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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…
„… haláloddal legyőzted a halált …” *

Ugyaneztmondjael,amárkorábbanidézetthúsvétiszövegis.Nagypéntekutánminden
reménytelenneklátszott,dehúsvétvasárnaphajnalameghoztaaválaszt.Krisztusnakis
megkellett,mintembernekhalnia,(hiszmindenélősorsaez!),hogyfeltámadhasson.
Valaholláttamegyszeregyolyankeresztet,melyreafeltámadóKrisztusvoltfelfestve.
Deakeresztfelmagasztalásis,melyazörményegyházbankiemeltünnep,hiszmégaz
őszivasárnapokegyrészétisehhezviszonyítják(keresztfelmagasztaláselőttivagyutá-
ni),tehátezazünnepisadicsőségesSzentKeresztrőlszól.Stánmégkiemeltebbígy,
hanagykezdőbetűvelírjuk!Afelmagasztalásszóhangalakilagmegjelentésilegiskap-
csolódikafeltámadásszóhoz,hiszfelemelkedéstjelent.

dr. Sasvári László
* Szent Liturgia örmény katolikus szertartás szerint. Budapest 2006, 10. oldal
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Beszámoló a Fővárosi Örmény Klub 
2018. július – augusztusi klubdélutánjairól

Ady Endresokakszemébenmaisa„leg-
vallásosabb”magyarköltő,amiért–úgy-
mond – istenes költemé-
nyeiben a „bűnbánat” ér-
zéseuralkodik.Avalóság
ellenbenaz,hogyzömük-
ben három, a keresztény
Isten-fogalommal gyöke-
resen ellentétes szemlélet 
válik egyeduralkodóvá: a
panteizmus,adeizmusés
azagnoszticizmus.
„Az Isten: az Én és a

kín,/Aterv,acsók,min-
denazIsten”–fogalmaz,
míg máskor kijelenti: Is-
ten van „valamiképpen
minden gondolatok al-
ján”.AzonosítjaaTerem-
tőtateremtménnyel,azaz
panteista.
Tengernyi költeménye

igazolja továbbá, hogy
a panteizmussal nála is

Tapsvihart kiváltó előadás az EÖGYKE-klubon

jegyben jár a deizmus. E felfogás sze-
rint Istenmegteremtetteugyanavilágot,

de„magárahagyta”,nem
visel gondot rá, habár ő,
a teremtmény, vágyik te-
remtői beavatkozására –
amint „Hiszek hitetlenül
Istenben” című verse er-
ről különösen is hűen ta-
núskodik.
A„felvilágosodás”har-

madik eszméje, a kanti
agnoszticizmus is domi-
nánsAdynál:Isten,Krisz-
tus, vallás, Egyház meg-
ismerhetetlenek. Krisztus
megtestesülése, istenem-
berimivolta,megváltósze-
mélye csupán mítosz. Az
embernek nincsen szük-
sége hitigazságokra (dog-
mákra), vallástanítói te-
kintélyre(Egyházra),elég
– pelagánius szemlélettel

A XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében zajlott a 2018. 
júliusi klub. A szervezők ifj. Tompó László irodalomtörténészt kérték fel előadás 
tartására. 

Tavaly méltón emlékezett a média Arany Jánosra, születésének 200. évfordulója 
alkalmából. A jeles költő mellett kicsit kevesebb figyelem jutott Ady Endre születé-
sének szintén kerek, 140. évfordulójára. Az önkormányzat szeretett volna kirándu-
lással emlékezni az örmény gyökerű költőre, ám az igen hosszú út, s az emiatt ma-
gas költségek kicsit visszatartották az érdeklődést. Az önkormányzat idén július-
ban előadással kívánt adózni a költő emlékének. 

A rendezvényről az előadó, ifj. Tompó László készített összefoglalót.

Ady Endre „istenes” költészete

Ady-emlékmű Kalotaszentkirályon
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–apusztaemberiértelem
isIstenkövetéséhez.Időn-
ként fel-fellángol ugyan 
nála gyermekkora szá-
mos ezzel ellentétes emlé-
ke (főlega„HavasKrisz-
tus-keresztazerdőn”című
versében), de e megnyil-
vánulásai ritkák. S e há-
rom irány kiegészítése-
ként az indifferentizmus
is része vallásról alkotott
fogalmainak: csak szere-
tetlegyen,olymindegy,kimilyenvallás-
banhisz.

Ady nem keresztény,
hanem szubjektív képet
rajzolt költészetében Is-
tenről.Eképmagánviseli
az Isten fogalmának egyé-
nifelfogását,azáltala„Is-
ten”-nektekintettszemély
elfogadását, elutasítását,
keresését és a vele való tu-
sakodást.Mindezekmiatt
tévedéstehátőt„legvallá-
sosabb”költőnknektekin-
teni,sőtesetébenegyálta-

lán„istenes”költészetrőlbeszélni.
Ifj. Tompó László

A Budavári Örmény Nemzetiségi Ön-
kormányzat karöltve aXV. kerületi Ör-
mény Nemzetiségi Önkor-
mányzattal újra bebizonyí-
totta, hogy az örmények 
minden szempontból külö-
nösen értékes teremtményei
a Jóistennek.Gopcsa Paula 
Isten kegyelméből vidáman
éli 90. életévének minden-
napjait. Családja szeretettel
övezi. Szellemessége ma is
lebilincseli a hallgatóságát,
akár évtizedeken keresztül
a Szinyei-Merse Pál Gim-
náziumdiákjait.Mi,aKlub
közönsége titkok elárulását
vártuk, ehelyett élethelyze-
tekrőlmeséltnekünkazidén
kilencven éves pedagógus-
művész.

Paula! Boldog, boldog születésnapot!
Gopcsa Paula festőművésznő 90. születésnapját ünnepelte az örmény közösség. Az 
uborka-szezonnak számító augusztusi Fővárosi Örmény Klub nagy sikert aratott, 
rácáfolva a kánikulára.

Igenjócsaládbaszületett,csakapolitika
változottmegaII.világháborúután.Mégis,

Középen Gopcsa Paula, jobbról Hegedüs Annamária, Várady 
Mária, Kabdebó János, Nuridsány Zoltánné és Vörösváry Márton
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tanárai a kor kiválóságai („éltem-haltam
Cs. Szabó Lászlóért”)segítették,hogyko-
molyműveltségű,igazEMBERlehessen.

Nuridsány Zoltánné Mimi elnök öröm-
mel fogadta aBudaváriÖrményÖnkor-
mányzat, nevezetesen Várady Mária el-
nök és Szűcs Enikő képviselő javaslatát,
melyet Sasvári-Merza Krisztina elnökhe-
lyettesislelkesentámogatott.

Hegedűs Anita elnök-asszony a számító-
gép varázslója, értékes anyagot állított ösz-
szeGopcsaPaula festményeiről,Kabdebó 
Jánosfotóművészanyagátisfölhasználva.

