdeklődése kiterjedt a máramarosi romá-
nok, a felvidéki szlovákok és a délvidéki 
szerbek szorgos hétköznapjaira, ünnepei-
re is. Így méltatja ezt Daniela Mrázková: 
„AzidőelőrehaladtávalKorniss Péter ak-
kori fotói valószerűtlenül romantikusnak
hatnak. Van bennük valami meseszerű

Folyamatos emlékezet
A 80 éves Korniss Péter életmű-kiállítása

A Magyar Nemzeti Galériában, a Budavári Palota C épületének földszintjén janu-
ár 7-ig látogatható visszatekintő tárlaton Korniss Péter Kossuth-díjas és Pulitzer-
emlékdíjas magyar fotográfus - a Nem zet Művésze - kereken öt alkotói évtizedé-
ről adnak számot. 

varázslat,amiakaratlanula
múlt század első évtizede-
inek felvételeire emlékez-
tet.Ebbőlazidőbőlanagy-
apámisőrzöttaszülőföld-
jéről Kelet-Csehországról
nosztalgikus emlékként
üvegnegatívokat. Talán a
másodikvilágháború előtti
Szlovákiavidékitájairólké-
szült szociodokumentarista
fotók hasonlítanak még 
Korniss képeihez.Az idő-
eltolódás nagyapám cseh
szülőfaluja vagy a hú-

szas-harmincas évek szlovák vidéke és
KornissPétererdélyitájaiközötttöbbév-
tizedes... És bár a »tovatűnő időt« nem-
csakszülőföldjén,Erdélybenkövette,ha-
nem amagyar határon túl,Romániában,
Szlovákiában,Szerbiábanis,erdélyigyűj-
téseegyedülálló.”
Mi pedig a tárlatot járva, sorra fel-

idézhetjük a hatvanas évekből a széki
(sici) táncházi jeleneteket, vagy a lako-
dalmast,ésahúsvéthétfőt,ajobbágytel-
ki (sámbriasi) szilveszteri bált. Láthat-
juk a lészpedi (lespezi) függőbölcsőt és
az anyát „bubájával”. A hetvenes évek-
ből a kemény hétköznapokkal szem-
besülhetünk, így a térdig sártengerben
caplató, gumicsizmás falusi kisiskolás-
okkal, a félig befagyott patakban ruhát
mosó deszei (desesti) parasztasszonnyal,
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a kazlat rakó, szénahordó zázrivai szlo-
vák sorstársaikkal, a görnyedve krump-
lit szedőkupuszinai (bácskertesi) szerbi-
ai öreg házaspárral.
A kukoricakapálás
közben kiegyenese-
dő, ezerráncú ma-
gyargéci, nógrádi
anyóka, a románi-
ai Grosi birkát őrző
bundá s - ku c smá s
pásztorgyermeke, a 
behavazotttarlónbi-
cegő széki hadirok-
kantképeisegy-egy
súlyossorsotidézfel
a múltból. A rimóci
ravatalozás, a sira-
tó asszonyokkal és 

fejfa-állítással különösen nagy jelképi
erőtsugall.Akülönszavaknélkülissokat
mondófotográfiákiskolapéldájaazakép
a nyolcvanas évek derekáról, amelyen a
székifőutcánünnepiviseletbeöltözöttlá-
nyok és legények lehaj tott fejjel vonulnak 
atemplomba,miközbenfölöttükottvirít
avöröspléhtáblána teljesen„tájidegen”
politikai szlogen: „Ceausescu - eroism /
Románia-comunism!”(Ceausescu-hő-
siesség/Románia-kommunizmus).En-
nélmár csak az érmihályfalvi (Valea lui
Mihai)bocskorospásztorszoborszerűfi-
gurájatömörebb,amintagyőzelemV-je-
létmutatja jobbjával,adiktátorkivégzé-
se után.A rendszerváltás nyomán roha-
mosan tört be a Kárpát-medencébe is a
globalizáció.Aszékitáncházfiatalpárjá-
ból a lánymég tetőtől-talpig népviselet-
ben,deavárosimunkábólhazatértlegény
márpólótés farmerthord,csaka jelleg-
zetes helyi szalmakalap emlékeztet ide-
valóságára.A lészpedi görkorcsolyás ti-
nédzser otthonát díszítő mű-perzsasző-
nyeg és giccses falikárpit szintén kortü-
net.Másképekisahagyományvesztésről,
a kiszakadásról, eltávolodásról, illetve a
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hűségről, a ragaszkodásról szólnak. A
komorzáni (cámárzanai) idős édesanya
díszpárnára nyomott fotón őrzi a távol-
baszakadtvárosiruhásfiatalpár-Lenuta
és Vasile - mellképét. Az aknasugatagi
(OcnaSugatag)farmeres„kispapa”avasi
mócfejkendőbe,blúzba,katrincábaéspa-
rányi bocskorba bújtatta karon ülő lány-
káját.Aszamosújvári(gherlai)lány
nagyestélyiben áll aműanyag csil-
láralatt,népviseletesanyjamögött.
Az1973-ascsángó„Anyaésbubá-
ja”harmincötévmúltán,2008-ban
isKornisskamerájaeléállta„tisz-
taszobában”,deazegykoripólyás
márérettférfiként,alegújabbdivatú
öltönybenpózolt.Atárlatonegyéb-
kéntnemcsakaszékiBaloghcsalád
nemzedékeit követhetjük nyomon
(az idősebb lányuknak a Korniss-
házaspárlettkeresztszülője).Azidő
múlásával készült képeken felfedezhet-
jük a hatvanas évek „csűrdöngölőjének”
megannyimás,névtelenmenyecskéjétés
legényét is... immár házastársként vagy
nagyszülőiszerepben.
Korniss Péter az évtizedek során szá-

mossikertaratott tárlata,valamint tema-
tikus albuma nyomán nagy port felvert
sorozatainak ikonikus tömörségű főmű-
vei kitörölhetetlenül beleégtek a köztu-
datba. Jól esikmost itt a viszontlátás.A
meglepetéstalegutóbbiévekképeijelen-
tik,amelyeken„régiismerősökre”isbuk-
kanhatunk. Legfrissebb felvételein nem-
csak a budapesti aluljáróban, a forgal-
mas fővárosi tereken, utcákon, piacokon
vagy a bevásárló központok és pályaud-
varok előtt örökítettemegmessziről fel-
ismerhető népviseletükben az egyre idő-
sebb széki parasztasszonyokat, amint
málháikkal cipekednek, vagy kézi hím-
zéseiket kínálják. Elsőként fedezett fel

ésvittanyilvánosságeléegy„rejtettré-
giót”.Atehetősbudaicsaládoknálévtize-
dekótaszolgáló„személyzetről”vanszó,
amintnépviseletbenantikbútorokésmár-
kás festmények között vasalnak vagy a 
századvég-ezredelő jellegzetes bútorai és
műtárgyai környezetében szorgoskodnak
tarkabarka műanyag tollseprűvel, könyv-

tárfalakat és kristálycsillárokat portalaní-
tanak,partfisolnakésparkettátvikszolnak.
Olykorellenpontkénta lakástulajdonosis
megjelenik a háttérben.A számítógéppel
dolgozó hölgy, vagy a karosszékben ülő,
testileg-lelkileg leépült idősdámák,akik-
nekmégapohárvizetishelyükbekellvin-
niéséjjel-nappalfelügyeletreszorulnak.A
falusi származású erdélyi házvezetőnők,
takarítók, ápolók lelkiismeretesmunkájá-
ra,jóhíréreutaláttételesen,hogymégba-
rokk templomi környezetben is szívesen
veszikigénybeszolgálataikat.Amintafo-
tósidevágóvideó-kommentárjábankifejti,
nemcsak a magukra vállalt huzamos távol-
létmiatttiszteliőket,hanemazértis,mert
ezekasajátos„vendégmunkások”kerese-
tükoroszlánrészétacsaládjuknakjuttatják
haza...

Wagner István
(Megjelent: BARÁTSÁG kulturális és 
közéleti folyóirat XXIV évf. 5. szám.)
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Sok tízezer embernek, talán több száz-
ezernek lehet közvetlen élménye Kallós 
Zoltánról. Találkozhatott vele bármer-
reErdély tájain,mezőségi szülőföldjétől
a Székelyföldig,Magyarországra is át-át
ruccant,éltéstanítottmásodikhazájában
aKárpátokontúl,amoldvaiésagyimesi
csángóknál, gyűjtötte a népdalokat, ott
volt lakodalmakban és temetéseken, fel-
tűntavásárokban,afeketetóinmindigott
volt, népművészeti tárgyakért, bokályért,
lajbiértalkudott,volt,hogyfelfelésrófol-
taazárat,hogyjobbanjárjonazeladó,írt
ésszerkesztett,táncházat,táborokatésta-
lálkozókat szervezett, szórványkollégiu-
mot indított saját házában, a kommunis-
ták által elkobozott, majd visszaszerzett
kúriáján, intézményt alapított, miközben
ő maga már régen intézmény volt: Zoli
bácsi.
Szellemi, tárgyihagyatékaatöbbmint

14ezerdaléshatezernépművészetianyag
aXIX. és aXX. századból,magyar, ro-
mán, szász.A gyűjtést 13 évesen kezd-
te.Adatközlőigyorsanmegnyíltakelőtte,
mert értette a népet s a nyelvét, románul, 
cigányuliskiválóanbeszélt.Romániában
mégis veszélyes nacionalistaként tartot-
ták nyilván, a kommunista titkosrendőr-
ségzaklatta,megjártaajilavai,abukares-
ti,anagyenyedibörtöntésahírhedtDu-
na-csatornát.Abudapestikommunistaelit
senéztejószemmel,magyarkodónaktar-
totta.Igazmagyarembervolt,akiszerette
azövéit,sbecsülteatöbbinemzetet.
Történt, hogya2000-es évekközepén

rendhagyó kéréssel fordultam hozzá, el-
mehet-e válaszúti népzenei és kézműves

Moszkovits János 
Idegen földre ne siess...

Kallós Zoltán emlékére

táborába kilencéves kislányával egy ro-
mán család. Alapítványa tánctáboraiban
megfordultmármás nemzetiségű ember
szépszerivelavilágtöbbpontjáról,dema-
gyar népzenére még nem jelentkezett ro-
mángyermeksanyuka-mondta,shozzá-
tette: jöjjenek, tanuljanak,de ittminden-
kinek énekelni kell. A közös énektanu-
lástegyébkéntZolibácsiannyiraszigorú-
an vette, hogy ezen a foglalkozáson maga 
ismindigrésztvett,shavalakineméne-
kelt,szülővagygyermek,aztrendreuta-
sította.Atáborvégeztével-amikoranya
ésgyermekemárremekülfújtaamezősé-
giéscsángódalokat-értükjöttaromán
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1926 március 26-án született a mezősé-
giszórványvidéken,aKolozsvártól26ki-
lométerre fekvő Válaszúton. Gyermek-
évei idején a vegyes nemzetiségű falu-
ban, anyanyelvével párhuzamosan a ro-
mánvalamintacigánynyelvetismegta-
nulta.TanulmányaitKolozsváronfolytat-
ta, majd a sepsiszentgyörgyi Tanítókép-
zőbe iratkozott,ámtanítóioklevelétmár
Kolozsváronszereztemeg.Sikeresenfel-
vételizett a Zeneművészeti Főiskolára,
ahol többekközöttJagamas János tanít-
ványa.Jagamasarraösztönzi,hogytuda-
tosanfolytassaamárkisdiákkorábanel-
kezdett gyűjtéseit. 1946 és 1950 között

apuka. Zoli bácsi beinvitálta a ház zsú-
foltmúzeumába (akkormégcsakkészü-
lőbenvoltazújépület),saládákbanrej-
tőzőkincseitismegmutatta,románulme-
sélteabecsesdaraboktörténetét,sbeszélt
munkájáról, a zenegyűjtésről, a gyimesi
és amoldvai csángókról, utóbbiak törté-
netéről,rómaikatolikushitéről,archaikus
magyarnyelvéről.
–Tudja,aligegynegyedükbeszélimár

őseinyelvét,mert a románállamelvette
iskoláikat,segyházisegédlettelrománná
neveliátőket,mégatemplombanseen-
gedélyezik a magyar nyelvű szertartást.
Nekünk,nekemis,demagánakisazlen-
nea feladatunk,hogyeztamagyarnép-
csoportot ősi kultúrájával, hagyománya-
ivalmegtartsuk,mertezközösértékünk,
meg kell becsülnünk - magyarázta Zoli
bácsi.Aztán így folytatta román vendé-
gének: a moldvai csángók sorsa meg-
egyezik a szintén beolvasztásra ítélt ne-
gyedmilliós Timok-völgyi vlachokéval,
akiknek románságát a szerb állam vitat-
jael. (A Timok-völgyiek nem azonosak a 

jóval kisebb létszámú vajdasági románok-
kal, akinek kollektív jogait már a 2000-es 
évek elején elismerte Szerbia - a szerk.)
Ugyanolyan fontosnak tartom szóvá ten-
nieztbármilyenfórumon,hiszenezbűn,
anyanyelvi oktatás és templomi szertar-
tás nélkül halálra vannak ítélve, a román 
nagyszülőkmár nem értik a szerbül be-
szélő unokákat. Zoli bácsi teljesenmeg-
győzte abukaresti látogatót, aki azóta is
továbbadja az övéi körében válaszúti él-
ményeitésazüzenetet:szülőföldjéntart-
hassamegki-kiasajátidentitását.
Nekem ez a legemlékezetesebb élmé-

nyemKallósZoltánról, s amikor eszem-
bejut,meghallgatoma tőlekapottcd-ét,
amelyen kedvenc gyimesi dalát énekli:
Idegenföldrenesiess…
Szól ez mindazoknak, akik elhagyták

vagyelhagynikészülnekhazájukat.
Kallós Zoltán szerdán eltávozott, de

nem idegen földre. Lelkisége, szellemi-
sége mindvégig közöttünk marad. Isten
nyugosztaljaZolibácsit.

(Forrás: Figyelő, 2018. február 15.)

Életrajza
tanítóMagyarvistán,1951és1955között
egyetemihallgató,majdtanítóLészpeden
ésaGyímes-völgyében,azótaKolozsvá-
ronél.Kötetei:Balladákkönyve (1969),
Új guzsalyam mellett (1973), Tegnap a
Gyímesben jártam (1989), Balladák új
könyve (1996), Világszárnya (2003),
Elindulék este guzsalyasba… (2004),
A gyímesi csángók tánc élete és táncai
(2005).