Vörösváry Márton hegedű-
művészHollandiautánújraitt-
hon, nálunk brillírozott, hege-
dűjátékával tisztelegve az ün-
nepelt festőművész-pedagógus
előtt.
A 90, azaz kilencven da-

rab gyertyás születésnapi tor-
ta, melynek gyertyáit egy-
szerrehármangyújtottukmeg
(Sebestény Krisztina segített),
PaganiniCaprice témájára je-
lentmegPaulaésaközönség
előtt.ANASAsemidőzíthette
volnajobban.
Paula könnyedén fújta el a

90 gyertyát. Fotósok, klub-
tagokgyűrűjébenszeltemegahatalmas
tortát.Mindenkinek jutottbelőle, a szí-
nekszerelmeséhez illő színes tányérká-
kontálalva.Méga legfiatalabbrésztve-
vő,apiciOlíviaisélvezettelbirkózotta
tortával.
GopcsaPaulárabüszkékvagyunk.Oly

szép, szorgalmas és teljes élet példáját
adja nekünk, hogy mindnyájan, Őt sze-
retve,egykicsitjobbörménynekérezzük
magunkat.

Várady Mária, aBÖNÖelnöke

Paula családja körében

Barangolás Erdélyben Reneszánsz Bethlen-kastély Keresden
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Egyre közelebb kerülünk ahhoz, amit az erdélyi 
örmények már régen tudnak hagyományaik révén

Erre vonatkozólag Lukácsy Kris-
tóf szamosújvári plébános „História
Armenorum Transsilvaniae, Viennae
1859“megjelentmunkájának III. fejeze-
tétfordításombanazalábbiakbanközlöm:
„Az örmények, kik ma Erdélyben és

Magyarországban találtatnak, sem nem
azelsők,semnemazegyedüliekazokkö-
zül,kikahazaterületéreléptek.AMagya-
rok Évkönyvei1 bizonyítják, hogy az ör-
mények Geiza, Szent István és más ma-
gyarkirályokalattisjöttekbeezország-
ba. Azonban Geiza vezér, Szent István
idejébenjöttekMagyarhonbacsehek,len-
gyelek, görögök, spanyolok, izraeliták,
bessenyők,örményekstb.is,kikhuzamo-
sabbidőtazazországbantöltvén,ámbár
eredetüknemtudatik,különféleházassági
szerződésekkelamagyarokközévegyül-
ve, azokhoz hasonló nemességet és leszár-
mazást nyertek.” Így olvassuk ezt Kézai 
SimonChronicájának8.fejezetében.

Fejér György1243-bólemlítiaztaki-
váltságos oklevelet, mely az esztergo-
mipolgároknakadatottés IV.Bélaáltal
megújíttatott a következő tartalommal:
„Esztergom város ügyésze elömutatott 
némely iratokat néhai Urunk, IV. Béla
magyarkirályáltalszabadalmazvaazÚr
testesülése után 1243 (MCCXLIII) áp-
rilis havában, uralkodásának VIII. évé-
ben,azőnagyobbhiteleskettőspecsétje
alatt,-atöbbekközöttkimutatván,hogy

1L.ThurocziiChoric.Part,II.c.22.

Dr. Gopcsa László
Az örmények és a Honfoglalás

minekután az örmények ő maga a ki-
rályéselődeinekidejébenEsztergomban
lakni gyülekezvén, az ő szabadalmukra
nyert engedményt a tatárokberohanása-
korésavárostalpiglerontásakorelvesz-
tették,őmagaBélakirály,amintillet,az
őszabadalmaikatszemelőtttartván,tud-
valévén,hogyőkilyszabadsággaléltek
vala,ugyanazonszabadságukatjónaklát-
tamegújítani.”2

Ugyanezenkönyvben,1281-ben,eztol-
vassuk:„UgyanazonKun László aSzent
Ágoston-rendieknek az esztergomi ör-
ményföldettheologiaitanulmányukgya-
rapítása végett. IV. László király Szent
Ágoston-rendieknek ajándékozza Szent
Annamonostorépítésérevagyinkábbki-
terjesztésére az örmények földét,mi az-
előttKunchilmio grófnak ígérve volt az 
esztergomikáptalanföldekigésbizonyos
vizekig, hogy azzal a theologiai tanul-
mányottfenntartassék,1281-ben.”3
A most említett örmények földének

Kun László által Szent Ágoston-rendjé-
nek történt adományozásából valaki azt
következtethetné,hogyazörmények,kik
IV. BélaéselődeialattEsztergombanlak-
tak, 1281 körül, mikor az adományozás
történt, Esztergomból kiköltöztek és föl-
deiketparlagonhagyták,hamegnemvol-
naazoklevél,mibőlkiviláglik,hogymég

2L.Fejér.CodicisDiplom.Tom. IV.Vol. 1. p.
307.

3CodicisDiplom.T.V.vol.III.p.77.
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a későbbi századokban is Esztergomban
örmények laktak. Benkő Milkoviájában,
1447-ben,említiThomaet, nemzetére ör-
ményt, az esztergomi zöld mezőről ne-
vezett Szent György vitéz, társas egy-
házának prépostját, kit Dénes esztergo-
mi érsek, a hajdani milkovai püspök-
ség, a szebeni és brassói dékánátushoz
visitátornakkinevezett.4
Azértazemlítettadománynakmásoka

volt,mintazörményeknekEsztergomból
való távozása,mitazonbanmegmondani
nemtudunk.
Már ami Erdélyt illeti, régi időkben,

sokkalkorábbanamostaniörményekbe-
jövetele előtt, számos örmény gyarmat
virágzott e hon határain belül, amint ezt
sok helységnévnek ma is fennálló elne-
vezése bizonyítja. Jó lesz némelyeket itt
megnevezni.ÍgyAlsófehér-vármegyében:
Örmény-Székes, oláhul: Armény;
Küküllő-vármegyében: Szászörményes;
Középszolnok-vármegyében: Örmé-
nyes; Kolozs-vármegyében: Örményes;
Belsőszolnok-vármegyében:Ormány(né-
metül: Armenen); Zaránd-vármegyében:
Örmingye;Aranyosszékben:Örményes.
Az itt előszámlált helyek az örmény

nemzet nevét épen abban az értelem-
bentüntetikelő,melyenazteföldetlakó
magyarok,németekésoláhoknevezik;az
említetthelyekneveiket tehát csakugyan
azittlakóerdélyiörménylakosoktólvet-
ték, hacsak nem akarjuk ezeket a véletlen-
nektulajdonítani.
HogyhaKozárvárrólakazárokra,Be-

senyőről a besenyőkre. Oroszhegyről,
Oroszfaluróla ruthénekrekövetkeztethe-
tünk, nemde Örményesről, Árményről,
Armenenrőlazörményekrekellutalnunk,
mintazemlítetthelyeklakóira.

4BenkőMilkovia.L.I.c.IV.