A kommunizmus első évei előrejelzik
hányatott életét. Családja „kulák”-listá-
rakerül,sezérteltávolítjákaZeneművé-
szetiFőiskoláról. Így jut álláshoz tanítói
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oklevelével Moldvában, a Bákó közelé-
ben levő csángó faluban, Lészpeden. Itt
ismerimegamoldvaicsángókhagyomá-
nyait, és felismerve az elrománosító po-
litikát,megszállottkéntkezdielaKárpá-
toktól keletre szakadt magyarok voká-
lis és hangszeres népzenéjének, hagyo-
mányainak gyűjtését. 1957-ben betiltják
amagyarnyelvűoktatástamoldvaicsán-
gófalvakban,azonbannemtudelszakad-
niavidéktől,ezértközel8évenkeresztül
aGyímes-völgyében,fakitermelésnélvál-
lalmunkát.Későbbmegismerkedik,majd
szoros barátságot köt Martin Györggyel 
ésegyüttjárjákErdélyt,főkéntaMezőség
ésKalotaszegfalvaittáncosok,zenészek,
énekesek után kutatva. A 70-es évektől
kezdve jelennek meg egyedülálló balla-
dagyűjteményénekkötetei,ámeztávolról
semjelentiahatóságokáltalizaklatásának
befejeztét.
Az 1989 decemberében bekövetkezett

változások, a határátlépés megkönnyítése 
utánkezdteélveznimunkájagyümölcsét.
Azaránylagnyugodtabbkörülményekkö-
zöttmegkezdhetteagyűjtések rendszere-
zésétésahangzóanyagokkiadását.1992-
ben létrehozta a Kallós
ZoltánAlapítványt,mely
azóta is számos hagyo-
mányőrző tevékenység
szervezőjeéstámogatója,
emellett amoldvai csán-
gókügyénekegyiktámo-
gatója. Egész életműve
elismeréseként 1990-ben
megkapta azÉletfa-díjat.
Amagyar állam részéről
azóta is folyamatos elis-
merésben részesül: meg-
kapta1993-banaMagyar
Művészetért-díjat, 1996-
ban a a Julianus- és a

Kossuth-díjat,1997-benaMartinGyörgy-
díjat, a Pro Minoritate-díjat, a Magyar
Örökség-díjat, 1999-ben a Tőkés Lász-
ló-díjat, az 56-os Érdemkeresztet, 2001-
benaCorvin-láncotésaSzentImre-díjat,
2003-banaKölcsey-díjat.AzEMKEtisz-
teletbelitagjává,aMagyarNéprajziTársa-
ság tagjává, aMagyarMűvészetiAkadé-
miafőtagjáváválasztotta.
KallósZoltán végezte amagyar nyelv-

területen a legnagyobb népzenei gyűjtést.
Gyűjtéseibőlhanglemezesválogatásokje-
lentekmeg,archívfelvételeibőltöbbhang-
zóanyag-sorozatotszerkesztettésadottki.
Énekeskéntőmagaiskétlemeztjelentetett
meg: Búsulni sohasem tudtam…, Idegen
földrene siess….Néprajzifilmekszakta-
nácsadója, népzenei fesztiválok ünnepelt
énekese,előadója.Azerdélyiésmagyaror-
szágitáncházmozgalomegyikéletrehívója,
népzenei és néptánc táborok szervezője.
Nevelőihatásarendkívülijelentőségű,mi-
velhosszúéveksoránfiataloktömegeivel
ismertetteésszerettettemegamagyarnép-
művészetet.Szakmaitanácsai,útmutatásai
többgenerációtindítottakeléssegítetteka
zenész, táncos és néprajzos pályán.
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Szongoth Gábor érdekes előadást tartott
azEÖGYKEklubban2018. február15.-
én.Aklub–anyagiokokmiatt–2018-tól
azOrlayutcábaköltözött,aholazemeleti
közösségi termekbennagyonbensőséges
környezetben, töretlenül folytatja több,
mint20évespályafutását.
Az előadó nem Szongott Kristóf élet-

művét ismertette kronoló-
giasorrendben,hanemidé-
zettSzongottKristófszüle-
tésének és halálának évfor-
dulóival kapcsolatos meg-
emlékezésekből, méltatá-
sokból,bemutattaSzongott
Kristóf könyveit, amelye-
ket támogatásával jelentet-
tekmeg reprint kiadásban
abudapestiörményönkor-
mányzatok.
Az előadás ismertet-

te az utóbbi években vég-
zett Szongot családfakuta-
tásaeredményeit.Szongott 
Kristóf és Szongoth Gábor 

Szongott Gábor
„Szongott Kristóf Szongoth szemmel”

családjaisSzamosújvárrólszármazik,de
mindeddig ismeretlenvoltacsaládikap-
csolatuk. Mivel a Szamosújvári örmény
katolikus egyház iratai (keresztelés, há-
zasság,halálozás),az1800-asévekköze-
péig örmény nyelven íródtak, a családfa
kutatása jelentős nehézségekbe ütközött.
Bár az értékes egyházi iratokat néhány
évvelezelőttaSzamosújváriTékaközös-
ségsegítségével(Balázs Bécsi Attila szer-
vezésében)sikerültlemásolni,ígybizton-
ságbahelyezni,mamár alig akadvalaki
a világon, aki értené az erdélyi (nyugat)
örmény nyelvet. Szerencsére Szám Laci 
bácsi segített, rendkívül szívós, aprólé-
kosmunkávalvégigböngészteaszinteol-
vashatatlan,meggyötört iratokat, és ösz-
szeillesztetteakiolvasottadatokat.Össze-
álltacsaládfaaz1700-asévektől–ekkor
költöztekBesztercérőlSzamosújvárra,az
újonnan létesített településre az örmény
családok–az1850-esévekig.Afolytatást
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ameglevőésösszegyűjtöttcsaládiiratok-
bólDankó Beatrixcsaládfakutatósegítsé-
gével sikerült összerakni.A család rend-
kívülkiterjedt,az1700-asévekvégén,az
1800-as évek elején egy családban 8-12
gyerekszületett(sajnosagyerekekharma-
da kiskorbanmeghalt), így sok Szongot
ágvan,amelyekadataitigennehézössze-
szedni.Ezttovábbnehezíti,hogyacsalá-
dokaz1800-asévekben,defőlegaXX.
sz. elején szétköltöztek Erdély más vá-
rosaiba (Tasnád, Zilah, Berettyószéplak,
stb.)ésMagyarországra.Acsaládfakuta-
tásmellékterméke a Szongot név erede-
tének története. A legvalószínűbb, hogy
még Besztercén az eredetileg Krikorján
családegyikágát–akikládávalkeresked-
tek–elneveztékSzendug(ládás)-nak,eb-
ből lett Szengod, Szengodjan, Szongod,
majdszászhatásraSohn-Gott (Istenfia),
Szongodt, Szongot, Szongott, Szongoth.
Nagyapámneveahivatalosiratokban,az
1800-as évek végén még háromféleképen 
szerepelt:Szongod,Szongodt,Szongoth.

Akutatásközbenelőkerültekazősike-
resztnevek is, amelyek idővel jelentősen
átalakultak:
Hovhannes, (J)Ohan(n)esz, Ovanesz=

János
Grigor,Krikor,Kirkor=Gergely
Annig,Aniska=Anikó
Chacsig(kereszteske)=Kristóf
A sok személyes esemény közül egy

érdekesség. Fiam Szongoth Kristóf a 
SzamosújváriörménytemetőbentöbbVetti
sírkő feliratot látott.Megtetszett a név (a
Neje iselfogadta),ésnéminehézségárán
felvetették a Magyarországi örmény utó-
névjegyzékbe. Így–azthittük–ő lett az
első Szongoth Vetti Magyarországon, de
utóbb kiderült, Szongott Kristóf egyetlen
lányaisVettivolt,akifiatalonmeghalt…A
Szongothcsaládfakutatását folytatom,ha
máranehezemegvan,ezértkérem,akinek
bármelyidőszakbólvanadata,küldjeel,én
pedigelküldömelektronikusanameglevő
családfátalegutolsóállapotban.

Szongoth Gábor

Arestaurátor,művészettörténészatőlemár
megszokott módon igen színvonalas elő-
adásttartottA Mária-tisztelet kialakulása 
a keleti egyházművészet tükrében címmel.
Máriaalakjátpontosanbemutatta:Má-

riaszentséges,aszentekfölöttáll,deter-
mészetesenIstenalatt.Akeletiegyházak
történeténekismertetéseutánszóbakerült
az1054-esegyházszakadásoka:a12pát-
riárkából kivált egy, s így alakultmeg a
római egyház.A pravoszláv szó jelenté-
sehelyeshitű.Azörményapostoliegyház
kapcsánmegtudtuk,hogyruhájukerősen
nyugatihatású,dedíszesebb;fejfedőjüket
mitránaknevezik.

Seremetyeff-Papp János előadása a januári klubon

Aszakadástólkezdveakeletiésnyugati
egyházművészetkülönutakonjárt.



Erdélyi Örmény Gyökerek 2018. március-április

27

AMária-tisztelet a II. századbanala-
kultki,aIV.századratehetőakiteljesedé-
se,előszörkeleten,majdnyugaton.Akö-
zépkor derekán a keresztény Európában
már uralkodó szerepet töltött be, igaz, a
protestantizmus idején kicsit háttérbe
szorult. Kezdettől fogva párosult a szü-
zességkultuszával.AIV.századbantisz-
teletéretemplomokatisépítettek.Kétszáz
évvelkésőbbMáriahalálárólésmennybe
menetelérőlismegemlékeztek.Ismétkét-
százesztendőelteltévelközvetítőkéntha-
tároztákmeg:emberésIstenközött.Szin-
tén ekkor kezdték ünnepelniMária szü-
letésétis.AX-XI.szá-
zadban Máriát az ir-
galmasság anyjának, 
a világ királynőjé-
nek kezdték nevezni.
Megint ugrunk kicsit
az időben: a XII-XV.
században a szenvedő
Mária tiszteletét ve-
zették be. Máriát hét
fájdalom érte, ezért
bennünket, embereket
jobban megért. Mári-
át gyakran korona nél-
kül, ám virággal és
madárralábrázolták.A
XVII. században Má-
ria lett a legfőbb vé-
dőszent,azüdvözülésazőközbenjárásá-
valérhetőel.AXIX.századbanMáriátaz
egyház tagjává avatták.

Mária alakja a képzőművészetben
Anyugati egyházbanelőszörakatakom-
bákbanjelentmegalakjaaII.században.
Többször gömbön állva láthatjuk, ám a
gömbnemcsak aFöldet, hanemavilág-
mindenségetjelképezi.

Tiziano újdonságot vezetett be a

Mária-ábrázolásban, az arany háttér he-
lyett tájképet festett.

Mária a keleti egyházművészetben
Szent Lukácsról ismert, hogy igen ki-
válóan festett is, valószínűleg ő alkot-
ta az első Mária-ikont. Ennek kapcsán
Seremetyeff-Papp János pontosan megha-
tároztaaz ikon fogalmát is: egymástkö-
vető,vagyegymástóltávolieseményeket
ábrázolegyképen.Igengyakoriaszemé-
lyek, szentek megjelenítése. Érzelmeket 
nemábrázoltak,atestetafeltámadásutá-
niállapotbanláthatjuk.Azikontulajdon-

képpenegyablak,melyenkeresztülkap-
csolatba léphetünk a túlvilággal, a szen-
tekkel.Arajtalévőfény,afehérésarany
színazIstenkegyelmétjelképezi.Azor-
todoxiábanalegnépszerűbbaMária-ikon.
E jegyzet készítőjének egy ideig sike-

rültaképeket is leírni,néhányat fényké-
pezni.AzAngyali üdvözletikononGáb-
rielkezébenahírnökökpálcájalátható.A
kékégaháromcsillaggalaSzenthárom-
ság jelképe.A csillagokból három sugár



Erdélyi Örmény Gyökerek2018. március-április

28

indulki,egyMáriafejére,aszívéreésa
méhefelé.AXVII.századbankészültAz 
Ige testté lettikon,melyenaMáriaelőtti
ostyánafelnőttKrisztusteljesalakjátáb-
rázoltaaművész.Hasonlóképpenjeltípu-
súikonazaXIX.századimű,melyenJé-
zusmandorlábanlátható.
Oranstípusúikonoknaknevezzükazo-

kat,melyenszéttártkéztartással imádko-
zik az ábrázolt személy. Az őskereszté-
nyekugyanisekéztartássalimádkoztak.
Azománcdíszítésűikonokonazománc-

táblákonfeliratolvasható.
Az ikonok egymásik fajtája aMária,

az életadó forrás.Máriának tulajdonítot-
tákugyanisaztacsodát,hogynéhányhe-
lyenforráskeletkezett.Bizáncbanpéldá-
ulegy ilyencsodás forrásfakadáshelyén
templomotépítettek,éslelki-testibajokat
gyógyítottak.
Oroszországban gyakori a kereszt ala-

kúmedence.Azegyikszáránléptekame-
dencébe, a másikon megtisztulva jöttek
ki.
A több hittézist magában foglaló iko-

nokonfelhőketláthatunk,melyekMáriát,
Jézustésazangyalokatjelképezik.
AkazányiIstenanyaorosztáblaképeken

agyermekJézust felnőttarccal jelenítet-
tékmeg.MivelAgárdy Gábortöbbilyen
ikont is festett, ígykitért az előadóarra,
hogyAgárdykezealólteológiailaghibát-
lan,kolostorszintűalkotásokkerültekki.
Különlegesezazért,mertmadivattávált
azikonfestés,ámmélyebbátélés,tájéko-
zottság nélkül készülnek a képek.

A vlagyimiri Istenanya típusú ikonon
Máriaegyikkarjával Jézust tartja,amá-
sikkalrámutat:Őazút,az igazságésaz
élet.
A hodégitriai típusú ikon fő szerepe,

mondanivalójaazútmutatás.
Az Eleusza-típuson megfigyelhetjük,

hogyMáriagyermekétmagáhozszorítja,
arcakönyörületes,meghatódott,ámegy-
ben szomorúságot is kifejez fia jövendő
szenvedésemiatt.Ehhez igenközelálla
gyergyószentmiklósikönnyezőikon.
Külön típust alkot a tejjel táplálóMá-

ria-ikon.
A háromkezű Istenanya-típus eredete:

Szent Jánost arrakényszerítették,tagadja
meg hitét. Erre nem volt hajlandó, ezért
levágtákakezét,majdbörtönbevetették.
OttMáriához imádkozott keze visszanö-
véseérdekében.Ecsodabeteljesült,serre
emlékeznekazikonfestők.
ApünkösdiábrázolásonMáriaközépen

helyezkedikel,körbenazapostoloklátha-
tók.AzörményváltozatánMáriaközben-
járaSzentlélekleáradásáért.
AfájdalmasIstenanyaikonokonMária

mellett az egyik oldalon létrán a kakast,
amásikonagolgotaikeresztetláthatjuk.
S álljon ittmég néhány ikontípus: áb-

rázoltákMáriátelnemhervadóvirággal,
Napbaöltözötten,abetegek,katonákvé-
delmezőjeként.GyőztescsatautánazIs-
tenszülőt trófeumokkal jelenítették meg.
Gyakori(volt)továbbáakirályokhódola-
ta,MáriaJézushalotti leplével,valamint
Máriahalálaábrázolás.

Február25-énazerdélyiörménytemplomokbanDr. Jakubinyi György érsek, örmény 
apostolikormányzóúrbeiktatásának26.évfordulójáraemlékeztünkésérettemutat-
tukbe aSzentmise áldozatot. Imádkozzunk az érsek-kormányzóúrért, hogy tartsa
megmégszámunkraszámosévenát!

(Forrás: Gyergyói örmények Hírlevél)
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RákócziSzövetségRákosMezejehelyiszervezeteésaZuglóiÖrményÖnkormányzat
tisztelettelmeghívjaÖntéskedvescsaládját

„Maradjatok azért továbbra is a haza oszlopai és támaszai…” (Klapka György)
címűirodalmiestjére.AzösszeállítástszerkesztetteKovács Gergelynékultúrtörténész
Időpont és helyszín: 2018.március9.péntek17óra,ZuglóiNemzetiségekHáza,
XIV.Budapest,Thökölyút73.–A belépés ingyenes.

dr.TamássyBíróMagdaésZárugnéTancsinKatalin

Örményország ősi földjén – A világ első keresztény államában címmel 
Benyik Bélavetítettképesismeretterjesztőelőadásatekinthetőmegkétrészben

aBudapest-FasoriEvangélikusGyülekezettermében2018.március9.és23-án18
órától.Helyszín:1071Budapest,Damjanichu.28/b.

Fővárosi Örmény Filmklub műsora
FővárosiÖrményFilmklub(Budapest,V.ker.Akadémiau.1.I.em.180.terem)

2018. március 10-én 15 órakor Korniss Péter fotóművészéletművét
mutatjabeaművészelőadásával

ABudaváriÖrményNemzetiségiÖnkormányzatszeretettelmeghívjaÖnt,kedves
CsaládjátésBarátaitYehudi Menuhin is Őt hallgattacímű
irodalmi,zenei,hagyományőrzőNemzetiségiNapelőadására

2018. március 10-én,szombaton16.30órakor
BevezetőtmondSediánszky JánosPrimaPrimissimadíjasíró,rádiósújságíró

Lukács György István kulturálisdiplomatakönyvbemutatója
Fellépők:Várady Máriaszínművész,újságíró, Jeges Krisztiánszínművész,

Juhász Endredudukművész
Vendégeink:Mikó IstvánJászaiMari-díjasszínművész,zeneszerző,rendező

és Szabó Anikószínművésznő
Helyszín:V.kerület,Akadémiau.1.Színházterem
Abelépésdíjtalan!Ahelyszínenregisztrációköteles.

Támogató:FővárosiÖrményÖnkormányzat,EÖGYKE,BudaváriÖnkormányzat

2018. március 14-én 11 órára 
a XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

tisztelettelmeghívjaÖnt,családjátésbarátait
KISS ERNŐ

örményszármazású,̓48-asaltábornagy,aradivértanúemléktáblájának
megkoszorúzására.AmegjelenteketköszöntiNuridsány Zoltánné elnök.

Közreműködnek:Várady MáriaszínművészésaHartyánÁltalánosIskolatanulói
A koszorúzás helyszíne:BudapestXV.kerületSzentmihályiút3-11.

ésaKissErnőu.47/2.számalattlévősarokház.

Programajánló
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Fővárosi Örmény Klub 
2018. március 15. 17 óra, Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség 

(1114Budapest,Orlayu.6.)
170évetörtkiamagyarforradalomésszabadságharc

Talpra magyar! 
Közreműködik:dr. Issekutz Sarolta és Fabók Bíborka

Emlékkoncert a magyar és -örmény hősökért
ElőadjaKátainé Szilvay Ingridzongoraművésznő

AkoncertenJ.S.Bach,W.A.Mozart,F.Chopin,R.Schumann,E.Satie,Komitasz,
Hacsaturján,A.Szpendiarján,E.MirzojánésBartókB.műveicsendülnekfel.

Rendezte:ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület
Támogatta:BudapestFővárosII.ker.ÖrményÖnkormányzat.

Szeretettelvármindenkitdr. Issekutz Sarolta elnök

Marokkói és magyarörmény gasztronómiai barangoláson 
vehetnekrésztközösségünktagjai

AzeseménytaRabatMagyar-MarokkóiHagyományőrzőEgyesület
szervezi,támogatóiaFővárosiÖrményÖnkormányzat
ésaXVIII.KerületiÖrményNemzetiségiÖnkormányzat

AprogramoksoránajelenlévőkAzra,amarokkóikonyhaszakácsafőztjévelismerked-
hetnekmegegytradicionálisvacsorasorán:asvédasztalrólazeseményteljesidőtartama
alattmarokkóiésörményételeketkóstolhatnak.Ehhez2000forintosjegymegvásárlásá-
ravanszükség:azigénytawww.rabategyesulet.huoldalonszükségesjelezni.
Ezen felül marokkói fűszer-és olívabogyó-bemutató és kóstoló, marokkói zöld-és

mentateakóstoló,vízipipabemutatóéskipróbálásilehetőségvárjaagasztronómiárafo-
gékonyvendégeket.Akikpedigvalódikulturálisbarangolásonvennénekrészt,marok-
kói folklórzenét hallgathatnak,hastáncot csodálhatnak, tradicionális viseletek, ruhák,
kiegészítőkbemutatójánvehetnekrészt,ésakárahennafestéstiskipróbálhatják.
Azeseményidejealattvásárlásraisleszlehetőség,kaphatólesz:tajine,fűszerek,olí-

vaolaj,olívabogyó,datolya,ribizli-ésgránátalmabor,gránátalmaszósz,valaminttextíli-
ák,továbbiajándéktárgyak.Azeseményenmarokkóiésörménykereskedőktermékei-
velismerkedhetnekmegarésztvevők.

Időpont: március 31-e, 16.00 és 20.00 óra között. 
Helyszín: Budapest, V. Akadémia utca 1. 1. emelet, Díszterem.
Abelépésingyenes,deszigorúregisztrációhozkötött!Regisztrálnia

szervezes@fovaroiormeny.hucímen,vagya061/332-1791-estelefonszámonlehet.

A Zuglói Örmény Önkormányzat
szeretettelmeghívjazenésirodalmirendezvényére,Fától – fáig címmel, amelyen 

Mayer Enikő művésznőazerdélyiirodalomlegszebbmegzenésítettverseitadjaelő
Bagyinka Lászlóközreműködésével

2018. április 6-án pénteken 17 órakor aZuglóiNemzetiségekHázában(1146Buda-
pest,Thökölyút73.)Abelépésdíjtalan.
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Fővárosi Örmény Filmklub április 7-én 15 órakor
(Budapest, V. ker. Akadémia u. 1. I.em. 180. terem)

Jankovics Marcell rajzfilmeselőadásaésazáltalarendezett
Énekacsodaszarvasrólcíműrajzfilmbemutatása

Arendezvény15órától16.30-igtartésingyenesenlátogatható.

Fővárosi Örmény Klub 
2018. április 19. 17 óra, 

Helyszín: BudapestiÖrményKatolikusLelkészség1114Budapest,Orlayu.6.
  •AzÖrményGenocídiumraemlékezünk
  •Dr.SzékelyAndrásBertalan:IstennelaHazáért

Keresztényésnemzetifelszólalások.Könyvbemutató.Beszélgetésaszerzővel.
Rendezi:FővárosiÖrményÖnkormányzat

AZuglói Örmény Önkormányzattisztelettelmeghívja
Aradtól Temesváron át Orsováigcíművetítettképeselőadásra

Előadó:HorváthZoltánGyörgy,aRomanikaKönyvkiadóvezetője,egyetemioktató
Időpont és helyszín:2018.április20.péntek17óra

ZuglóiNemzetiségekHáza1146Budapest,Thökölyút73.
Abelépésdíjtalan.Zárugné Tancsin Katalin,aZuglóiÖrményÖnkormányzatelnöke

Balettoktatás gyerekeknek már óvodás kortól!

VárunkszeretettelaFővárosiÖrményKö-
zösségiTerébenmindenolyantáncolnivá-

gyógyereket,akimárbetöltötte
a4.életévét.

Azelőkészítőgimnasztikamellettaklasz-
szikus balett alapjaiba is bevezető tanfo-
lyam olyan készségeket fejleszt, mely-
nekrévéngyermekekiegyensúlyozottabb,
koncentráltabb és magabiztosabb lesz a
mindennapiéletben.Mindemellettklasszi-
kuszeneiremekművekkelismerkedvebe-
leélhetimagáttündérekéshercegnőkszerepébe.
AfoglalkozásokatL. Székely Melindaklasszikusbalett-pedagógus,közösségünk tagja
vezeti,2018.március19-től.
Azalkalmakbérletvásárlásaesetén1500Ft/óraáronelérhetők.Abérlettelhetikét

foglalkozás,azazhavinyolcérvényesíthetőazalábbiidőpontokban:
Hétfőn:17.00-17:45-ig
Szerdán:17:00-17:45-ig

Jelentkezés,érdeklődés:06/20-414-7973
Afoglalkozásokhelyszíne:Budapest,V.Akadémiautca1.1/180terem.
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ÉNEKTANFOLYAM

Várunkszeretettelmindenolyantagunkat-korosztálytólfüggetlenül-,akiörményéne-
keketszeretnetanulniprofioktatásmellett.
Afoglalkozáskiterjedahelyesénektechnikára,színpadielőadásmódra,magyarésör-

ményszerzemények,igényszerintegyháziéspopulárisénekekismeretére.
A foglalkozásokat a Fővárosi Örmény Közösségi Térben szerda és szombat kö-

zött, Lipcsey Edit énekművész, közösségünk tagja vezeti. 
Azoktatásdíjaóránként2500Ft.Bérletesetén1800Ft/óra.Afoglalkozásokrafolya-

matosanlehetjelentkezni,azoktatóvalelőreegyeztetettidőpontra.Ajánlottéletkor16+.

A foglalkozás helyszíne:1054.Bp.Akadémiautca1.1.emelet180.
Érdeklődni:aszervezes@fovaroiormeny.hucímen,vagyüzenethagyásávala061/33-

21-791-estelefonszámonlehet.Utóbbináladjamegnevétéselérhetőségét,hogyvisz-
szahívhassuk.

ÖRMÉNY NYELVTANFOLYAM

2018. március 12-től, kéthetente hétfőnként délelőtt 10.00-13.00 óra között várunk
mindenkitszeretettelörménynyelvkurzusunkraaFővárosiÖrményKözösségiTérbe.
Anyelvtanfolyamotanyanyelvitanártartja,aFővárosiÖrményÖnkormányzattámo-

gatásamellettdíjacsak:1000Ft/fő/óra
Helyszín: 1054. Bp. Akadémia utca 1. 1. emelet 180. terem.

ÜVEGFESTŐ TANFOLYAM

Elvarázsoltákatemplomokgyönyörűólomüvegablakai,vagyahíresTiffany-lámpák?
Megmutatjuk,hogyankészíthetotthonhasonlófestettkincseket.
Várunkmindenolyanérdeklődőt–korosztálytólfüggetlenül-,akiszeretnémegismerni
akeletiesörményésamisztikusmagyarmotívumvilágot.Egyegyeditechnikát,amely-
lyelüvegre,kőreésvászonraisfesthet.
Díszítsefelotthonátsajátkezűleg,vagylegyenakárbarátaikedvenchobbydekoratőre!
JelentkezzenaFővárosiÖrményKözösségiTérbenrendezetttanfolyamunkra,amelyet
Dávid Krisztián vezet. 

Azalkalmakmárcius 17-től, minden szombaton látogathatók 13.00-14.30 óra kö-
zött,alkalmanként2500Ft-osáron.Bérletvásárlásaesetén1800Ft/alkalom.
TagjaiszámáraaFővárosiÖrményÖnkormányzatingyenesenbiztosítjaazalapeszkö-
zöket és nyersanyagot.
A foglalkozások helyszíne:V.Akadémiautca1.1.emelet,180.terem.
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Egyházi és közéleti tevékenysége
Nits János hitbuzgó keresztény em-
bervolt, devallásosságátnemaképmu-
tató ájtatosság, hanem az egyházközsé-
gi életben való tevékeny részvétel jelle-
mezte.Egyházát,aSzentFerencplébáni-
át erkölcsileg és anyagi-
lagisbőkezűentámogat-
ta,annakévekigtanácso-
sa volt. Hatékony és ál-
dásos egyházi tevékeny-
ségének elismeréseként
Mayláth Gusztáv erdélyi
római katolikus püspök
1922-benaszamosújvári
római katolikus egyház
(közismertnevénabará-
tok temploma) főgond-
nokánakneveziki.Rész-
let a 6245/1922-es kine-
vezésiokmányból:

„Tekintetes NITS JÁ-
NOS gyógyszerész úrnak, 
KRISZTUSBAN KED-
VELT HÍVŐNKNEK ISTENTŐL ÁLDÁST 
ÉS ÜDVÖT!

Az Istentől Reánk bízott erdélyi egyház-
megye szellemi, és anyagi, egyházi és is-
kolai érdekeink előmozdítása szempontjá-
ból az egyházmegyei szabályok értelmé-
ben Püspöki Elődeink példáját követve, a 
hitközségek egyházi kormányzatába egyes 
világi kath, hívönket is részesítjük. tesszük 
ezt azon reményben, hogy ők e megtisz-
telő bizalomnak a jelzett magasztos kö-
telmek pontos teljesítésével akként felel-
nek meg, hogy mint fiuk segítik az atyát a 

Nagy Béla
Volt egyszer egy Szentháromság 

vagy Nits-féle patika (2.rész)
háztartásban, védik a házi bajokban, ol-
talmazzák szabadságát és függetlenségét, 
őrzik javait és jogait és tisztelettel meg-
hajolva az egyedül üdvözítő Anyaszent-
egyház törvényei előtt, szigorúan őrizked-
nek attól, hogy az egyházban és a hozzá-

tartozó intézmények kö-
rében az egyházi főható-
ság s a lelkész mellőzé-
sével önnállólag rendel-
kezzenek.

E szent célból a 
szamosújvári latin szer-
tartású rom. kath. egy-
házközségnek KED-
VESSÉGEDDEL szem-
ben nyilvánult bizal-
mához járulva, Püspö-
ki joghatásunk erejével 
KEDVESSÉGEDET A 
SZAMOSÚJVÁRI LATIN 
SZERTARTÁSÚ ROM. 
KATH. EGYHÁZ FŐ-
GONDNOKÁNAK KI-

NEVEZZÜK.”
Kétévtizedenkeresztül szolgálja ilyen

minőségbenegyházát.Legjobbtudásaés
apüspöki intelmeknekmegfelelően inté-
ziaplébániavilágiügyeit,ezértnemcso-
da,hogyhalálátkövetőenaSzentFerenc
Rend confratereként emlékeznek meg
róla.
Egyházi tevékenységemellettNits Já-

nosaközélettőlsemmaradtávol.Hosszú
évekenkeresztülvárositanácsos,ésmint
ilyentevékenyrészeseaközügyekintézé-
sének is.Becsülettel és alázattal végezte

Nits János
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és intézte a rá bízott feladatokat, példát
mutatva tanácsos társainak. Képviselői
hitvallását,amásodikvilágháborúkezde-
tén,azújonnanalakulóvárositanácsbe-
iktatóülésénmondottbeszédébenígyfog-
lalja össze:

„…Ezen terem, hol városunk vezetői 
fognak tanácskozni, ez is sokszorosan le-

kicsinyített mása a nagyvilágnak. Kér-
ve kérem tehát a városi képviselőtestü-
let minden tagját, hogy sohase feledjék 
el itt sem a krisztusi parancsot: a szerete-
tet, egymás megbecsülését, akkor biztosít-
va lesz a város egészséges haladása, fel-
lendülése, békéje és nyugalma. Itt, e te-
remben, gondosan mérlegeljünk minden 
szót, minden gondolatot és minden tettet, 
egyéni érdek, önzés hiúság és nagyravá-
gyás itt ne találjon talajra, így segíthet-
jük elő legjobban Szamosújvár előrehala-
dását. Itt nem győzhet a harag, hanem az 
érv. Ne győzhessen itt a széthúzás, a ha-
rag, (a kákán is csomót keresés), hanem a 
becsületes együttműködés, a jóindulatú és 
szorgalmas munka és a tárgyilagos kriti-
kai szellem. Úgy szolgálhatjuk legjobban 
az egyéni érdekünket is, ha mindig a város 

javát tartjuk szem előtt, ezzel polgártár-
saink háláját és megbecsülését vívjuk ki.” 

 
A család: jólét, béke, szeretet jellemezte
Nits János, Szamosújvárra kerülése után
nemsokkalfeleségülvesziaBányai csa-
ládSzerénanevűlányát,akivelnégyévti-
zedenkeresztülboldogcsaládiéletet élt.

Szerénaszülei,Bányai Gyula 
és Bárány Mária a város köz-
tiszteletnekörvendőpolgárai,
régiörménycsaládokleszár-
mazottai voltak. Kellemes
megjelenésű, okos, és mint
általában a tehetős örmény
családok gyermekei, művelt
asszony volt. Beszélt néme-
tül,tudottzongorázni,éssze-
retett, kiváltképp csendéle-
teket festeni. A háztartást ő
magairányította,szívesenfo-
gadottvendégeket.Aházban
olyan előkelő vendégek is
megfordultak,mintFelvinczi 

Takács Zoltán művészettörténész, egye-
temi tanár, Bányai Elemér újságíró, író
(írói álneve:Zuboly),Gopcsa László jo-
gász, közíró, helyettes államtitkár, Fáy 
Szeréna színésznő, vagyClemens Albert 
(Béla), a rettegi gyógyszerész. Nagyré-
szükhözszegről-végrerokoniszálakfűz-
ték, akárcsak Hollósy Simonfestőművész-
hez–SzerénaapainagyanyjaisKorbuly
lányvolt – aki szintén aNits ház szíve-
senlátottvendégevolt.Nits Jánosné,aki-
nek anyai nagybátyja Bárány Lukács a 
Szentháromság örmény katolikus temp-
lom lelkésze volt, férjéhez hasonlóan, val-
lásos asszony volt. Az Oltár Egylet el-
nökeként az egyházközösség erősítésé-
ért kifejtett tevékenységének elismeré-
seként XII. Pius pápa 1945 nov. 9-én a
Pro Ecclesia et Pontifice (Egyházért és

Nits János (középen) barátaival a patikában
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Pápáért)becsületkeresztteltüntetteki.Hat
gyerekethozottavilágra,akikközülötön
értékmeg a felnőtt kort:Margit (1902),
Júlia (1904),Gyula (1905),Nóra (1910)
ésKároly(1916).
Acsaládbanjólét,békeésszeretetural-

kodott.NitsJánosszámáraacsalád,afe-
lesége és gyermekeinek a boldogsága
voltalegfontosabb.Nemvoltfukarem-
ber,létezettaházbanegypénzes,úgyne-
vezett„nyúljbele”fiók,amelyikbőlgye-
rekei bármikor, bármennyit elvehettek,
haszükségükvoltrá.Ésezt,főlegalányok
ki is használták, különö-
senakkormikorhosszabb-
rövidebb időre-külföld-
re utaztak. Ilyenkor szok-
ta Nits János mondogat-
ni,féligtréfásan,féligko-
molyan:„Hapénzbőllen-
nék, elolvadnék”. Ezért
aztán nem csoda, hogy
gyerekei rajongtak érte,
és ugyanazzal a szeretet-
telvettékkörül,mintamit
ők is kaptak tőle.Gyere-
kei iránti szeretete, gon-
doskodása az idő multá-
valsemszűntmeg,azok-
kal, akik kirepültek a családi fészekből
folyamatosan tartotta a kapcsolatot, le-
velezettvelük, tanácsokkal látta előket.
Igen jellemző Nits Jánosnak a család-
dalkapcsolatos felfogásáraazapár sor,
amit frissen férjhez mentMargit lányá-
hoz és vejéhez, Frenkel Ferenc doktor-
hoz intéz  egy l936-bankelt  levelében:
„Bizony a mi öreg házunk mind csende-
sebb lesz, de az nem baj, csak ti is tudja-
tok a miénkhez hasonló csendes kis fész-
ket rakni, ahol mindég komoly munka és 
megértés volt az élet irányítója, az utcá-
ra soha onnan semmi zaj ki nem csendült, 

a szeretet és megértésnek nincsenek han-
gos jelenetei.”  