De történelmi adatok semhiányzanak,
melyekamondottakhitelességétcsaknö-
velik.Illyés Andrásemlíti,hogyhajdana
Vöröstoronynál örmény és görög keres-
kedőklaktak5;Benkő József nélolvassuk:
1600.évioktóber25-énLéczfalvántartott
ülésenagörögésörménykereskedőkaz
országbólkiparancsoltattak.6
Az említett helyekenma semmi nyo-

manincsarégiörményeknek.Ezeknyelv,
szokásésmásintézményeikkelkülönböz-
ve, rég átmentek azon nemzethez, mellyel 
együttlaktak,anélkül,hogyvalakiazese-
ményeket feljegyeztevolna,kikről el le-
hetmondaniaköltővelegyütt:
VixerefortesanteAgamemnona
Multi,sedomnesilacrymabiles
Urgentur,ignotiqueionga
Nocte,carentquiavasesacro.
Nehezen lehetkútfőkhiányábanmeg-

határozni, mily okból és mely örmény
tartományokbóljöttekideezekazörmé-
nyek. Annyi a történelmi emlékiratok-
bólbizonyos,hogyhajdanazörmények
akülönbözőnépektőlkiváltságokatnyer-
tek.Örményrégészetiiratban7 olvassuk, 
hogy Tódor, Oroszország vezére, 1862-
ben a naxivanei örményeket hadakozni
segedelmül hívta és az ellenségen nyert
győzedelemértországábanlakástéssza-
badságotengedélyezett.
Ezeknél sokkal régebbiek s ránk néz-

ve fontosabbakazok,miketLeontius, ör-
mény történetíró, előad: A VIII. század
elején a kaukázusi kazárok seregeiben
mindenkor nagyszámú örmények voltak,
kiknekharcivitézségükismeretesvoltsa

5OrtusésprogressusvariaruminDaciaGentium.
6HistóriáéTransilvaniae.L.IV.
7Jndsidsian:flntiquitatumflrmeniacarumT.1.p.
343.
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hadakozásbanőketilletiazelsőség8Más-
honnan tudjuk,hogyakazárok törzse az
újhontkeresőmagyarokhozcsatlakozott
s így semmi sem ellenzi, hogy az örmé-
nyek a kazárokhoz és ezekkel a magya-
rokhozcsatlakoztakésazokkalPannóniá-
baésDáciábajötteksazoknakhonfogla-
lásábanrésztvettek.Eztnyilvánhirdetika

8Jndsidsian:flntiquitatumflrmeniacarumT.1.p.
343.

MagyarokÉvkönyvei,ugyaneztigazolják
az esztergomi örményeknek IV. Béla ki-
rályelődeiáltaladott,deáltalamegerősí-
tettszabadalomlevelei;eztbizonyítjákaz
erdélyiszámoshelységnevek,melyekrégi
lakóiknaknemzetinevétmaiglanismeg-
tartották.
(Megjelent: A Magyarországi Örmé-

nyek Egyesületének kiadványa II. dr.
Gopcsa László:Az örmény népélet, Bu-
dapest,1922,27-29.oldal)

Előrebocsátom,semnyelvész,semtörté-
nésznemvagyok.Csupánkönyvbarát.
Mindig is kedveltem (különösen a régi)
könyveket.Miótapedignyugalombavo-
nultam – több mint húsz éve –, eredeti
mesterségemtől (gyógyszerész vagyok)
eléggéeltávolodvasokidőtfordítottama
patináskiadványok (főképpahistóriával
foglalkozók) föllelésére,megóvására s –
természetesen–tanulmányozásárais.Így
bukkantamráegy–immár112éves–ér-
dekeskötetre.
SzerzőjeLukácsy Kristóf,acímepedig:

Magyarok őselei, hajdankori nevei és lak-
helyei. Kolozsváronjelentmeg1870-ben.
A könyvnek sajátos előtörténete van. A
múlt századderekánaz európai tudomá-
nyos világ fokozott érdeklődést kezdett
mutatni azÖrményországbans általában
aKisázsiábanvégzettrégészetiásatások,
levéltári dokumentumok, kövekre, falak-
ravésettföliratokiránt.Snemvéletlenül;
többezerévesromok,kódexek,tekercsek
bukkantakfölazismeretlenségből.
Hazai tudományos életünk — érthető

módon—ugyancsakfölfigyeltaleletek-
re, Horvát Istvántörténészpedigfelhívás-
salisfordultazörményértelmiségiekhez.

Egy örmény könyv kapcsán
„Ki lészen—kérdi—azújhazájáról

gondoskodó, közöttünk lakó örmények
közül,kiakönnyebbhasználhatásvégett
lefordítjaszámunkraazörményírókbóla
magyar népeket tárgyaló (esetleges) he-
lyeket?” E felhívásra válaszolt Lukácsy
Kristóferdélyitudóspap,akiamagyar,la-
tin,német,görögnyelvmellettörményül
is beszélt, lévén ez utóbbi az anyanyel-
ve.Lukácsyzsengeifjúkoraótatanulmá-
nyoztaazörményírottemlékeket,sbeje-
lentette,hogyvanköztüksokolyankút-
fő,amely2000éves,ésrészletesentudó-
sít ongor őseinkről,Skytia-Baktriábanélt
eleinkről, s ő hajlandómindezt lefordít-
va azAkadémia rendelkezésére bocsáta-
ni.JelentkezésenyománazAkadémiaföl-
kérteatudóst,hogymutassabeaszóban
forgó dokumentumokat. Ekkor Lukácsy
–akimárjáratosvoltakülönbözőlevél-
tárakban–ismétáttanulmányoztaabécsi
ésvelenceiun.machitáriusörménykolos-
torifőiskolákkódexeit,valamintmásdo-
kumentumokat és 131 db 2000 éves ör-
mény szöveget, s azok magyar átültetését 
–áldozatosmunkájatermését–helyezte 
1851-ben letétbe az Akadémia történeti 
osztályán.HorvátIstvánésFejér György 
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akadémikusok nagy örömmel fogadták
az új forrásmunkákat, és Toldy Ferenc, 
azAkadémia titkára ünnepélyes jegyző-
könyvikivonatbanmondottköszönetetaz
értékes anyagért, rámutatva, hogy „ez egy 
régenérzetthiánypótlásátteszilehetővé”.
Milettaletétbehelyezettiratoksorsa?
Nemtudnipontosan.Lehet,hogymeg-

vannakmég,deazisföltételezhető,hogy
elkallódtak.Meglepőugyanis,hogyazok
atörténészek,akikvalamitisírtakőstör-
ténetünkről, nem említik ezeket a kútfő-
ket; úgy lehet, nincs is tudomásuk léte-
zésükről. Szerény lehetőségeimhez mér-
ten igyekeztem valamit is megtudni az
iratok hollétéről. Teljesen eredménytele-
nül.Általábanelmondható,hogyazőstör-
ténetünkkel foglalkozómunkáknemigen
ismerikazörményforrásokat.
Sovány,demégisvigasz,hogyLukácsy