A város összes templomának 
harangzúgása kísérte

NitsJános,bárelsősorbanférjésapavolt,
nemzárkózottelavároséletétőlsem.Jó
kedélyű, vidám ember volt, aki, ha csak
tehetteszívesenvettrésztavárosbanzaj-
lókülönfélerendezvényeken,jótékonysá-
gibálokon,kulturáliseseményeken.Ahol,
és akinekcsak lehetetett segített, jó szó-
val,éshakellettpénzzelis.Sokszorere-

jénfelülis,demindigdiszkrétenéssoha-
sem öncélúként.Közkedvelt ember volt,
akitmindenkiismert,szeretett,tisztelt.
Hetvenhároméveskorában,1943.már-

cius19-énbekövetkezetthalálátminden-
kinagymegdöbbenésselésmélyrészvét-
tel fogadta.A szamosújvári örmény ka-
tolikus temetőbenhelyeztéköröknyuga-
lomra.Temetésénahelyi éskörnyékbeli
előkelőségekmellettott volt a félváros,
de sokan vidékről is bejöttek végtisztes-
ségettenni.Acsaládiháználfelállítottra-
vatalánál dr. Hintz György kerületielnök
búcsúztatta az Országos Gyógyszerészi

Nits Jánosné Bányai Szeréna pápai kitüntetetése
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EgyletésKerületnevében.Utolsóútján,
acsaládiháztólatemetőig,avárosösszes
templomainakharangzúgásakísérte.
Halálát a budapesti Gyógyszerész

Szemleishírüladta,NitsJánosgyógysze-
rész életének és tevékenységének mélta-
tásavégénezzelamondattalbúcsúznaka
volt kollégától:

„Nits János, mint az erdélyi gyógysze-
rész társadalom egyik közbecsülésben

állott tagja méltán megérdemli, hogy 
méltó módon emlékezzünk meg róla

és e helyen búcsúzzunk el tőle kartársi 
kegyelettel.”
Aszamosújváriképviselőtestület1943.

április 3-án tartott rendes közgyűlésen
emlékezikmeg a város nagy halottjáról,
volt társukról. Dr. nemes Tamássy Károly 
polgármester emlékező beszédében, me-
lyet a képviselő társulat állva hallgatott
végig,többekközöttezeketmondta:
„…Egyemberhagyottittminket,még-

isavárosegésztársadalmaérzihiányát,
érziavesztességet,melyethalálajelent.
Megkönnyezzük benne az embert, aki

igaz és egyenes volt, a becsületes ma-
gyarférfiút,akitazidőkkülönfélekorsá-
gainemtudtakkikezdeni,aközéletimun-
karészesét,akinekúrivonásait,melegen
érzőszívét,jóságostekintetétés
férfias határozottságát éreztük a min-

dennapiérintkezésben.
Az ilyen elmúlásnaknincsenvigaszta-

lanbánata,mertezazéletapolgári
és hazafiui erényekben gazdag férfi éle-

te volt, akinek munkája áldást jelentett a 
város számára.

Nits János mintaképe volt és marad 
mindenkor a vallásos, istenfélő, 

embertársait megbecsülő, áldozatkész 
polgárnak, akit tisztelet és szeretet vett

körül mindenki részéről nemcsak város-
unkban és vármegyénkben, de mindenütt,

hol szelíd, jóságos, szeretetreméltó, 
szellemes személye megjelent.

És amilyen nemes gondolkodású volt a 
közéletben és a társadalmi életben,

ilyen erényekkel tündökölt talán még fo-
kozottabb mértékben magán és családi

életében.”

És ami következett a háború után
Nits János gyerekei közül ketten, Júlia
(1904-1993)ésGyula(1906-1979)is,az
apjuk mesterségét választva, gyógyszeré-
szeklettek.Mindketten,azimpériumvál-
tásutánátkereszteltésromántannyelvűvé
váltkolozsváriI.FerdinándKirályegye-
temen szereztek gyógyszerész diplomát
egyazonévben,1928-ban.Azegyetemel-
végzéseutánazújdonsülpatikustestvérek
apjukgyógyszertárábangyakornokoskod-
nak, majd, tudásuk fejlesztése céljából,
Júlia Nagyszebenben, míg Gyula Bécs-
bendolgozikrövidideig.Ezutánmindket-
tenvisszatérnekSzamosújvárra,aSzent-
háromságpatikába,apjukmellé.NitsJá-
nos halála után a gyógyszertár vezetését 
Gyula veszi át.Nemvolt könnyűdolga,
a háborús évek, a közeledő front okozta
bizonytalanság,valamintazegyresúlyo-
sabbáválógazdaságikörülményekköze-
pette a patika fenntartása és működteté-
seegyrenehezebbésnehezebb.Asokne-
hézség,azegyreaggasztóbbhírekellené-
re, akkor, amikor sokanamenekülésút-
játválasztottak,őtovábbraisbátrankitar-
tott, végezte a dolgát, gondját viselte az
akkormárhattagúcsaládjának,úgyahogy
aztszüleitőlláttaéseltanulta.Emberségé-
nekésbátorságának tanújelétmutatva, a
Magyarországnémetmegszállásátkövető
deportálásokidején-acsaládtudtávalés
segítségével-négyzsidóférfitbujtatottel
aházpincéjében,megmentveőketabiz-
toshaláltól (Ezért a tettükértNitsGyula
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és felesége, Nits (született Meggyesi) Alíz, 
neveisfelkerültajeruzsálemiHolokauszt
Emlékmúzeumfalára.AYadVashenszer-
vezetáltal2001-benodaítélt IgazEmber
díjatésazezzeljáróemlékérmetésdísz-
oklevelet a Szatmárnémetiben élő épí-
tészmérnök,NitsJánosvehetteátelhunyt
édesapjaésaSzamosújváronmégélő,de
máridősésbetegédesanyjaszüleinevé-
ben.).SajnosaháborútaNitscsaládsem
vészelteátáldozatnélkül.Júliaférje,Ti-
hanyi Pál huszártüzér, az amerikaiak ál-
talKolozsvárramért1944-esbombatáma-
dásbanhősihalálthalt.
Aháborúbefejeztévelapatikahelyze-

tenemjavult,sőt,továbbromlott.Azáru-
beszerzés,az infláció,de legfőképpenaz
új, kommunista hatalomnak a magántu-
lajdonfelszámolásacéljábólhozottintéz-
kedéseinek következtében a gyógyszer-
tár működtetése szinte már lehetetlenné
vált.Avégsőcsapástaz1948-bankihirde-
tettállamosításirendeletjelentette,mely-
nekkövetkeztében1949-benapatikaálla-
mi tulajdonbavétetett, aháznagy részét
pedig rekvirálták.A szamosújváriSzent-
háromság gyógyszertár, 
ilyen név alatt megszűnt
létezniésezzelegyüttle-
zárult egy másfél évszá-
zados korszak, amelynek
utolsó,majdnem 50 évét
NitsJánosnevefémjelez-
te. 

Zárszó helyett 
Azállamosításkövetkez-
tébenakétgyógyszerész,
JúliaésGyulaegyiknap-
ról a másikra munka és
jövedelem nélkül. Mind-
ketten Désre kerülnek. 
Júlia az egyik patikában

kap állást, és mint alkalmazott gyógy-
szerész dolgozik nyugdíjba vonulásáig.
Újcsaládotnemalapít,szabadidejébena
„Szürkenővérek”egyháziszervezetkere-
teinbelülkaritatív tevékenységetfolytat.
Nits Gyulaadésigyógyszerlerakatbake-
rül,ahol1951-igdolgozik,mintfőgyógy-
szerész.Ekkoraza„megtiszteltetés”éri,
hogyvisszahelyezikSzamosújvárra,ésa
családegykoripatikájában,mintalkalma-
zottgyógyszerészdolgozhatik.Ahelyzet
visszásságaellenéremunkáját,azapjától
tanult tisztességgel, becsülettel és nagy
szakértelemmel végzi 1970-ig, nyugdíj-
bavonulásáig.Acsaládésagyógyszeré-
szimunkamellett egy „másik”Szenthá-
romság, az örmény katolikus székesegy-
házéletébenistevékenyenrésztvesz,hu-
szonhatévenátatemplomorgonistájaés
főgondnoka.
Az1989-es változásokután az egyko-

ri Szentháromság patikát újra magáno-
sítják, de a jellegzetesen „hazai” jogvi-
szonyokközöttareprivatizációsfolyamat
haszonélvezőinemajogosNitsörökösök.
A „privatizált” patika után, az érvényes
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jogszabályokszerintikárpótlásravalójo-
gosultságuknak az örökösökmind amai
napignemtudtakérvénytszerezni,sbár
2001ótaagyógyszertárnáltöbbalkalom-
malis tulajdonosváltástörtént,azállan-
dójogicsűrés-csavarás,halasztásmiattaz
elindítottkárpótlásifolyamatsötétalagút-
jánakavégénmégmindignemlátszika
fény.

(Ezúton is szeretnékköszönetetmonda-
niakétNitsunokának,aKolozsváronélő
Tőkésné FrenkelAnnának, valamint Nits
Jánosvolt szatmárnémeti városi tanácsos-
nak,hogyacsaláddalkapcsolatosemléke-
iket velemmegosztották, a tulajdonukban
lévőcsaládiiratokat,feljegyzéseketésfény-
képeket a rendelkezésemre bocsájtották,
azoknakközlésétlehetővétették.)

Az embert nem singgel mérik. Hanem
emberséggel. Ezen mércén mérve Nagy
Bélanagyonnagyember.Nemhíresem-
ber, nem vezéregyéniség, nem hangadó,
főleg nem hangoskodó közbeszóló, ha-
nem közösségéért elhi-
vatottan cselekvő ember.
Mintmagyar,minterdélyi,
mintkolozsvári,mintaki-
sebbségikultúránkirántel-
kötelezetten érzékeny em-
ber.

Ismeretségünk jóval 
több, mint fél évszázada,
közel hatvan éve kezdő-
dött.Mert telepi gyerek ő
is, éppen, mint én. Telep
alattaHázsongárditemető
és a Tordai út ölelésében,
azegykoriNagyGáborTa-
nya hatalmas gyümölcsö-
sében,amúltszázadötve-
nes éveiben szerény méretű parcellákra
épültnéhánytucatkiscsaládiházatértem,
valamint az általunk Rétnek nevezett,
gyümölcsfákkalkörbefogottszabadteret,
ahovafociznijártunk.Igaz,miritkánját-
szottunkegyütt,hiszmirehátulgombolós

Dáné Tibor Kálmán

Nagy Béla méltatása

Nagy Béla. Kép: Essig József

lettem,Bélamárpantallótviselt,smireén
lettemhosszúnadrágos,azőgenerációjá-
hoztartozótelepifiúkmárcsaládalapítás-
ba kezdtek. Erről a halk szavú nagyobb
fiúról akkor csak annyit tudtam, főleg a

szüleim nevelő szándékú
„bezzeg” példabeszédein
keresztül, hogy nagyon jó 
tanuló, s a gépészmérnö-
kiegyetemetiskitűnőmi-
nősítéssel végezte. A Te-
leppedignagyváltozáson
ment át az elmúlt néhány
évtizedben, az egykori la-
kói ugyancsak kicserélőd-
tek, mondanom sem kell,
hogy nem a magyarság ja-
vára,deBélahűségesma-
radt.Akiscsaládiházukat,
amelyben felnőtt, kibőví-
tette, még komfortosab-
bá tette,akertvégébepe-

digfelállítottaa„sufnit”,azazaműhelyt
–mintegykoronnagyonsoktelepiháznál,
ahol ez egyféle státusszimbólum is volt,
jelezve, hogy a ház gazdája a tisztessé-
gesmesterségemellett amolyan fúró-fa-
ragóezermesteris.Sennekaműhelynek
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a létjogosultságát – ha úgy tetszik kö-
zösségi kisugárzását – megtapasztalhat-
tam,amikorBéla,mintazEMKEGyör-
kösMányiAlbertEmlékházprogramjai-
nakkitartólátogatója,deugyanakkorlel-
kes és nélkülözhetetlen önkéntese is, az
intézményszámtalanmegjavításraszoru-
ló, vagy éppen fejlesztést igénylő gond-
ját-bajátebbenaműhelybenoldottameg.
SzámomraNagy Bélaazelmúltmásfél

évtizedbenvált a gyerekkori jó ismerős-
bőlbaráttá–hanemveszedtolakodásnak
részemről ezt a megjegyzést.A közmű-
velődésirántielkötelezettséghozottmin-
ketközelebbegymáshoz.Hiszezidőalatt
Bélacsendesenésnyomulásnélkül,deje-
lentősszemélyiségelettakolozsváriköz-
művelődésiéletnek.Nemcsak látogatója,
deszerényenalakítójaisannak.Haddka-
jánkodjakegykicsit: talán jót tettnekia
nyugdíjazás,hiszúgylátom,életénekeb-
bena státusábanazaddig lappangósok-
oldalúsága kinyílt, kiteljesedett. Először,
mint a kultúra iránt érdeklődőnyugdíjas
értelmiségi jelent meg évekkel ezelőtt a
GyörkösMányiAlbertEmlékház, aKo-
lozsvár Társaság, az Evangélikus Egy-
házReményikSándorGalériája,aMiner-
vaKulturálisEgyesület,aKelemenLajos
MűemlékvédőTársaság, a StarsGaléria,
és sorolhatnám még, hogy hány meg hány 
közművelődési intézményünk rendezvé-
nyén.Később,mintmárszóltamróla,re-
mekműszaki érzékét kamatoztatva, nél-
külözhetetlen önkéntese lett a Györkös
Emlékháznak, s tudom, hogy e remek
közművelődésiszíntérnek,aholmostva-
gyunk,aStarsGaléria létrehozásábanés
jelenlegiműködtetésében is jelentőssze-
repetvállalt ésvállal.Aztánpróbára tet-
te a képzőművészet iránti érzékenységét
is.Azelmúltesztendőkbenakalotaszegi
BokrétaKulturálisEgyesületáltalévente

szervezett zsoboki fafaragó táborban ta-
nulta meg, hogyan lehet vésővel csodá-
latos népi mintákat bodorítani egy szál
deszkára, vagy ugyancsak Zsobokon, de
már a Képzőművészeti Alkotótáborban
fejlesztette tovább a linómetszet készíté-
sének fortélyait. 2005-től fafaragásaival
jelenvanaBokrétaKulturálisEgyesület
által szervezett közös kiállításokon, pél-
dául 2005-ben a kolozsvári Evangélikus
EgyházReményikSándorPincegalériájá-
ban,vagy2014-benaMinervaKulturális
Egyesületáltalszervezettkalotaszegitár-
laton.2015-benmárazsobokiKépzőmű-
vészetiAlkotótábor tárlatán láthatjuk li-
nómetszeteit,grafikáit,ésmostittaStars
Pincegalériamaestemegnyílóközöskép-
zőművészeti kiállításán. Az újságolvasó
kolozsváriak pedig gyakran találkozhat-
tak Nagy Béla nevével a lap hasábjain,
deimmárminthelytörténésszel.Csakné-
hányatemlítekazírásaiközül:aFizetek,
Főúr!-banalegendáskolozsvárifőpincér
ésszállodatulajdonos,Nagy Gáboréletút-
játdolgoztafel.Igen,arrólaNagyGábor-
rólszólezazírás,akinekazegykoriTa-
nyájánjöttlétreaTelep,közösgyerekko-
runkegykori színtere.Vagya főtériMá-
tyás-szoborcsoportról szóló írása, mely-
nekcímeA leleplezéstőlazátadásig.De
megírtaaközpontiSzamos-hídnégysar-
kánállócsodálatosépületek történetét is
KolozsváripalotákaSzamos-hídoninnen
éstúlcímmel.Nemzetiszalonakolozsvá-
ri redutbancímmelpedigazegykorpol-
gáriasodóvárosnak egy érdekes életkép-
ételevenítettefel.Aztánírtéselőadástis
tartott a Györkös Mányi Albert Emlék-
házban a múlt század fordulóján élt, és
Kolozsváronalkotottörményszármazású
íróról, Petelei Istvánról.
Nagy Béla helytörténeti búvárkodása-

inak talán legizgalmasabb eredményei
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a nagy erdélyi költőóriásunk, Reményik 
Sándor felmenőinek kutatásához kötő-
dik.AziméntelhangzottDobsinátólKo-
lozsvárig című előadása is ezt igazolja.
De szeretném felhívni a figyelmetNagy
BélaSzabadságnapilapunkbanmegjelent
egyikírásárais,melynekcímeKolozsvár
elsőoklevelesépítészmérnöke:Reményik
Károly.A nagy költőnek méltánytalanul
elfeledettmérnökédesapjárólszólezata-
nulmány,akiaboldogbékeidőkben,a19–
20.századokfordulójánjelentősenhozzá-
járultazegyrejobbanpolgáriasodóváros-
unk építészeti arculatának a kialakításá-
hoz.NagyBélaképzőművészetialkotásai
is gyakran a Reményik-kultuszból ihle-
tődnek.Példáulaköltőfábafaragottkép-
másánakplakettje,vagyazegykoriDonát
útiReményik-villatornyosépületéről,il-
letveaköltőAtoronycíműversébőlins-
pirálódottlinómetszetek.
AReményikSándorMűvészstúdióAla-

pítvány és az EMKE Reményik Sándor
Díjaaz idén isméltóhelyrekerült.Hisz
NagyBélaazalapítványmegalakulásaóta
lelkestámogatójaennekazegyrejelentő-
sebbkolozsvárikulturális intézménynek.
Nemcsakakiállításrakerülőképzőművé-
szeti alkotásaival, de jóműszaki érzéké-
nek köszönhetően az alapítványnak he-
lyet adó pincegaléria létrehozásában és

működtetésében is felbecsülhetetlen ér-
tékű munkát végez. Miközben elkötele-
zett kutatója a kincses városunkban va-
lamikoréltnagyköltőnk,ReményikSán-
dorszellemiörökségének.Megtiszteltetés
számomra,hogyamikormostadíjatátve-
szed,énméltathatomnagyonértékesköz-
művelődésimunkásságodat.Gratuláloka
kitüntetéshez!

(Elhangzott 2016 november 25-én a ko-
lozsvári Stars Galériában)

Forrás: Művelődés: Címlap »LXIX. év-
folyam - 2016» 2016 erdélyi díjazottjai»

(Bálintné Kovács Júlia munkatársunk 
kérdéséreNagyBélaazörménygyökerei-
revonatkozóanígynyilatkozott:
„Örmény gyökereim anyai (anyám le-

ánykorineve:Kristóf Margit)részrőlva-
lók.Anyainagyanyámanyja,tehátazén
dédnagyanyámKovrig leány volt, Kovrig 
Annánakhívták.Anyainagyapám,Kristóf
Jánosörményszármazásakétséges.Aző
apja Kristóf Simon (dédnagyapám) foga-
dottgyemekvolt,aszinténKristófJános
nevű szamosújvári örmény üknagyapám
iratta a nevére. Kristóf Simon felesége
(dédnagyanyám) úgy tudom, hogy Len-
gyel leányvolt,deeztsemtudombizto-
san.Annyi biztos, hogy anyai dédnagy-
anyámörményszármazasúvolt.”

Egynőbemegyazöldségeshezéskérkétkiló
szőlőt.
–Aférjemnekviszem,tudja,nagyonszereti.

Nemtartalmazsemmimérgezőanyagot?
–Nemasszonyom,aztapatikusnálvehetrá.

Anőkolyanok,mintabor.Fiatalonfinomak,vadítóak,aztánakorelőrehaladtával
egyretestesebbeklesznek,végülmegsavanyodnakésfejfájástokoznak.

Pistikehazamegyazévzáróról,meg-
kérdeziazanyja:-Milyenlettabizo-
nyítványod?–Katonás!
–Azmegmilyen?
–Egy-kettő!Egy-kettő!Egy-kettő!

Humor… Humor… Humor…
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Nyolcvanadik életévét tölti be ma
Murádin Jenő. AzAranyosgyéresmellet-
tiHarasztosonszületett,1937.november
23-án,aholédesapja,Murádin Lukács ta-
nító, édesanyja,Diószeghy Anna tisztvi-
selővolt.Testvérbátyja,Murádin László, 
neveserdélyinyelvész,akolozsvárinapi-
lapunknyelvművelésirovatánaksok
évtizedes,köztiszteletnekés-megbe-
csülésnekörvendőszerzője.
Murádin Jenő művészettörténész-

nek készült a kolozsvári Babeș-
BolyaiTudományegyetemen,aztkö-
vetőenazonbanaszakmájábanmun-
kátnemtalált,így1966és1988kö-
zött, 22 esztendőn keresztül, a ko-
lozsvári Igazság című, a Román
Kommunista Párt tartományi, majd
megyei bizottsága által kiadott na-
pilap újságírójaként és szerkesztő-
jeként dolgozott. 1988 és 1990 kö-
zött a Napsugár című gyermeklap
főszerkesztőjevolt,1991-tőlpediga Ion
AndreescuKépzőművészetiFőiskolaok-
tatója, egyetemi docensi minőségben.
Munkásságának oroszlánrészét azonban
nem szerkesztői és oktatói, hanem mű-
vészettörténészi tevékenysége jelentette.
Műkritikái, tárlatnyitó beszédei, képző-
művészeticikkei,tanulmányaiésetárgy-
körbenírtköteteiazerdélyiképzőművé-
szeti szakirodalom és szakmamegkerül-
hetetlen,rendkívültájékozottésigenter-
mékenyszemélyiségévéavatták.
Amikor egyetemi tanulmányait köve-

tőenaszerkesztőimunkátvoltkénytelen
elfogadni, ez nem is a legrosszabb lehe-
tőséget nyújtotta arra, hogy az ember a
képzőművészettel közelebbi kapcsolatba

A nyolcvanéves Murádin Jenőnek, 
születésnapjára

kerülhessen,ésarrólnéhaírhassonis.Ne-
héz évek voltak, magyar értelmiséginek
nemajánlottákfelnapontaajobbnáljobb
kolozsvári–egyetemi,múzeumivagyku-
tatóintézeti–stallumokat,hogyaztánott
aszaktudásátkényelmes,kellemesésrá-
érős körülmények között megcsillogtat-

hassa.Azembernekazzalkellettmegelé-
gednie,amivolt,amitegyáltalánfelkínál-
takésmegengedtek,hiszenaláthatárona
kitörésipontoktávolrólsemhemzsegtek.
A kihívás óriási volt.Aki tudja, hogy

milyen megállíthatatlan és idegőrlő ta-
posómalom a napilap, az rögtön megér-
ti, hogy szakszerű, következetes, aprólé-
kos, odafigyelő kutatómunkát bármilyen
környezetbenellehetképzelni,denapilap
szerkesztőségében,aszerkesztőségiőrült
munkatempóbana legkevésbé.Pedigép-
penezvoltazaközeg,amelybenMurádin
Jenőnekifogottaképzőművészetiszakte-
rületegyik legnagyobbhorderejűésszá-
máralegégetőbbneklátszófeladatánakaz
elvégzéséhez.
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Murádin ilyen körülmények között
kezdteelugyanisazerdélyiképzőművé-
szetmúltjátkutatni,ésilyen–barátságos-
nakésnyugodtnakegyáltalánnemmond-
ható–közegbenkezdtelassanfelküzdeni
magátazerdélyimagyarképzőművészet-
történeti kutatás élvonalába. Idejekorán
rájött arra, hogy az erdélyi képzőművé-
szetszínterénkorábbancsupánegyik-má-
sikművészrőlvagyművészcsoportrólje-
lentek meg jó esetben kisebb tanulmá-
nyok,többnyireazonbancsakújságokban
vagy folyóiratokban közölt cikkek. Al-
kotóművészeti szakterületen következe-
teskönyvtárivagy levéltárikutatást sen-
kinemfolytatott,ésemiattazerdélyikép-
zőművészetikutatásnaksemvoltakletéve
azon alapjai, amelyekre biztonsággal és
szakszerűenépítenilehetettvolna.
Addigsenkinemmértefel,hogyazidők

folyamán az egyes művészekről, művé-
szeti irányzatokról, iskolákról és csopor-
tokrólkikésmitírtak,hogyanrögzítették
akorábbinemzedékekmindazokatazin-
formációkat,amelyekajelentősebbvagy
akkoribanéppenjelentéktelenebbnektet-
szőképzőművészetieseményekről,kiállí-
tásokról,nagyobblélegzetűmunkákelké-
szültéről aközösségnekhírt adtak, és az
egyesművészeti eseményeket rövid idő-
reaközbeszédtárgyáváemelték.Murádin
Jenőaztishamarfelismerte,hogymind-
eközben naponta felbecsülhetetlen érté-
kek és pótolhatatlan emlékek vesznek el 
– végérvényesen.
Jóljöttneki,hogyaszerkesztőségtőlöt-

perces sétára állt az egyetemi könyvtár,
amelynekpolcainottsorakoztakazonsaj-
tókiadványok kollekciói, amelyek lapja-
inmindenszükségesinformációtmegtu-
dotttalálni.Éselkezdteezeketolvasni,s
amintolvastaa tömérdekadatot,megfo-
gamzottbenneanagykutatásgondolata:

kivonatolni a releváns információkat va-
lamennyisajtótermékből,cédulákra,ame-
lyeknek a rendszerezésével és visszake-
resési szisztémába történő foglalásával
majdegyszeranagyperspektívaismeg-
tekinthetővéválik.
Ezekben az években Murádin Jenő

szerkesztőségiíróasztaláncsakazüresak-
tatáskájahevert,nyitottzárral,arrapedig
atáskatulajdonosaszemüvegénekatok-
ja volt hanyagul rádobva. Ha valaki ke-
reste,láthatta,hogyetárgyakgazdájaott
vanaszerkesztőségben,taláncsaknéhány
percrelépettkiazíróasztalamögül,talán
csakátugrottaszomszédirodába,netána
kiadóhivatalba vagy a fotólaborbament,
esetlegaklubhelyiségbenlehet,vagyép-
pena tördelőtitkáriszobábanbeszélgeta
másnapilapról.Azismegeshet,hogyép-
pencsakjókatderülazottdolgozókollé-
gákkifogyhatatlantörténetein.
Murádintazonbanezekbenazórákban

megtalálniaszerkesztőségegyetlenhelyi-
ségébensemlehetett,mertőakkormára
könyvtárbanült,ésottfolytattaamunkát,
ahol azt előzőnaponabbahagyta.Akol-
légák pedig kedvesen-cinkosan falaztak
neki,hiszenérezték,hogyfontosgyűjtést
végez,bárarról,hogymekkorafábavágta
afejszéjét,igazábólegyikükneksemvolt
sejtelme.AztánJenődélutánelőkerült,el-
láttaasoronkövetkezőszerkesztőségifel-
adatait,éshanemvoltéppenszolgálatos,
hazament.
Atáskájában,persze,ott lapultakazok

acédulákis,amelyekreaznapkerültekrá
azértékesinformációk.Kérvénylapokne-
gyedénekegyikésmásikoldaláratöltőtol-
lal írtbibliográfiaiadatok,tények,idéze-
tekésérdekes részletekkerültek-gyűltek
nap,mintnapacédularendszerbe.Amely
pedigvégül,teljességretörekedve,felölel-
teaz1867–1918közöttierdélyi,illetveaz
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1918–1989közöttiromániaimagyarmű-
vészetiirodalomrólnyomtatásbanmegje-
lenthíreket,cikkeket,esszéket, tanulmá-
nyokatésmásjellegűírásokatis.
Ezekacédulákképeztékaztánazalapját

azoknak a köteteknek, amelyeket 1977-
tőlkezdődően,egy-kétévenkéntMurádin
Jenőletettazerdélyimagyarolvasóaszta-
lára.Összesen hét ilyen képzőművészeti
monográfiájahagytaelanyomdátaz1989
decemberirendszerváltásig,sezekközül
mindegyikegy-egyalkotóéletétésmun-
kásságát vette górcső alá: Klein József 
(1977), A Barabás Miklós Céh (1978), 
Gy. Szabó Béla (1980),A Ferenczy mű-
vészcsalád Erdélyben(1981), Nagy István 
(1984), Maticska Jenő(1985),A tél festő-
je[valójábanGruzda János](1989).
Márezekbőlamunkákbólisjóllátszott,

hogy a szerző két nagy művészeti köz-
pont alkotóira összpontosít, Nagybányá-
raésKolozsvárra,sezektörténetéhezké-
szít résztanulmányokat. Rájöhetett azon-
banerrearejtettszándékraahatalomis.
Azutolsókötetremáraművésznevétsem
voltmód ráírni,mert az autokrata rend-
szerakkorramárodáigjutott,hogyadik-
tátornevénkívülsenkimásétnemlehetett
könyvcímkéntszerepeltetni.Aztán,amire
akötetnyomdábakerülhetett,azidőkany-
nyiraelvadultak,hogyakötetbenszereplő
valamennyihelységnevetisrománrakel-
lett változtatni, ami nem csupán a szer-
zőnek, hanem az olvasónak ismérhetet-
lenbosszúságotokozott.Sovány,demég-
isvigaszvolt,persze,hogylegalábbakö-
tet tartalma megmenekült. 
Arendszerváltás,mintannyimásember

számára,MurádinJenőnekisfellélegzést
hozott.Feloldódtakatiltások,kinyíltaka
határok,tanulmányutakraadódtaklehető-
ségekésakadálymenteskapcsolattartásra
azanyaországgal,azottanikutatókkalés

műhelyekkel,ésugyanakkoreljöttanagy
összegezésekidejeis.MurádinJenőpedig
nemvesztegetteazidőt,folyamatosanés
kegyetlentempóbanvallattaacéduláit,és
szinteéventetetteleazasztalunkraaso-
ronkövetkezőalkotóimonográfiájátvagy
pedigösszegezőkötetét.
Csupán néhányat említenék meg az