könyvébenfüggelékként, igenszép,ékes
örmény betűkkel nyomtatva megtalálha-
tók ezek az iratok. Sajnos, csak örmény
nyelven. Minthogy itthon örmény betűk
nincsenek, Lukácsy a bécsi machitárius
kolostori főiskola nyomdájában állíttat-
taelőezt a függeléket, sutólagkötötték
a könyvéhez.
Akönyvbenazörményektörténetétmu-

tatjabetörténetírásunksok-sokdokumen-
tumaalapján.Közbenazonbansűrűníra
türk ongorokról is, akikkel az örmények
holkereskedtek,startósanbékésviszony-
banéltek,holpedigháborúztak.Lukácsy
szerint ez a jó-rossz viszony közel ezer
évig tartott, ez idő alatt pedig az ongor
nép bőségesen tanult az örményektől, s
általában sokat sajátított el a perzsa-ör-
ménycivilizációvívmányaiból.Akönyv
érdekes következtetésre jut: i.sz. 440 tá-
ján — tehát abban az időben, amelyről
Priszkosz rétorésavilágtörténelemtöbb
dokumentuma szól— az ongorokat egy

nálukvadabb, erősebbkeleti nomádnép
elűzteszálláshelyükről,sőkaVolgameg
azUrál déli része közti térségbe húzód-
takföl,egészenBaskíriáig,aholtalálkoz-
tak,majd egybeolvadtak a dél felé tartó
ugorokkal.Lukácsy—akutatásokakko-
riálláspontjánakmegfelelően—ilymó-
donmagyarázzameg,hogyugorokéstür-
kök is vagyunk.Ebben a szellemben to-
vábbhaladvaLukácsy200olyan szavun-
katsoroljaföl,amelyek–fejtegetésesze-
rint–örmény,perzsa,szanszkriteredetű-
ek,ésjobbáraörményközvetítésselkerül-
teknyelvünkbemégannakidején.
Lukácsysokkérdésheznyúltmég.Föl-

vetipéldáulazt,hogykikisvoltakazegy-
kori keleti dokumentumokban sokat em-
legetett kusok vagy kusánok, s Chorenei 
Mózes hajdani örmény hadvezér és tu-
dós történészre (aki éveket élt a kusok-
kusánokközött)hivatkozvaállítja,hogya
kusok,kusánok,hunok–azonosak.
Mai szemmel nézve ez annál érdeke-

sebb,minthogyazismertangoltörténész
és író Robert Graves,valamintanagylen-
dületteléskiterjedtapparátussaldolgozó
szovjetrégészetissokvonatkozásbanha-
sonló következtetésre jut e „titokzatos”
néppelkapcsolatban.
Milettakönyvsorsa?Nagyjábólaz,ami

a letétbehelyezettdokumentumoké:fele-
désbemerült.Mégjó,hogynemveszettel.
Említik a jelentősebb lexikonok, megta-
lálhatóaMagyarTudományosAkadémia
könyvtárában,Kolozsváron is van belőle
néhánypéldánymagánszemélyektulajdo-
nában,valamintkönyvtárakban.Tudomá-
nyoséletünkbe,kutatásainkba,akönyvé-
szetigyakorlatbaazonbanakötetnemke-
rültbe,nemidézik,nemhivatkoznakrá.
Pedig hát annak idején akadt egy-két

számottevő méltatója. Még a megjele-
nésévében (1870) a jeles tudós,Fraknói 
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Vilmos húszoldalas tanulmányt irt róla a
Századokban,stöbbekköztilyenmegál-
lapításokattesz:„Lukácsyművétalegfi-
gyelemreméltóbbakközékellsorolnunk”,
„Komoly tanulmányok eredménye áll
előttünk”,„Ajánlomatörténészekfigyel-
mébe!”
Atörténészekazonbannemfigyeltekfel

rá. Hogymiért? Föltettem a kérdést né-
hánytudósnak.Azegyikegyszerűenhírét
sem hallotta a könyvnek,mások viszont
épp csak tudtak róla, de nem ismerték.
Olyannal is találkoztam,akiés—amel-
lett—túlhaladottálláspontotképviselt.
Nemazénfeladatomakönyvtényleges

értékét megállapítani, sem a történészek

álláspontjának helyességét vitatni. Csu-
pánamagamvéleményétmondhatomel:
énérdekesnektartomakönyvet,súgyvé-
lem,hamegállapításaimamártúlhaladot-
tak is, a benne foglalt sokdokumentum,
adat, a gazdag könyvészeti anyag miatt
kétségtelenülmegérdemliafigyelmesta-
nulmányozást. Nem ritka dolog a törté-
netírásban,hogyolyanmű,amelyrekora
nemfigyelföl,akésőbbinemzedékekér-
deklődését kiváltja, és ilymódon forrás-
munkakénthozzájárulbizonyoskérdések
tisztázásához.

Laczka József
Megjelent Korunk folyóirat 41. évfolyam 

5. szám (1982. május)

A nagytótlaki kerekegyház
Varga Géza 
írástörténész

Az alsómaráci sík-
ság északi része szelí-
den emelkedik a tagolt,
dombos Őrség felé, az
erdős tájatazonbanket-
tévágja a trianoni rab-
lóbékesoránmeghúzott
szlovén-magyar ország-
határ.A termékeny sík-
ság Szlovéniához tarto-
zik,adombosabbŐrség-
nekpedigazegyikrésze
Szlovéniához került, a
másik része Magyaror-
szágon maradt. Az Őr-
ségbe látogató magyar turisták többnyi-
retudomástsemszereznekahatárhozkö-
zeli,deazontúlfekvőnevezetességekről,
amelyekegyikeanagytótlakiSzentMik-
lós körtemplom. Ezen kívánunk segíteni
azalábbiképekésleírásközreadásával.

Ez a Szlovéniában
szokatlan, kör alapraj-
zú,románstílusúépület
a Kebele-patak völgyé-
ben, érintetlen termé-
szetikörnyezetbentalál-
ható.AtemplomaXIII.
század közepén épült.
Elsőként 1365-ben em-
lítik, az építtetőre vo-
natkozó adat nem ma-
radtránk.Szerencsére,a
templom története nem 
túl mozgalmas s ennek
köszönhetően az épület
szinte érintetlenül őrzi
az eredeti állapotot.Az
1778-as vizitáció jó ál-

lapotbantalálja.Aszentélyhelyéreugyan
1845-bentornyotépítettek,deezmamár
nincs meg.Aműemlék jelenlegi állapo-
ta két műemléki restauráció eredménye.
1956-ban feltárták az eredeti szentély
alapjait,1978/79-benpedigaz1845/46-as
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átépítés során eltorzí-
tottépületnek(aszen-
télyhelyreállításával)
visszaadták a közép-
korialakját.
Akőalapzatontég-

lából épült falak áll-
nak, amelyeket kúp
alakú zsindelyte-
tő fed.Akeleti olda-
lon a körtemplom-
hozegyalacsonyabb,
félkör alakú oltárhe-
lyiség csatlakozik. A
templom külsejét sű-
rűn elhelyezett füg-
gőlegessávok,un.lizénáktagolják,ame-
lyeka tető alatti, farkasfogdíszítésűko-
szorúthordják.Adélioldalon lévőbejá-
rat mellett három félköríves ablakocs-
kavanafalbavágva.Atemplombelsejé-
ben,a falat tízkülönbözőnagyságú, fél-
köríves fülke tagolja, amelyek egykor 
ülőhelykéntisszolgálhattak.Ahajókerek
kupolával, az oltár apszisa pedig fél-ku-
polával boltozott.A templomnak koráb-
ban agyagpadlója volt.Akerek alaprajz,
akülső lizénák,akoszorúpárkány,a fél-
köralakúapszis,akupolaésaföldszinti

falfülkék, románkori épületről tanúskod-
nakésaXIII.századközepéreutalnak.
A nagytótlaki körtemplom Szlovéni-

ában a jelentősebb román stílusú épí-
tészeti emlékek egyike, a maga nemé-
ben egyedülálló. Társai az országha-
tár magyar oldalán találhatók (Kallósd,
Vitnyédszentpál,stb.)aNyugat-Dunántú-
lon,amelyetatatárjárás1241/42-bennem
pusztítottannyira,mintaMagyarKirály-
ságegyébterületeit.
A nagytótlaki körtemplom az állan-

dó háborúk miatt jórészt emlékké vált
középkori magyar kultúra hagyaté-
ka. Nagytótlak sohasem volt jelen-
tős település, a templom nélkül ma
sem lenne különösebb okunk az em-
lítésére. A Magyar Királyság egy-
kori, jelentéktelen határmenti tele-
pülésének temploma azonban se-
gít képet alkotni arról, milyen lehe-
tett az ország elpusztult központi vá-
rosainak képe az Árpádok korában. 
Azoncentrális alaprajzúépületek jel-
legzetesképviselője,amelyeketahon-
foglalás előtt vallási célra használt
sztyeppi jurták mintájára építhettek
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eleink, s amelynek gyö-
kerei a történelem előtti
időkbe nyúlnak. Hason-
lójellegűcentrálistemp-
lomok a Kaukázus vi-
dékéről ismertek, ahol a
részben keresztény val-
lású hun, avar és szabír
eleinkhuzamosabb ideig
tartózkodtak.Etemplom-
típust a források gyakran 
„Rotunda ecclesia”-nak,
azaz kerek templomnak 
nevezik, amelyről több
település (Kerekegy-
ház) a nevét is kapta.A
nagytótlakifreskókakö-
zépkorimagyarszépségideálnakmegfele-
lőkeletitípusúarcokat,korabeliöltözete-
ket, középkorimagyar embereketmutat-
nakbe.
A nagytótlaki körtemplomhoz hasonló

templomokat az egykoriMagyarKirály-
ság területén találjuk,mígNyugat-Euró-
pábanahasonlókiskerektemplomokszá-
maelenyésző.
A most kápolnának minősített temp-

lomot 1365/66-ban említik első ízben

(»in valle Lak Sancti Nicolai«), majd
a XVII. és XVIII. századi püspö-
ki vizitációkban jelentkezik ismét. 
Aműemlékarománkoriépítészetieleme-
ken túl a templombelső falképeimiatt is
jelentősértéketképvisel.Úgytűnik,hogy
atemplomafelépítéseutánnéhányévti-
zedigmeszeltenmaradt.CsakaXIV.szá-
zadközepénfestettékkiéspedigafreskó
technikaérvényesüléseelőtt,közvetlenül
a nedvesmeszelésre, késő gótikus ábrá-

zolásistílusban.Erreahatáro-
zottkontúrokkalésfestettbel-
sőmezőkkelrendelkezőrajza
jellemző. A személyeket sík-
szerűfoltokkal,mindentérbeli
elhelyezésnélkülábrázolják.A
szerény maradványok alapján
azészakioldalonaHáromkirá-
lyokeljöveteleéshódolatavolt
ábrázolva.Bizonyára az oltár-
apszis is ki volt festve, ame-
lyetazonbanaXIX.században
lebontottak és csak 1978/79-
ben építették újra (a freskó-
kat ekkor már nem lehetett 
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helyreállítani).A kupola a templom első
kifestésekormeszeltmaradt.
Aképekrosszállapota,esetlegameg-

változott esztétikai felfogás miatt a
rotundátaXV.századelejénújbólkifes-
tették.AXIV. századvége feléMagyar-
országon is elterjedta frissenvakolt fal-
ra való festés szokása, a freskótechnika,
amely sokkal maradandóbb az előzőnél,
ezértazújképekmárezzelamódszerrel
készültek.Ezektöbbmint550évutánis
olyanfrissek,minthaafestőtegnaptette
levolnaazecsetjétésbontottavolnaleaz
állványzatot.Az alsó réteg képeihez ha-
sonlítva a technikán kívül megváltozott
aművészistílus is,hiszenezekazújabb
freskókmáragótikusplasztikusstílushoz
tartoznak.Ezekneka festőjét sem ismer-
jüknévszerint,deazonfestőkkörébetar-
tozik,akikamunkájukatújmegoldások-
kaléskezdeményezésekkelgazdagították. 
Nagytótlakon legjobban a kupola fest-
ményei maradtak fenn.A kupola csúcs-
pontjában hatalmas mandorlát találunk,
amelybenKrisztus egy szivárványonáll.
Rajta kívül a hold és a nap, valamint a

négyevangélistajelképelátható.Akupo-
laívénekmezőinKrisztusszenvedésevan
lefestve,kezdveaJeruzsálembevalóbe-
vonulástól, a Passió-ciklus pedig a hen-
geralakúfalonfolytatódik.IttaHáromki-
rályokhódolatábólmárcsaknéhánysze-
rény maradvány látszik, amelyet a góti-
kusfestőművész(arégebbirétegreráfest-
ve)azészakioldalonhelyezettel.Afal-
fülkékbenszenteksoralátható.
A nagytótlaki körtemplom az egyko-

riMagyarKirályság,aMuravidékésafi-
atal Szlovénia jelentős középkori művé-
szeti emléke.Építészeti architektúrája és
freskói egyedülálló értéket képviselnek
még ezen a középkori téglatemplomok-
ban gazdag, csodálatos pannon tájon is.
Szemmel láthatóan tanúskodik arról, ho-
gyan éltékmeg az itteni emberek a szé-
petsok-sokévszázaddalezelőtt.Afeled-
hetetlenszépséget,amelyazivatarosév-
századokellenéremegmaradtésmaisél;
s amelyet nem csak a szemünkkel és az 
értelmünkkel, hanem a szívünkkel is ér-
zékelhetünk.