1990 után megjelent legfontosabb kép-
zőművészeti monográfiáiból: Nagy Osz-
kár (KishonthyZsolttal,1993;2.kiadás:
2008),Nagybánya – a festőtelep művészei 
(1994),Dömötör Gizella – Mund Hugó 
(Bajkay Évával, 1996), Nagybánya 100 
éve (Szücs Györggyel, 1996), Thorma 
(BayMiklóssal ésBoros Judittal, 1997),
Erdélyi festőiskolák (1997),Kovács Zol-
tán (1998),Fadrusz: két szobor száz éve 
(2002),Tóth Gyula(2002),Gyergyó mű-
vészeti topográfiája (2003), Szathmáry 
Pap Károly(2003),Az aradi Szabadság-
szobor (2003), Katz Márton – Agricola 
Lídia (2004), Kádár Géza. Offenbächer 
József emlékére (VidaGyörggyel,2005),
A felsőbányai művésztelep(2006),Szopos 
Sándor (2006, ugyanabban az évben ro-
mánul is), Izsák Márton (2007), A Má-
tyás-szobor és alkotója, Fadrusz János 
(2008),Pittner Olivér(SzücsGyörggyel,
2009),Márton Ferenc (SümegiGyörgy-
gyelésZomboriIstvánnal,2009),A szob-
rász Köllő Miklós, 1861–1900 (2010),A 
szanki homokvilág Gy. Szabó Béla művé-
szetében(SzakálAuréllal,2010),Székely-
földi ösztöndíjasok, 1941–1943 (2012),
Udvardy Ignác (2013),Felvinczi Takács 
Zoltán erdélyi évei és kolozsvári taná-
ri működése (Murádin János Kristóffal,
2014) és A szobrász Kolozsvári-Szeszák 
Ferenc, 1881–1919(2015).Sajtóaláren-
dezte és bevezető tanulmánnyal ellátva
kiadtatovábbáaSzervátiusz Jenő Életem, 
emlékeimcíműkötetet(2010).
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Éspersze, eljött az ideje azösszegező
műveknekis.Álljonittezekközülishá-
rom: Erdélyi magyar metszetművészet a 
20. században (2004),A megsebzett szo-
bor. Elpusztult vagy megsérült erdélyi ma-
gyar emlékművek repertóriuma(2008),il-
letve Fegyverek és múzsák. Erdély művé-
szete az első világháború idején (2016).
Továbbá az egyik legnagyobb lélegze-
tű és nagy horderejű munkája, amelyik
kétségtelenül a Kolozsvár képzőművésze-
te. Alkotói örökségünk a 19–20. század-
bólcíműkötet(2011),amelyneksúlyátés
fontosságát, vallom teljesmeggyőződés-
sel,majdajövőművészettörténésznem-
zedékekfogjákcsakigazánérezniésérté-
kelni,samelybenErdélyfővárosakétleg-
utóbbi évszázadának képzőművészete és
képzőművészeielevenednekmeg.
Amikor ugyanitt, ennek a napilapnak

ahasábjain, tíz évvel ezelőtt, a70. szü-
letésnapján köszöntöttem, az írás megje-
lenésétkövetőbarátibeszélgetésünkso-
ránelmondtamneki,hogyszerényvéle-
ményemszerintmilyen fő feladataima-
radtakhátra:1.Kiadniaműkritikáinakés
képzőművészetitanulmányainakalegja-
vábólegyreprezentatívválogatást;2.Ki-
adniazáltalasokmunkávalösszeszedett
erdélyi/romániaimagyarképzőművésze-
tibibliográfiát;3.Leírniéskiadniazer-
délyi képzőművészet alkotóinak és mű-
helyeinekhumorostörténeteitésanekdo-
takincsét.
Komolyan vette azt, amit félig komo-

lyan, félig viccelődve mondtam, s ezt
nagyörömmelnyugtáztam.2013-ban le-
tetteugyanisazíróasztalomraaFüggőhi-
dak. Válogatott művészettörténeti írások 
többszázoldalaskötetet,amellyelazelső
pontbanmegfogalmazott vágyamnak tett
eleget.Sokanéssokszorfogjákhaszonnal
forgatnieztamunkájátis.

Aztánatavalymegkaptamtőleaztakét
kötetét, amelyekbe a könyvtárakban el-
töltött fél életét és az annak során feltárt 
mintegy tizenötezer képzőművészeti írás
bibliográfiai adatait sűrítette, a könyvei-
nekakönyveit:Erdélyi magyar művészeti 
irodalom, 1867–1918 (2016)ésRomániai 
magyar művészeti irodalom, 1919–1989 
(2016).
Nyilván,cseppetsemkönnyűmegmér-

niazolyangazdagéletműveket,mintami-
lyenaMurádinJenőé,amelyekhezhason-
lítható aligha van a szűkebb erdélyi ha-
zánkban, de amilyennel szélesebb, ke-
let-közép-európai régiónkban sem gyak-
ran találkozunk. Azt a szakmai pályát,
amelyet művészettörténész barátunk vé-
gigjárt – s itt talán jóval találóbb lenne
a végiggürcölt –, azt a kihíváshalmazt,
amellyelszembekellettnéznie,aztazal-
kotóimunkát,amelyetkifejtettésazan-
nak nyomán létrejött produkciót, szin-
temindenrészletébenamikelet-európai,
folyamatosanateljesbezártsággalésaki-
sebbnyitásokkalfémjelzettsorsunkhatá-
rozta meg.
MurádinJenőnekmégrengetegfeladata

van,hiszenezenazévfordulónújabbakat
találtam,amelyeketmajdnekiszemélye-
senfogokelmondani.Ittésmost,nyilvá-
nosan,miközbenazelőtteállófeladatok-
hoznekisokerőtésegészséget,megelé-
gedettésgondtalanéletetkívánok,gyön-
gédenemlékeztetnémarra,hogyazévti-
zeddel ezelőtti kívánságlistáról az anek-
dotakötetteltovábbraisadósunk...
Ismeremőtjól,vanannyihumora,hogy

eztaráolvasástelviselje.Sőt!
Istenéltessen,Jenő!
(Kép: Rohonyi D. Iván felvétele)

(Megjelent a Szabadsag.ro online újság-
ban)
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Ha kedd-szerda este belép az ember a
NagymezőutcaiKimberlybárba,aztérzi,
hogy korszakok hangulatai, ízei, hang-
jaiúgykeverednekazotthonoskishelyi-
ségben,akáregyjókoktélbanakülönfé-
le hozzávalók.A dizájn letisztultan mo-
dern, a fények mele-
gek, igazi bárhangula-
tot árasztanak, ám a fa-
lakonaképekmúltszá-
zad 40-es, 50-es, 60-as
éveit idézik.Az ajtóval
szemben, a sarokban
nagyon modern inst-
rumentum mögött ül a 
zongorista.Ésamintle-
üti az első hangokat,
minden, ami az ajtón
kívül van, egy pillanat
alatt eltűnik.Maradnak
a hangulatok, a múlt
slágerei,afinomdzsesz-
szes átiratok, a keseré-
desboldogságmelódiái.
A zongoránál egy lassan eltűnőműfaj

egyik honi legnagyobbja és a nagy idők
tanúja,Mártonffy Miklós.

Ha egy gyerek a jövőjét tervezi, általá-
ban orvos szeretne lenni, ügyvéd, vasutas 
vagy autószerelő. Ha ne adj’ isten művészi 
pályára vágyik, akkor a világ nagy szín-
padai szerepelnek az álmaiban. De hogy 
„születik” a bárzongorista?
Drágaédesanyámtanácsavolt.Polgári

származásommiattnemlehettektúlnagy
terveimazegyetemek jó részén.Akkori-
banmégazeneművészeti főiskolánnem
voltdzsessztanszak,akomolyzenétugyan
mindig is szerettem, de nem szerettem

Galsai Dániel
Játszd a régi zenéket!

volna koncertzongorista lenni. De több
amolyanmagániskolavoltszerteaváros-
ban,aholaközelmúltzsenijei tanítottak,
akiktőlmindentmeglehetetttanulni,ami
egyáltalán tanítható.

Mikor kezdődött a karrierje?
Hát, nem tegnap

volt... egészen pontosan 
1961-ben. Eleinte na-
gyon sokat szerepeltem 
vendégként különbö-
ző együttesekben, mert
úgy tartották, hogy jó
hangomisvan.Talána
legfontosabbatnévsze-
rint is megemlíteném:
játszottam Bálint Ali ze-
nekarával, aki már ak-
kor nagy sztárnak szá-
mított ebben a műfaj-
ban. Szerencsére még
most is él, sőt játszik
is, Kanadában, „Alán

Best”néven.
Aztán lett természetesen önálló zene-

kara is. Természetesen Nyilvánnemvolt
mindenkinek saját zenekara, de az tény,
hogya60-as,70-esévekbenvoltMagyar-
országonabárzene,akönnyed,deigényes
dzsessz, a „jazzy”aranykora, így akiben
volttehetség,lelkesedéséseltökéltség,az
előttnyitvavoltapálya.Azelsőzeneka-
romanevembőladódóanazMMGroup
volt,csakérdekességképpen,két tag,Je-
szenszky István és Kovács Jocóabeatmű-
fajbólérkezetthozzánk.

Ez valóban különös. Hiszen akkoriban 
tudtommal minden gimnazista beatzenész 
akart lenni.
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Ígyvan.Deazmaiszemmelszinteel-
képzelhetetlen, hogy milyen reputáció-
ja volt akkoriban a bárzenének. Egyszer
megpróbáltam összeszámolni, 386-ig ju-
tottam.
Ennyi helyen szólt éjszakánként élő

zene,jazzy,bigbánd,szalonzene,cigány-
zeneavárosban-ésakülvárosösszeshe-
lyét még én sem tudtam beleszámolni.
CsakaBékeszállóbanhathelyenszóltélő
muzsika! Ez több volt,mint szórakozás,
koncert,ez,haúgytetszik,életformavolt.

Ilyen körülmények között már könnyen 
elhihető,hogyazakkoribárzenészekiga-
zisztárokislehettek.„Siker,pénz,csillo-
gás”,csakhogystílszerűenegyslágerből
idézzek. És persze mulatás, némi mon-
dénság, lányok... Távol járok a valóság-
tól?
Nem.Nemistagadom,azigazijóbár-

zeneaznemgiccs,nemmechanikusután-
játszás, abban léleknek, szenvedélynek,
improvizációnak kell lennie. Ami szük-
ségképpenmegérintiahallgatót,szemé-
lyesemlékeketidéz,újgondolatokatcsi-
hol.Ésperszemindenholott settenkedik
aháttérbenaszerelem...Mondjukénsa-
játoshelyzetbenvoltam,hiszennekemott
voltazörökszerelem,Gabi,akimindmá-
igatársam,nemcsakamagánéletben,ha-
nemgyakranamunkábanis.Deaztény,
hogy elképesztően pezsgett akkoriban
az éjszakai élet, az emberek legtöbbször
nemisaztmondták,hogy lemegyünkaz
XY vendéglőbe, hanem hogy megyünk
oda,aholXYjátszik.Alegjobbaknakko-
moly rajongótáboruk isvolt,melyekkö-
zöttakadtakperszeszépszámmalhölgyek
is...éspénztislehetettkeresni,decsaka
minőséggel, mert a bárzene kegyetlenül
igazságos műfaj is egyben. Ha bemen-
nek a vendégek, és zúg a taps, aztmin-
denkilátja-hallja,haféligüresaterem,és

csönd van, azt is.Márpedig a bárzene a
művészetentúlüzletis-egyetlenvendég-
lőssemfizetettannak,akinemvonzottaa
közönséget.

- Gabiasszonykapcsánmárutalta„kö-
zösmunkára”,amitalánlegjobbanarádi-
ózásbancsúcsosodottki.
Valóban így van. Ne tagadjuk, hisz

nincs miért, sőt - onnan ismerjük egy-
mást, kollégák voltunk a PannonRádió-
ban.Nekemezamunkaazéletemegyik
csúcspontjavolt,mindenéjszaka,éjféltől
hajnali 6-igment az „Éjszakai kávéház”
című műsorom, ahol „természetesen”
Gabivoltaszerkesztőmésmindenesem.
Bejártam a fél világot, játszottamKana-
dátólSkandináviánátSvájcig,deezamű-
sorszámomramagavoltacsoda!Minden
áldottéjjeljöttekzenészkollégák,akikkel
élőben beszélgettem, telefonon a hallga-
tókkaliscseveghettem,szóltakajózenék
- az egész valóban olyan volt,mint egy
békebelikávéház.
Mindamellett,eztsetagadjuk,napköz-

benezmarkánspolitikaiadóvolt.Abár-
zeneeltűriapolitikát?
Mindenrégipresszó,bár,kávéházegy-

benfórumisvolt,azemberekeszmétcse-
réltek,vitatkoztak,olykorveszekedtekis.
Deazongorista,hajátszik,sohasempoli-
tizál.Nekemmegvanamarkánspolitikai
véleményem, amit most már halálomig
megőrzők, de ha játszom, akkorminden
vendégszentség,nincskülönbség.Csaka
zene van, a mosoly, vagy éppen a könny, 
demindenképpen az együvé tartozás ér-
zése.
Nagyonjóltartjamagát,fejébenamű-

faj története, a számok közben olykor
olyaninformációkatismegosztahallga-
tókkal, hogy a szem fennakad.De jövő-
re-ezensincsmittagadni-75éveslesz.
Meddig szólhat még a zene, és lesz-e
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utánpótlás,eljön-emégazigazi,művészi
bárzenearanykora?
HetentekétszerjátszomaKimberlyben,

jól és főleg boldogan bírom. Úgyhogy
biztosanmindhaláligabillentyűkmögött
ülök.Hogymithozajövő?Sajnosmos-
tanában kevés amunka, a városban alig
néhány tulajdonos vállalja be az élő ze-
nét.De ha ittmost körülnéz, csupa bol-
dog arcot lát.Talán ez a közönségmajd

kiharcolja az új aranykort. Maradjunk
annyiban,hogynemhiszekaműfajjövő-
jében,denagyonreménykedem...
Leteltaszünet.Azongoránálésamik-

rofonmögöttismét:MártonffyMiklós.És
felcsendülazegyikszívbemarkolóanszép
saját szerzemény, Az öreg bárzongorista
dala:„Kérlek,játszdarégizenéket,mondd
arégimeséket,ezenazéjszakán...”

(Megjelent: Magyar Krónika 2018/1)

  

SzeretettelmeghívjukaMARIA CIUPE  Az 1960-as, 1970-es évek textilművészete c. 
kiállításmegnyitójára,amelyrefebruár15-én18:00órátólkerülsoraQuadroGalé-
riaSamuilMicuutca7.számalattiszékhelyén.
AQuadroGaléria egykiállítássorozat keretébenolyan életművekre kívánja fel-

hívniafigyelmetaz iparművészetésalkalmazottművészetek területérőlegyaránt,
amelyekeredményeitaművészetkritikaésművészettörténetgyakranfigyelmenkí-
vülhagyta–annakellenére,hogyazittfelleltújfajtamegközelítésmódokigenlénye-
gesekmindaművészettörténetszámára,mindannakakorszaknakajobbmegértésé-
hez,melybenszülettek.
„Ciupeasszonyáltaluk(kárpitműveiáltal)úgytárablakotamaiemberközvetlen

környezetétőlegyretávolodó,érintetlen,varázsostermészetitájra,hogynempusz-
taképiélménypótlékotad,deébreszteniigyekszikbennünkavágyatetávolságáthi-
dalására.”MezeiJózsef
Akiállításon8darabbatik-éskárpitműkerülbemutatásraazéletműbőlismert19

darabból.Számosjelentősműjelenleglappang.
Atextilművekaz1973-asegyénikiállításótanemvoltakegyüttkiállítva,azezek-

hezkészültvázlatokpedigmostelőszörkerülnekbemutatásraaközönségelőtt.
Szeretettelvárjuk!

Király Mária Sarolta Ciupe
Segesvár, 1909. szeptember 6., - Kolozsvár, 2001. szeptember 25.

Grafikusként, majd egyre elkötelezet-
tebben textilművészként képviselte azt
a szellemiséget, amelyet Kolozsvár mű-
vészeti főiskolái alapoztak meg.Alkatá-
nakfélreismerhetetlenjellegébenmutatta

Meghívó

örményeredetét;édesanyjaerzsébetváro-
siIssekutz Mária Helene Irma.
Első művészeti ismereteit a Gyulafe-

hérváronmagániskolátisfönntartórajzta-
nártól, Reithoffer Jenőtől szerezte,akiGy. 
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Szabó BélánakismesterevoltEztkövető-
enabudapestiIparművészetiIskolatextil
szakán1924-25-benvégzetttanulmányo-
kat,majd1928és1934közöttaKolozs-
váronalakultSzépművészetiIskola(köz-
használatúnevénaBelle-Arte)növendé-
ke volt. 1934-ben ment férjhez egykori
főiskolaitanáráhozAurel Ciupéhoz, a ro-
mánfestészetkiamagasló,immárklasszi-
kusnak számító alkotójához.
A család 1940-ig Marosvásárhelyen,

majd Temesváron élt, 1949-től pedig is-
métKolozsváron,aholAurelCiupeazak-
kor alakult Ion Andreescu Képzőművé-
szetiFőiskolarektora,illetvevezetőtaná-
ra lett. Maria Ciupeugyanittatextilművé-
szetiszakontanított.Korszerűformanyel-
ven alkotott faliszőnyegeiből Kolozsvá-
ron,Nagyváradon,Marosvásárhelyen,Bu-
karestben, illetve Chemnitzben, Drezdá-
ban,Lipcsébenvoltakkiállításai.1949-ben
szerepeltatemesváriGrafikaiTárlatonis.
1969-ben Kolozsváron és Nagyváradon
mutatkozott be közös kiállításon Aurel
Ciupéval.Műveimegtalálhatók amaros-
vásárhelyimúzeumgyűjteményében.
Pályarajzához az is hozzátartozik,

hogy döntő része volt annak a csalá-
dikultúránaka fönntartásában, amelya

Ciupe családRákóczi úti kertes villáját
annyira otthonossá tetteminden látoga-
tójuk számára.