(Internetről)

A kallósdi kerektemplom
Kallósdfőnevezetességearománstí-
lusúSzt.Annakörtemplom(rotunda),
amely a 13. században épült. Mi-
vel a település Magyarország ha-
gyományos nyugati határvidékén, a
gyepűkhozközelterültel,avidéketa
háborúkelkerülték,ígyatemplomjól
mutatjaeredetiállapotát.Akőalapza-
ton téglából épült falakállnak, ame-
lyeketkúposankialakítottharangala-
kú lemeztető fed.A keleti oldalon a
körtemplomhoz egy alacsonyabb,
félkör alakú apszis csatlakozik. A
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templom külsejét sűrűn elhelyezett füg-
gőleges sávok, lizénák tagolják. A dél-
nyugati oldalon lévõ bejárat mellett fél-
köríves ablakok vannak a falba vágva.
Azősikerekalaprajz, akülső lizénák, a

koszorúpárkány, a félkör alakú apszis, a
kupola mind a román építészeti korban
készült épületről tanúskodnak és a XIII.
századközepéreutalnak.

(Internetről)

Ebben különbözött kortársai zömétől,
akikaszakemberségetválasztottákasiker
végett.Aszakemberaszakmához,mester-
ségeszerintiszabványokhozmérimagát. 
Nos,ezértmulatságospéldáulazatöbb-
ségi szaktudományos vélekedés Lász-
ló Gyula alapvető fölismeréséről, amit
sokaktól idézhetnénk, de most éppen
Györffy György(1917–2000)történésztől
tesszük:…akettősvagytöbbszöröshon-
foglaláselméletéttörténetiésnyelvészeti
forrásanyagugyanúgynemtámasztjaalá,
mintahogynemegyeztethetőanéppévá-
lás folyamatának legújabban megismert
törvényszerűségeivel.”
Nos,ha a lényegetnézzük, akkor eme

iskolapélda hangoztatói minden célsze-
mélyüknél jobban tudják, hogy a ma-
gyarságtudománybanHunfalvy Pál ural-
kodása óta egyetlen alaptétel létezik: a
magyar népnek, vagy ha ez nem megy, 
akkor a magyar nyelvnek, a finnugor

Czakó Gábor
Attila és Árpád nyelve

„A Pamír környéki hunok és az Altaj térségében élő avarok aligha járogattak a finn-
ugorok messze északnyugati honába nyelvórákat venni.”

László Gyula (1910–1998) több okból lett a magyarságtudomány fekete báránya. 
Például túltanulta magát. Először szobrász lett a Magyar Képzőművészeti Főisko-
lán, majd művészettörténet, néprajz, magyar, földrajz, régészet következett, sőt böl-
csészdoktori oklevelet is szerzett, és tanulmányutakat tett Angliától Görögországig. 
Mindebből művész volta a leglényegesebb. Műgyártó ugyanis bárki lehet, művész 
azonban csak az, aki a Teljességhez méri magát.

származásába vetett hit. Ebben rejlik a
„törvényszerűség”.Minden, ami erre ár-
nyékotvet,netánbajuszátcibálja, az tu-
dománytalaneretnekség.Sőt!

Engel Pál történészakadémikus(!) le-
szögezte aNépszabadságban (2001.má-
jus12.):„Atudományottvégződik,ahol
amagyar nyelv finnugor eredetét elkez-
dikkétségbevonni.Amiezenapontontúl
van,azaszellemiéspolitikaialvilág.”
Természetesen Györffy Györgytől

EngelPálonátGlatz Ferencig,smégraj-
tukistúl,mindenkitudja,hogyafinnugor
rokonságról„történetiésnyelvészetifor-
rásanyag”nemszól,mertilyen,sajnos,lé-
nyegébennincsen.Ismétlem:sajnos.
Ami közösnek látszó mondamaradék

fönnmaradtazugoroknál,azjobbárama-
gyar eredetű, ámdeeredeti alakjából, vi-
láglátásábólkiforgatotttöredék.Lásdpél-
dául: csodaszarvas-legenda. El kell ol-
vasniamagyarésamanysiváltozatot,s
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meg kell nézni Jankovics Marcell finn-
ugorszellembenkészítettfilmjét.Hiteles.
Afinnugorok vették át a történet foszlá-
nyait,samagukképéreformálták.
László Gyula válasza: „Az Akadémia

által elfogadott finnugor származtatás
száműzte a kutatók érdeklődési köréből
mindazt, ami ellentmondott volna a tan-
nak,ésezazegyoldalúságmindamaina-
piguralkodikamagyarőstörténetkutatá-
sában: a régészek szinte csak illusztráci-
ókkéntszolgálnakanyelvtudománytéte-
leihez.”
Igenfinomfogalmazás!

*
Az igazság igazságos. Fölragyogtatja,

amimár előbb is közkincs volt króniká-
inkból.PéldáulAnonymus(1200körül)a
GestaHungarorumban (50–51.) a széke-
lyekrőlmintAttila királynépérőlírt.
Ennyi elég is lehetne, hiszen a szé-

kelyek Csaba – a Tarih-i Üngürüszben:
Kaba– népének elvonulása után, a hon-
foglaláskor,aNévtelenidejébenisugyan-
úgy beszéltek, mint mindmáig: magya-
rul. Ahogy korábban is, amikor ők jöt-
tek be a Kárpát-medencébe. A hunok-
kal vagy az avarokkal! Létük az Árpád 
előtti honfoglalás eleven bizonyítéka. 
Kézai Simon írja: „Az Úr megtestesü-
lésétől számított 677-ben, száznégy év-
velAttilamagyarkirályhalálaután […]
miként a rómaiakkrónikájábanmegvan
írva, a magyarok másodszor jöttek ki
Scythiából.”Tehátahonfoglalásmostel-
fogadottidejénéltöbbmintkétévszázad-
dalkorábban!Ámekkormár„másodszor
jöttekkiScythiából”.Amagyarok!Akiket
ahatályostudományavarnaknevez.

*
A hunfalvyzmus szégyencsillagainak

egyikeaTarih-iÜngürüsz–Amagyarok
története–című,talánéppenegyelveszett

corvina fordításának elrejtése a magyar
tudósok és az igényes közönség elől.A
műeredetijétMahmud Temüdzsán, Nagy 
Szulejmán szultán (uralkodott: 1520–
1566) főtolmácsamentettemeg a tűzha-
láltól 1543-ban, amikor Székesfehérvár
elfoglalásakoratörökökelégettékakirá-
lyikönyvtárat.
AkárcsakAlexandriában,smikéntmeg-

történhetezBerlintőlLondonigazokkala
könyvekkel, melyek vagy ellenkeznek a 
Koránnal,ezértrászolgáltakatűzhalálra,
vagybennevannak,akkorpedigfölösle-
gesek.Mahmudakönyvetlatinbólaszul-
tániudvarbandivatozóúgynevezett„népi
desztánok” – értsd: népi regények – cir-
kalmastöröknyelvérefordította.

Vámbéry Ármin 1860-ban vásárol-
ta Isztambulban, s hazajövet az Aka-
démiának ajándékozta. Hunfalvy Pál
főkönyvtáros azonnal kiadtaBudenz Jó-
zsefnek(1836–1892),aki22évesen,1858
májusában érkezett Pestre, és három év
alattakadémiailevelezőtaggáérett!Ter-
mészetesen lesújtó bírálatot írt róla. Bí-
rálatot egy történelmi dokumentumról… 
AművetHunfalvyrögtönazártosztályra
helyezte!Ottporladt110évig!1971-ben
(!)hazafiakkalandoskörülményekközött
filmmásolatot készítettek róla, amelyet
Prágába csempésztek a Károly Egyetem
turkológus professzorához, Blaskovics 
Józsefhez, aki magyarra fordította. Az
elsőkiadás1982-benaMagvetőnéljelent
meg.

Szalay Károly,akötetszerkesztőjetöbb
életveszélyesfenyegetéstkapott!Később
Hazai György akadémikus fordítását és
kritikáját azAkadémiaiKiadó adta köz-
re(1996).

*
ATarih-iÜngürüsz26.fejezetébenol-

vasható:„Hunornépéttámadásérte,mely
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aztánilymódonelváltAdzsem padisahjá-
tól,ésPannonijatartományábaköltözött. 
Amikorabbaatartománybaérkeztek,lát-
ták,hogycsodálatosanbőséges folyamai
vannaknagyszámban,sokgyümölcseés
bőtermésevanannakazországnak,ésaz
őnyelvükön[azazHunor népének a nyel-
vén]beszélnek[azottaninépek].
»Mikorkerülakezünkbeennéljobbor-

szág?« – mondták [Hunorék]. Ennél az
oknál fogva Hunor népe [békés] meg-
egyezésselannakazországnakakirályá-
hoz ment, alattvalójává vált.”
Amű szerint ez volt amagyarok első

bejövetele Pannóniába, ám mégsem, hi-
szenazittlakókmagyarulbeszéltek!Óva-
toskérdés:azavarokittnetánhunmara-
dékottaláltak?
A könyvben több helyen olvasható,

hogyaKárpát-medencében„azőnyelvü-
kön[azazHunornépénekanyelvén]be-
szélnek[azottaninépek]”.
A Tarih-i Üngürüsz szerint egy bizo-

nyos Kattar nevű fővezér alatt a hunok
újrabejöttek.MajdaTiszánátkelőHunor
népeegyesültHunornakazzalanépével,
amelyikAdzsempadisahjávalerreatájra
költözött,ésitttelepedettle.
Aszékelyekegyértelműenhunok,akik

Erdélyben élnek – vallja e krónika szer-
zőjeis.

*
ÉrthetőHunfalvyPálrettegéseakönyv-

től, hiszenhaAnonymus mellett más kö-
zépkori írók is azt állítják, hogy Pannó-
niábanmárÁrpádékbejövetele előttma-
gyarulbeszélők,tehátmagyarokéltek,ak-
kor afinnugor tervnek lőttek – hogy kö-
zöshun–magyarszólássaléljünk. (Lőttek
neki – hun–magyar–ujgur–mongol szo-
kás a koporsó lebocsátása előtt belelő-
ni a sírba.)Tökéletesen fölismerte, hogy
akétszeri,netán többeshonfoglalásaző

finnugor elképzelését sírba döntötte vol-
na,hiszenaPamírkörnyékihunokésaz
Altaj térségében élő avarok aligha járo-
gattakafinnugorokmesszeészaknyugati
honábanyelvórákatvenni.

*
Ahivatalossággondjai időközben erő-

senmegszaporodtak.Nemelég,hogyaz
avarokrégészetihagyatékából,azúgyne-
vezettgriffes-indásmotívumokbólLászló 
Gyulaamimagyarőseinkkézművesség-
énekésszelleméneknyomátolvastaki.
Azúgynevezett írottasokat azért neve-

zik így, mert olvashatók! Éppenséggel
LászlóGyula kiváló tanítványa, a hozzá
hasonlóan sokoldalú Vékony Gábor tur-
kológus, történész, régész, nyelvész, ro-
vástudójóvoltából,akisorrafejtettemeg
az úgynevezett avar kori rovásírásokat.
Magyarul!
Miderültki?
Enépvalóbanelődünkvolt,hiszenma-

gyarul beszélt. Ez egyértelmű aVékony
Gábor által elolvasott környei és szarva-
si rovásokból, melyek jelenlegi legöre-
gebbnyelvemlékeink,mégiscsodálatosan
üdék,ésmeglepőenközelállnakmaibe-
szédünkhöz.Ráadásulannakisbizonysá-
gai,hogy670utánmegszaporodtakazit-
tenimagyarok!

*
Az igazi tudóst túlélik fölismerései.

Király Péter (1917–2015) nyelvészpro-
fesszor megállapította, hogy a VIII–X.
századi nyugat-európai forrásokban (fő-
leg a német nyelvterület kolostori név-
jegyzékeiben)előfordulómintegyhatvan
(!)Ungarus,Hungaer,Hunger,Hungarius,
Onger,Wangerszemélynévszinténama-
gyarok külső elnevezésére megy vissza,
és nem valamely német köznévre.
Ez pedig azt jelenti, hogymár a hon-

foglalás előtt létezett nyugaton magyar
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„diaszpóra”! (Király Péter: A honalapí-
tásvitáseseményei–Akalandozásokés
ahonfoglaláséve.Szerkesztetteésazelő-
szótírta:Udvari István.NyíregyháziFő-
iskolaUkránésRuszinFilológiaiTanszé-
ke,2006)
(Német) Lajos keleti frank király egy

860-ban kelt oklevelében egy határhegy
neve „marcha uengeriorium”; Widukind 
krónikájában (A szászok története):
„Avares,quosmodoUngariosvocamus”
(„az avarokat, akiket most ungaroknak
nevezünk”) – idézi LászlóGyula. (Múl-
tunkrólutódainknak,PüskiKiadó,1999.,
I.kötet)
A Szent Wandregisilius-kolostor 877.

évi évkönyve szerint: „Lajos kapta meg 
többek között az avaroknak, azaz a hu-
noknak vagy ungarorumoknak az orszá-
gát.”Tehátazavarkorikrónikásehárom
névviselőitegynépnektudta!
László Gyula látta, amit félénk vagy

dogmatikus pályatársai nemmertek ész-
revenni, ennélfogva a haladás irányát is
észlelte.
A 2000-ben történt Semino-vizsgálat