(Murádin Jenő: Magyarörmény paletta 
(Erdélyi Örmény Múzeum 18., Kiadó: Er-
délyi Örmény Gyökerek Kulturális Egye-
sület, Budapest, 2012)

Király Mária Sarolta Ciupe és Aurel Ciupe

Olvasói levél
TiszteltSzerkesztőség!
KüldömaFüzetekszámáraferencesnovíciusmesterem,Dr. Barsi Balázs2018febru-

ár17.-igondolatait,párosítvanagyböjtiversemmel.
     KöszönettelHaraga Attila Kálmán

  

„Sokszor tapasztaljuk azt, és panasz-
kodunk miatta, hogy Isten nem hallgat-
ja meg kérésünket, imádságunkat, két-
ségbeesettkiáltásunkat.Pediglehet,hogy
csakarrólvanszó,hogyőszentFiaáltal

megszólított:„Kövessengem!”,mipedig
hallatlanravettük,ésahelyünkönmarad-
tunk.Hiába várjuk hát, hogy Isten „lép-
jen”,előbbnekünkkellmegtennünkaso-
ron következő lépést: Krisztus nyomába
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szegődnünk.Ahogyakövetésrevalófel-
szólítás visszhangtalan marad bennünk,
elakad a fejlődésünk is: egy helyben to-
porgunkmindaddig,míg ránemszánjuk
magunkat,hogykifogásokkereséseésal-
kudozás helyett elinduljunk oda, ahová
Krisztushívbennünket.
Ne gondoljuk, hogy csupán életünk

egyetlennagyeseményérőlvanszó.Jézus
mindenpillanatbanelhaladmellettünk,és
hív,hogyhagyjukottrégiéletünketéskö-
vessükőt.Akiezeketakisebbhívásokat
semmibeveszi,hogyanhallanáéshogyan
valósíthatná meg a „nagy hívást”, hogyan 
remélhetné, hogy egykori nagy döntésé-
ben Jézus mellett hűségesen ki fog tar-
tani?Ugyanakkor Jézus szemében senki
sem reménytelen eset.Aholmi botrányt
észülléstlátunk,ottőreménykedik,hogy

szava: „Kövess engem!”nem talál süket
fülekre.Éshavalakielindulakövetésút-
ján,aztnemhagyjacserben,hanemmind-
addigmutatjanekiazirányt,mígazútvé-
gérejutvacélbanemér.

Urunk, segíts bennünket, hogy hívá-
sodat meghallva készségesen kövessünk 
Téged, míg ez a követés egyre bensőb-
bé alakul és bensőségesebbé válik. Add, 
hogy ne a külső keretekkel törődjünk, 
hanem ugyanazon körülmények kö-
zött vagy épp a folyamatos változásban 
nap mint nap megújítsuk odaadásunkat 
Irántad. Add, hogy a szeretet kinyilat-
koztatására adott igenjeink ritmusában 
egyre mélyebbé váljék Hozzád való tar-
tozásunk, s jelenléted mind jobban átjár-
ja mindennapjainkat, amíg csak be nem 
tölti egész életünket.”

Félhomályosszobámbanég,
snéhameg-megrebbenlángja,
huncutszellőlágyfuvallatára,
devilágíttovább,mígleég.

Félhomálybanpislákoloksokszorénis,
haabűnszeleelér,
kérdés:kitartok-eaddig,
mígéletemvégetnemér?
 

Gyertya (95‘Nagyböjt;Veszprém)

A halhatatlanság az Istenhez tartozik,
minden ember s evilági teremtmény ha-
landó. Az ember szeretné azt elkerülni,
ámvétkeimiattahalál jutosztályrészül,
ettől retteg és szomorkodik. Jézus mint
embervállalta akereszthalált, lemondott
egy időre az isteni dicsőségről, de visz-
szakapta azt a feltámadásban. Ez a hús-
vétnagytitka.Ahúsvétakereszténységs

Minden vasárnap elhangzik…
„...hallhatatlan lényeg...”

ezenbelülazörménységnagyünnepe.S
itthaddemlítsünkegyhúsvétiszövegetis:
„Krisztus feltámadt halottaiból, halálá-
val eltiporta a halált, és feltámadásával 
az életet ajándékozta nekünk: dicsőség 
Neki mindörökké. Amen.”Ezismegvan
máskeletiliturgiákban.

dr. Sasvári László
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Az 1850-es évek Pestjének egyik ked-
velttársasösszejövetelihelyevoltaneves
operaénekesnő,Hollósy Kornélia szalon-
ja. Erről a szalonról a legtöbbetVadnay 
Károlytóltudunk,akiifjúírókéntgyakran
vendégeskedettitt.
A Lonovics-Hollósy házaspár először

az Egyetem téri Wenckheim-házban la-
kott,majdátköltöztekamaiAstoriaszálló
helyénállóZrínyi-házba.Ezenakéthely-
színen„működött”HollósyKornéliasza-
lonja.
Hollósy Kornélia és Lonovics József 

külön-különisnagyismeretségiésbaráti
körrelrendelkezett,amelynektagjaitszí-
vesen láttákvendégül lakásukban.Mivel
mindketten nagybirtokos nemesi család-
bólszármaztak,jókapcsolataikvoltakaz
előkelőtársasággal.Acsaládnéhánytag-
jának48-as„múltja”politikaibarátságo-
kat szőtt köréjük, Kornélia nagybátyja,
Csausz Mártonrévénpedigazértelmisé-
gielittagjaiisgyakranlátogattakelhoz-
zájuk. És ott voltak még a feleség kollé-
gáiésrajongóiis.Írók,költők,újságírók
is szép számmal megfordultak Hollósy
Kornéliaszalonjában.ANemzetiSzínház
vezető színészei közül Egressy Gábor, 
Szerdahelyi Kálmán, Szigligeti József, 

Hollósy Szalon estje
Bulyovszky Lilla, Markovits Ilka opera-
énekesnőésLaborfalvi Róza volt a szalon 
állandóvendége.
Azeneszerzőkközül,ErkelFerencenkí-

vül szívesen látott vendég volt Reményi 
Ede, Huber Károly (Hubay Jenő apja) és
pestitartózkodásaiidejénLiszt Ferenc.Az
énekeseketleggyakrabbanaDoppler test-
vérpár,FerencésKárolykísértefuvolán.
A változatos szalonélet egészen 1862

nyaráig folyt, ekkor azonban Hollósy

Felül: Fancsali János
Alul: A Hollósy Kornélia Szalon szereplői
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Kornéliabúcsúraszántaelmagátaszín-
padtól.
Eszalonhangulatánakmegidézéséreál-

lította össze programját Fancsali János a 
Budaörsi Örmény Önkormányzat elnö-
ke.A programban a szalon hangulatának, 
megfelelőversidézetek,énekekészenemű-
vekhangzottakelkorhűöltözékben.Hall-
hattunk többek között Egressi Benjamin, 
Huber Károly, Kovács Endre dalokat és ze-
neműveket, valamint Bulyovszky Lilla, Jó-
kai Mór, Beöthy László szavalatokat.
ArendezvényaHubayJenőZeneisko-

la színháztermében zajlott, a Budapest

Főváros XV. Kerületi Örmény Nemze-
tiségiÖnkormányzata szervezésében és
aXV.KerületiÖnkormányzattámogatá-
sával.

Közreműködött a Souvenirs
együttes:Füzesséry Attila és Hoós And-
rea hegedű, Ládi Zsuzsanna brácsa, dr. 
Simonné Vizvári Dóra cselló, Molnár 
Balázsfuvola, Terpai Miklós klarinét, 
Fancsali János zongora, valamint Bese-
nyő Gábor és Kosina Mónika néptáncmű-
vészek.
Hangulatos,szépestevolt!

B.

Ezévjanuár14-énVartan atya,azisztan-
buliSzentJánostemplomplébánosa,a11
óraiszentmiseután,olasznyelvű,magyar
tolmácsolásúelőadásttartottazOrlayut-
caiörménykatolikusplébánián.Akeresz-
tényliturgiánakháromsarokpontjavan–
mondtaVartan atya - . Ezek :
a./hinniazapostoloktanításában
b./azOltáriszentségkövetése
c./aközösimádkozásfontossága.
Az apostolok Krisztus rendelése sze-

rint szétszéledtek a világban és tanítot-
tak.Ezatanítása300-asévekelejénju-
tott el Örményországba és az országot
Világosító Szent Gergelymunkatársaival
keresztény hitre térítette. Így lett az or-
szágavilágelsőkeresztényállama.Ata-
nítást nehezítette, hogy az örményeknek 
nem voltABC-je és csak görög nyelvű

Az első „Szabadegyetem”-i előadás
bibliájukvolt.EztMestropMastokszer-
zetesoldottameg,azörményABCmeg-
alkotásával és a biblia örmény nyelvre
fordításával.
Ezt követően az örmények anyanyelv-

ükön hallhatták és olvashatták a bibli-
át.Kr.után451-benaCalcedoniaizsinat/
Istambulegyiknegyede/idejénazautonó-
miára törekvőörményeket a perzsák ke-
resztényhitűkelhagyásárakényszerítették
éslerohantákazországot.Apolitikaésa
hit összeütközésében a 451. évi avarrai
csatában300ezerperzsa60ezerörmény-
nyel ütközött össze. Rengeteg örmény
harcospusztultel.Asokimaéskönyörgés
meghozta azt az eredményt, hogy a per-
zsákazörményekkelszerződéstkötöttek
ésmeghagytákvallásszabadságukat.

Z.A.D.

„Gyökerek, tövek feszülnek a mélyben, s a mélyből szívják a nedveket, miként az 
ember is a múlt mélyéből és a jelenben felülről, a fényből kapja azt, amiből a je-
lent alakítja, valósítja meg” – Borsos Miklós (Székelyhonról: https://szekelyhon.ro/
muvelodes/emlekestet-tartottak-csomafalvan-borsos-miklos-tiszteletere)

  



Erdélyi Örmény Gyökerek2018. március-április

52

Kicsitvisszakellnyúlniazidőben,hogy
akedvesOlvasómegtudja,hogyiskerül-
tünk Budatéténybe, ahol előadást tartot-
tunk Várady Máriaközreműködésével.
2015 februárjában, az első rendezvé-

nyünkön Hollósy Simon örmény gyöke-
rű festőművész alakját idéztük fel: em-
léktábláját megkoszorúztuk a róla elne-
vezett utcában,majd az önkormányzaton
Seremetyeff-Papp János tartott igen érté-
keselőadást,Ambrus Károly pedigtároga-
tójátékán kívül nagy meglepetést szerzett 
nekünk:magávalhoztaaBudatétényiPol-
gáriKörelnökét,Kolláthné Hollósy Ritát.
Ritával folyamatosan tartottuk a kap-

csolatot, s a festőművész 100. szüle-
tésnapja alkalmából
előadásra kérte fel a
XII. Kerületi Örmény
Nemzetiségi Önkor-
mányzat képviselőit.
PowerPoint bemutató-
valkészültünk,ámmi
is „vittünk magunk-
kal meglepetésvendé-
get”: Várady Mária
színművésznőt. Mária
közreműködése azért
is volt különösen ér-
dekes, mert Nagy-
bányán, a művészte-
lep városában szüle-
tett. Személyes tapasztalatait oszthatta
meganagyszámúérdeklődővel,továbbá

Hollósy Simonra emlékeztek a hegyvidékiek

elszavalta Horváth 
Ilon: Hollósy Simon 
Técsőn (portrészonett)
művét.
Azelőadáskeretében

szót ejtettünk a festő-
művész életéről, pályá-
járól,műveiről,ezutób-
biakatRéti Istvánfestő,
művészettörténész idé-
zeteivel tettük érdeke-
sebbé. Hollósy Simon
emlékét a fenti verssel,
a róla írt könyvek be-
mutatásával, emléktáb-
láinak, szobrának be-

mutatásávalidéztükfel.
Hegedüs Annamária

Balról Várady Mária, Hegedüs Annamária

Humor... Humor... Humor...
Székelybácsitelefonálarádiókívánságműsorába:-Találtamegypénztárcát,benne
van30.000Forint,500Dollárés30.000Euró–mondjaabácsika.–Ezigen,gratulá-
lok,másnincsbenne?–Deegynévjegykártya,valamiKovács.NaennekaKovács-
nakszeretnékküldeniegyszámot.
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„Élő emlékezet” – Örmény származású családok 
Marosvásárhelyen – 10. rész

KOPACZ CSALÁD
Gyergyószentmiklóson KOPACZ LU-
KÁCS (*1700vége-✝1850körül)-ke-
reskedő
Felesége:CZIFFRAKATALIN
 „... Kopacz Lukács Gyergyószentmiklós-

ról egy kolozsvári =Könnyező szűz= má-
solatot ad, amit a kép feliratából következ-
tetve eredetinek tartanak. A kép felirata a 
következő: Vera effigies B. Virg. Mariae, 
flentis in Transilv. Ad claudiopolum 
ao 1699 dei 15 febr. Visitur in templo 
Academico Claudiopoli –” Adományok
az Örmény Múzeum Egyesület megala-
kulása alkalmával „Armenia”1906.janu-
áriszám.

Gyermekük:
(1) GÉZA (*Gyergyóditró1847-✝?)-er-
dőbirtokoséskereskedő
Felesége:MOLNÁRREGINA

Acsaládról feljegyezték,hogyaditrói
római katolikus templom építésében
(1908-1911) jelentős szerepet vállalt,
pénzbeli adománnyal hatékonyan támo-
gatta az építkezést. Baloldalon, az oltár-
tólszámított2-ikfestettüvegablakkészít-
tetéseegyénihozzájárulásacsaládrészé-
ről.(RothMiksaüvegfestőkészítiaJézus
Szt.Szívetemplom12Apostoltábrázoló
vitrálliét.)
A templomépítéssel egy időbenkészül

a„Kopaczkúria”is,melyetavilághábo-
rúidejénhadikórházzáalakítanak,snap-
jainkbanatöbbszöriátépítéstelszenvedő
épületet öregotthonként használják.

Gyermekeik:
(1.a) Lukács (*Gyergyóditró, 1876 –
✝Marosvásárhely,1955)
Felesége:ELTZNERJOLÁN
Házasságkötés:1901

A vásárhelyi „Leszámítoló” igazgató-
ja.Hamarosan telketvásárol,családihá-
zat épít, (Kossut utca 48 szám), jelen-
tős nagyságrendű erdőrészvényt vásárol
Szovátán.
Mint a Marosvásárhelyi Sport Egylet

választmányitagjaés1936-tólazevezős
szakosztály alelnöke, alapító tagja aVá-
sárhelyennapjainkbanislétezősport-üdü-
lőparkövezetnek,a„Weekendtelepnek”.
Mindeztönerőből,többlelkesfiataltámo-
gatásával, akikmélyítik és szabályozzák
avizesövezetet,kiirtjákamindentelbo-
rítósástésfűzfaszökést;csónakházat,öl-
tözőt és ruhatárat építenekmelléje.A II.
Világháborúutánegyhelyi szállítóválla-
latnáltisztviselő.Az1920évekgazdasági
romlása,avilágháborúseseményekmeg-
élhetési nehézségeket jelentenek, ezért a
gyermekekjövedelemkiegészítésicéllal,
megrendelésre szőnyegszövést, ajándék-
tárgy készítést vállalnak.

Gyermekeik:
(1.a.1) József (*1909–✝1986)
(1.a.2) Gabriella (*1902–✝1989)
(1.a.3) István (*1904–✝1980)
(1.a.4) Miklós Lukács (*Marosvásár-

hely,1911–✝Marosvásárhely,1997)-ter-
vezőépítész
Felesége: FARKASHÁZI EMMA
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(*Hátszeg,1904–✝Marosvásárhely,1997)
Gyermekük:

(1.a.4.1) Miklós

Kopacz Miklós Lukács a II. Világhá-
borúidejénamagyarhadseregtartalékos
hadnagya, 1943 augusztusában aDél-er-
délyifrontonharcol.

„Felvincnél megsebesültem. Akna be-
csapódás következtében elveszítettem jobb 
szememet. Hosszas kórházi kezelés után, 
Torda –Kolozsvár – Kalocsa – Kecskemét 
– Eger – Budapest – Szombathely, vissza-
rendeltek a Szombathely melletti pótkeret-
hez, amelyik még meg nem gyógyult álla-
potban Németországba szállított. Passau 
mellett Pochingi, amerikai fogolytábor-
ban voltam és meggyógyulásom még nem 
volt teljes, amikor kértem a hazaszállítá-
somat. (Lsd.KopaczM.Lukács:Önélet-
írás. Marosvásárhely1960ápr.20.)

Németországban,fogságaidejealatthá-
zasságotköt,1945őszénhazatérnekVá-
sárhelyre. A Festőnek készülő Kopacz
MiklósLukácsvégülazépítészpályátvá-
lasztja: „háború után az építésé a jövő”.
Vallja,deéletevégéigkitartkedveltidő-
töltése,arajzolásésfestésmellett.Akva-
rell-pasztellrajzaimegőriztékacsalád-
tagoksajóbarátokarcvonásait.

(1.b) Janka (*Gyergyóditró, 1893 –
✝Marosvásárhely,1973)
Férje: DOBRIBÁN ZAKARIÁS
(*Gyergyó,1884–✝1958)
LásdaDobribáncsaládismertetőt.
(1.c) Jenő
Felhasznátirodalom:
Pál Emese:Örmény szentek ábrázolá-

sai a Szamosújvári Szentháromság temp-
lom gyűjteményéből

Adatközlő:KopaczMiklós

„Kopacz ház”, Gyergyó központi ré-
szén épült 1800 körül
Alul: A gyergyóditrói temlomablak Kopacz Miklós Lukács rajzai: Kopacz Lukácsné Eltzner 

Jolán és Kopacz Lukács, alul: József, Gabriella, István
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Kopacz Miklós Lukács rajza: 
Pochingi tábori lakásuk 1945-ben

Kopacz M. Lukács rajzai:
Önarckép, Farkasházi Emma (fénykép és rajz)

Fodor József :magyarköltő, író,újság-
író,műfordító.
1898. április 22.,Nagyilonda (Erdély)

-1973.október7.Budapest.
„1910-benatordaigimnáziumI./Bosz-

tályú tanulója lettem, Ilondán öt elemi
osztálytvégeztemelőbb.Ebbőlazidőből
egyosztályfényképetkaptamacsodasze-
rűen még élő osztályfőnökömtől, Száva 
Kristóftól nemrég, az egyetlen gyermek-
korifényképemez.”
„Amiatanulástilleti,nemtartoztamaz

  

Bálintné Kovács Júlia
Olvasmányaimból tallóztam

eminensekközé.Kedvestantárgyamvolt
alatin,márazértis,gondolom,mertSzá-
va Kristóf,akinekünktanította,kiválópe-
dagógusvolt.”

Forrás: Fodor József: Egy költészet tör-
ténete. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1975.

Borsos Miklós magyar szobrász, érem-
művész,grafikus.
Az erdélyi Nagyszeben városában lát-
ta meg a napvilágot 1906. augusz-
tus 23-án. Családja a román betörés

Humor… Humor… Humor…
(Szeretetteléshumorralkellélniazéletet!

Aszeretetamegértéshez,ahumorazelviseléshezkell.)

Robot
Az igazgatótmeglátogatja egy barátja, de csak egy nagyon szép robottitkárnő fo-
gadja,akigéphangonközli:-Afő-nökömbetegállománybanvan,haó-hajtja,azért
ki-szolgálom.Haajobbmel-lemetfogjameg,ká-vét,haabalt,akkorte-átszolgá-lok
fel.Abarátnaktetszikisaszéprobotnő,kíváncsiis,éspróbaképpenegybőlaszok-
nyájaalányúl,deordítvakapjavisszaakezét.–Alá-bamközöttvanaceruza-hegye-
ző,egyéb-kéntafő-nökömise-zértvanbetegál-lományban.

(AzErdélyiSzemmel–ErdélyiMagyarokAusztriaiEgyesülete–2017/51számá-
bólkölcsönkérve)
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Mélyfájdalommaltudatjuk,hogyaszeretettférj,édesapaésnagytata
Lázár János

szorgalmaséletének83.évében,hosszúbetegségután,2018.január5-énörökreelaludt.
Virrasztáshétfőn17,30órakorvoltazÖrményKatolikusTemplomban.

Halhatatlanlelkéértazengesztelőszentmiseáldozatotkedden,13órakorvégeztékaz
ÖrményKatolikusTemplomban,majdeztkövetően,14órakorhelyezték
öröknyugalomrahamvaitazörménykatolikustemetőkápolnájából.

Drágaemlékeszívünkbenörökrevelünkmarad.Nyugalmalegyencsendes!

Szomorújelentés

Emlékét kegyelettel megőrizzük!

elől1916-banGyőrbemenekült.Önélet-
rajzi könyvébőlVisszanéztem félutam-
ból (SzéchenyiKiadóKft, 1989. Szom-
bathely.)idézek:
„1918. Hogyan van vége egy háború-

nak?Mindenüttmásként.Nagyszebenbe
hirtelenkezdettözön-
leni vissza a katona-
ság.(...később)

Az iskola - polgári 
iskolaként - megnyilt. 
Negyedikesek, pol-
gáristák lettünk.  Is-
kolánkat áttették a 
Teréziánumba. Ezt 
Mária Terézia alapí-
totta. Jóságos anyai 
szíve megszánta a 
Madéfalván rendezett 
székelyírtás árváit, 
és Nagyszebenben 
hatalmas árvaházat építtetett.

Osztályfőnökünk Lovag Róza  tanárnő 
fölfedezte az osztály művészét, és mind-
járt nagy jövőt jósolt neki. Govrik János 
volt ez a fiú, barna arca, nagy szeme, hul-
lámos, oldalt elválasztott, dus haja, hom-
lokába hulló, göndör tincsei szép, lányos 
jelenséggé tették. Mi örménynek néztük, 

de Erdélyben nagyon sok az örmény, és 
nálunk egyforma volt román, zsidó vagy 
örmény fiú. Govrik csodálatosan szép ró-
zsákat  tudott festenni vízfestékkel. Ek-
kortájt nagy divatja volt a rózsafestés-
nek. Iskolákban mindenütt tanítgatták. De 

Handmann tanár úr 
nem, és Sterk tanár-
nő sem. Govrik önál-
lóan állt elő egy nap 
rózsáival.”

„Borsos Miklós 
úgy vált a magyar 
és egyetemes mű-
vészet nagy alak-
jává, hogy mind-
végig megőrizte 
csomafalvi, székely 
gyökereit, amely-
ből származik, aho-
gyan azt az életrajzi 

kötetében is megfogalmazta” – hangzott 
el a Borsos Miklós szobrászra emlékező 
évfordulós ünnepségsorozat hatodik állo-
másán, Gyergyócsomafalván.

(Ezt a cikket a Székelyhonról másol-
ták: https://szekelyhon.ro/muvelodes/
emlekestet- tartot tak-csomafalvan-
borsos-miklos-tiszteletere)

Borsos Miklós
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Főbb események:

Középnehéz,6órástúraazUtaspatakvölgyébenazIstenszékére
KönnyűtúraaFelső-MarosáttörésbenaSzalárdtorkolatvidékén,aSzerecsensziklák

alatt
SzoborparkazerdélyifejedelmekkelMarossárpatakon
ReneszánszfreskókésApafiMihálynéhaisírjaAlmakerékenazerődtemplomban
FalképestemplomMezőtelegden
Református templomTelekiMihálysírjávalésBethlenIstvánszobraa templomkert-
benGernyeszegen

TelekikastélyokGernyeszegenésSáromberkén
TelekiemlékszobaéskriptaSáromberkén
KeménykastélyMarosvécsen
ReneszánszBethlenkastélyKeresden
HelikonistákemlékhelyeésWassAlbertsíremlékeMarosvécsen
AdyEndreemlékszobaCsucsán
TamásiÁronsíremlékeésTrianonemlékműFarkaslakán
BöjteCsabaszeretetotthonaakeresdikastélyban
VárésvártemplomlátogatásMarosvásárhelyen
Remekművekamarosvásárhelyiképtárban
SzékelylegendákképimegjelenítéseamarosvásárhelyiKultúrpalotatükörteremben
Tájház,népviseletésnéptáncbemutatószíveslátássalJobbágytelkén
FerenceskolostorMikházán
TündérkertAlapítványgyermekkórusánakelőadásaújrepertoárralaszovátaiMariánum
házban

FürdőzésasósvizűMedvetóbanSzovátán

Csillagtúrák Erdély szívében
Kastélyok, falképes templomok, kulturális események 

és kulináris élmények – 2018
Útvonal:Budapest –Ártánd –Nagyvárad –Mezőtelegd –Csucsa  –Gernyeszeg –
Szászrégen–Istenszéke-Szalárd-Marosvécs-Gernyeszeg–Jobbágytelke-Mikháza–
Vármező–Szováta–Gernyeszeg–Almakerék–Keresd–Marosvásárhely–Gernyeszeg
–Marosárpatak-Hegyközszentimre–Ártánd-Budapest

Időtartam: 6nap(2018.július15-20.)
Autóbuszos útvonalhossz: kb.1950km.
Ellátás: félpanziós(reggeli+estebéd)
Szükséges felszerelés: nyáritúraruházat,esőkabát,sportcipő,
elemlámpa,fürdőruha
Vezetés: AcsoportotGyuribácsikalauzoljaatársasutazáskezdetétőlannakvégéig
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PisztrángebédpuliszkávalVármezőn
KülönlegespálinkákkóstolójaGernyeszegen
SzíveslátásésérmellékiborokkóstolójaHegyközszentimrén
Finomabbnál-finomabbestebédekagernyeszegiszállodában
Zenés-táncosbúcsúestaGrandLionszállodábanGernyeszegen

Részletes program:
1. nap:
Indulás: kora reggel 
Határátkelő:Ártánd
Látnivalók: Budapest–Gernyeszeg transzfer,Mezőtelegd(székelykirajzás,XV.-i

századifalképestemplom),Csucsa(Ady Endre emlékszobaanéhaiBonczabirtokon),
Mezőség(Wass Albert és Sütő Andrásszülőföldje)

Szállás és ellátás 1-6.naponGernyeszegenaGrandLionhotelben(hangulatos,csa-
ládias,komfortosszállodamagyarszemélyzettel)

2. nap:
Látnivalók: 
Istenszéke:hosszú,középnehéztúra(800mszintkülönbség,6óra)aWassAlbertsze-

retetthegyére,aKelemen-havasokbanpiknikatetőn,vagy
Szalárd torkolata:könnyű túraaFelső-Marosáttörésben,aSzerecsensziklákalatt,

Bánffyforráséspiknik,
Marosvécs (kastélylátogatás - helyi vezető báróKemény Nagy Géza,Helikonisták

kertje,koszorúzásWassAlbertsíremlékénélésKemény Jánossírjánál),Gernyeszeg
3.nap:
Látnivalók:Jobbágytelke(tájház,népzeneésnéptáncbemutató),Mikháza(ferences

kolostor),Vármező(pisztrángebéd),Szováta(fürdésasósvizűMedvetóban,Marosszéki
KodályZoltánGyermekkarelőadásaújrepertoárralaMariánumházban),Gernyeszeg
4.nap:
Látnivalók:Almakerék(XIV.századitemplomalegszebberdélyifalképekkel,Apa-

fi Mihálynéhaisírja),Keresd(Bethlencsaládreneszánszkastélya,Böjte Csaba testvér 
szeretetotthona),Marosvásárhely(várésvártemplomlátogatás,szecessziósKultúrpa-
lota a tükörteremmel és a képtárral – Munkácsy Mihály, Lotz Károly, Barabás Miklós, 
Feszty Árpádalkottaremekművekkel),Gernyeszeg
5.nap:
Látnivalók: Gernyeszeg(reformátustemplomTeleki Mihály sírjával, Bethlen István 

szobra,reprezentatíverdélyibarokkkastélyfelújításalatt,kisázsiaiszőnyegkiállítás–
helyivezető:grófTeleki Kálmán),Sáromberke(gróf Teleki SamuAfrikakutatónéhai
kastélya,TelekiemlékszobaésTelekikripta),Gernyeszeg(pálinkakülönlegességekkós-
tolójaésvására,fergetegeszenés,táncosbúcsúest)
6.nap:
Látnivalók: Marossárpatak(szoborparkazerdélyifejedelmekkel), Hegyközszentimre

(szíveslátásésérmellékiborokkóstolója),Ártánd (határátkelő),Budapest
Érkezés Budapestre 20 óra körül
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Közeledikazadóbevallásideje...Atörvényszerintszemélyijövedelemadónk(kétszer)
egyszázalékáterrejogosult,bejegyzettegyházaknak,közintézményeknek,civilszerve-
zeteknek, egyesületeknek ajánlhatjuk.

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

seanyaginehézségeitrészbenmegoldja.Meggyőződésünk,hogyazEÖGYKEkezdet-
tőlfogvanyitottkönyvkéntműködik,hiszenmindenlépésünkrőlrendszeresenbeszá-
molunkazErdélyiÖrményGyökerekfüzetekhasábjain.
Akikrésztvesznekprogramjainkon,meggyőződhettekarról,hogyatagdíjat,adományo-

kat,apályázatoksoránelért támogatásokatkizárólagkulturáliséshitéleti identitásőrzé-
sünkre,hagyományainkápolására,amagyarörménytársaságiélet,aközösségmegterem-
tésére,jobbításárafordítjuk.Kérjük,hogyjövedelemadójabevallásakorgondoljonKultu-
rálisEgyesületünkre–ezáltalönmagárais.Hiszenazértdolgozunk,hogymagyarörmény
közösségünkcéljaitmegvalósítsa,örménygyökereinktárgyiésszellemikultúráját,örmény
katolikushitéletétmegőrizze,átadjagyermekeinknek,unokáinknak–azutókornak.Tarto-
zunkezzeltehetséges,tisztességesésjómagyarráváltőseinknek,tehátönmagunknakis.
Nemkellmásttennie,mintajövedelemadóbevalláskorazAPEHáltalrendszeresített

bevallásinyomtatványonnyilatkozatottegyenszervezetünkre.
A kedvezményezett adószáma: 18085590-1-41

A kedvezményezett neve: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Egyúttalkérjükésjavasoljuk,hogyamásikegyszázalékkaltámogassaa
MagyarKatolikusEgyházat,amelynektechnikaiszáma0011,amelynekrészegyháza

atörténelmiörménységÖrménySzertartásúRómaiKatolikusEgyháza.
Templomunknak, amelyet évtizedeken át Kádár Dániel apátplébános vezetett, 

nincs önálló technikai száma! 
Köszönjük,hogygondolránk.

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

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

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

Részvételi díj:63.000Ft/fő(ifjúságikedvezmény,18évalatt:13.000Ft/fő)
A részvételi díj tartalmazza a szállás, ellátás, vezetés, piknikek, kóstolók, illetve a mű-

vészi produkciók árát, kivéve a buszköltséget.

Buszköltség, ami előlegként a foglalót jelenti: 20.000 Ft/fő

  



Erdélyi Örmény Gyökerek2018. március-április

60

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület székhelye: 1015Budapest,Donátiutca7/a.
Postacíme:1251Budapest,Pf.70.Tel/fax:06(1)201-1011

Bankszámlaszám:BudapestBankRt.Királyhágófiók:10100792-72594972-00000007
Elnök: dr. Issekutz Sarolta

  – füzetek

AzErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesületkéthavontamegjelenőkiadványa
A ki ad ványt tá mo gatja: 
ésaFővárosiÖrményÖnkormányzat

Nyilvántartásiszám:2.2.4/78/2002.
Felelősfőszerkesztőéskiadó: dr. Issekutz Sarolta

Munkatársak:Dr.SasváriLászló,dr.IssekutzSarolta,BálintnéKovácsJúlia(Kolozsvár)
Szerkesztőség:1251Budapest,Pf.70.Tel/Fax.:(1)201-1011

Lapzárta: minden páratlan hónap első hétfőjén!
Tördelés:HarsáczkiGyörgy

Nyomdaimunkák:PannóniaNyomdaKft.

Tanfolyamaink: balettoktatás, örmény nyelvtanfolyam, 
énektanfolyam, üvegfestő tanfolyam. (Lásd 31-32. oldalon)
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