óta fölélénkült a genetika iránti érdeklő-
dés.Különösen,amikorkiderült,hogyhi-
ányzikbelőlünkazurálinépekreegyönte-
tűen jellemzőTAT (EU13+EU14)gén.
Vajon származhattunk-e azoktól, akik
nem lehetnekőseink?Ezt akérdést sen-
kinemtetteföl.
Mismásolás kezdődött: ha nem bio-

lógiai, akkor nyelvi leszármazottjai va-
gyunkafinnugoroknak.Hogyan?Bronz-
korimagaskultúra hordozójaként ésmű-
velőjeként, de némaként érkeztünk az
andronovói kultúra térségébe, hogy ott
végremegtanuljunkbeszélniaderékkő-
koriaktól?
Az idén fejeződött be az a kutatás,

melynek során a karosi honfoglalás kori

temetőkteljesgenetikaianyagátelemezte
Neparáczki Endredoktorandusz.
Adjukátaszótafiatal tudósnak:„…a

karosi honfoglalás kori temetők újabb,
immár tán teljes genetikai elemzése so-
rán89mtDNSgenomelemzésévelmeg-
állapítottuk, hogy a honfoglalók lehetsé-
gesőseinek41,5százalékaxiongnu(ázsi-
ai hun), 42,7 százaléka skandináv-ger-
mán, 6,7 százaléka kaukázusi (közel-ke-
leti),2,2százalékaszlávés6,7százaléka
egyébeurópaiszármazásúlehetett.Adata-
inkat egyéb genetikai, antropológiai tör-
ténetiadatokisalátámasztják.”TehátÁr-
páddalnemjöttekfinnugorok!
Neparáczki Endre ezt is írja: „Ered-

ményeink támogatják középkori króni-
káink hitelét, miszerint a »honfoglalás«
népünk második bejövetele, és Árpád-
ék ittmármagyar nyelvű népességet ta-
láltak. Adataink hihetővé teszik az ere-
detileg is magyar nyelvű székelyek hun
hagyományát és a honfoglalást megelő-
ző jelenlétüket a Kárpát-medencében. 
Ezzel magyarázatot nyer a régészeti
anyagból levont következtetés,miszerint
ahonfoglaláskorinépességrégészetiha-
gyatékbólbecsült csekély létszámaalap-
jánnemadhattaalapjáta11.századi,Ár-
pád-kori tömbmagyarságnak (Kniezsa,
1993;Révész,2016).
A finnugor–honfoglaló genetikai kap-

csolat hiánya arra utal, hogy a magyar
nyelvfinnugor rétegeitnem lehetahon-
foglalókhoz kötni, ellenben a magyar
nyelvben meglévő masszív török nyel-
vi rétegetnagyvalószínűséggelhunere-
detűnektekinthetjük.Ezújabbkérdéseket
éskutatásiirányokatnyitamagyarnyelv
lehetségeseredetérőlés rokonságiviszo-
nyairól.”
Hunfalvysta nyelvészeti elképzelés-

nekalárendelttörténettudományunkmáig
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adósakorábbanérkezettsazótaisittélt
magyaroktörténeténekföltárásával.Ahe-
lyett,hogylegalábbmostmunkáhozlátott
volna – nyilván ezeregy oka volt, hogy
miért nem tette –, gőzerővel ostorozni
kezdteazimmárdoktorNeparáczkiEnd-
rét és témavezető tanárát, Török Tibort, 
akiidőközbenamagakutatásátismegje-
lentette.
Néhányészrevételkérszót:anemfinn-

ugorÁrpád-népmikéntlettmagyarajkú?
Afinnugorok–vagylegalábbahantik

ésamanysik–miértnemőriztékmegma-
gyarnyelvüketéskultúrájukat?
A finnugor elem tán csak nem azért

hiányzik teljes mértékben genetikai

állományunkból,mertőseinkvalamilyen
–milyen? – okból nemálltak szorosabb
kapcsolatbanafinnugorokkal?
Mikorésholtanultakmagyarulafinn-

ugornépektőléstőlünkisroppanttávolról
érkezőavarokéshunok?

*
AzutolsószólegyenLászlóGyuláé:„A

896-os honfoglalás történelme szilárdan
áll,amitamagamfelvetéseehhezhozzá-
fűz,csupánannyi,hogyÁrpádmagyarjai
aKárpát-medencébenmár javarésztma-
gyarokat találtak, akik előttük a 670-es
évektájánözönlöttekide.”-írjaa3szek.
ro

(2018. augusztus 12. Székelyföld.ma)

TiszteltCzakó GáborÚr!
…Nemolyanrégenazerdélyi,tágasabb
formában a Kárpát-medencébe letelepe-
dett örmények történetével én is foglal-
koztam.Deazéletárjaengemtúlmesz-
sziresodortazemlítetttörténelemalkotó-
inakutódaitól,valamintanagykönyvtá-
raktól, ahol kimagasló tetteik leírását tá-
rolják…Dr. Issekutz Sarolta elnök úrnőés
Bálintné Kovács Júliaúrnő jóvoltából. a
bukaresticímemrekapomazEÖGYfüze-
teket,melyeketonnannekemStockholm-
batovábbítanak.
Ilyenmódon azErdélyiÖrményGyö-

kerek füzetek utolsó négy számában
(2018/233,234,235és236.)azÖnésmá-
sokdolgozataiból tudomástvehettemar-
ról, hogy a Hunfalvy Pál által terjesztett 
maihivatalosfinnugormagyareredetnek
azellenfelei:aVámbéry Ármináltalkidol-
gozottéselsődlegesenhivatalosvoltturá-
nimagyar eredet hívei,Magyarországon

Gazdovits Miklós

Olvasói levél
ismernekazelőtérbetörni.(Mertkülföld-
önamagyarokfinnugoreredeténmárré-
genmosolyognak).
A turáni eredet hívei, a finnugorizmus

ellenmárrégótafontosütőkártyákkalren-
delkeznek és nincsenkizárva az, hogy a
közeljövőben hivatalosan is győzzenek.
Ez hatalmas fontossággal bírna a Kár-
pát-medencei örmény eredetű magyarok
részére,mertközvetettformábanmegad-
ja a lehetőséget annak,hogymégalapo-
sabban bizonyítani lehessen az 1850-es
évekbenHorváth István magyar történész 
–eleintenemannyirahatározott–állítá-
sát,mely szerint amagyarok vándorlása
idejében,amagyar törzsekkeretébenör-
ményekisjelentősszámbanjelenvoltak,
és egymás kulturális és más nemű szo-
kásaikrakölcsönösenhatottak.Eztazel-
méletet Lukácsy Kristóf határozott állí-
tássá fejlesztette és történelmi felfedezé-
séért „amagyar nemzet ötvöző elemeire
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vonatkozólag, melyek 
közé határozottan be-
iktatta az örményt”, az
MTA történelmi osztá-
lyának levelező tagjai
közé választotta.

Szongott Kristófpedig
a magyar-örmény rokon-
ság lehetőségét is bizo-
nyította.
„Vitatkozhatunkafenti

érvekkel, az azonbanbi-
zonyos, hogy az Erdélyi 
Örmény Iskola nemzeti
mozgalom politikai cél-
jainakmegfelelőenveze-
tőiaKárpát-medencében
élő örmény nemzedéke-
ket a magyar-örmény ro-
konságtudatábanésszel-
lemében nevelték. Ez
magyarázzaelsődlegesen
amagyarörményönmegnevezést.”(G.M.:
AzErdélyiörményektörténete;Kriterion,
Kolozsvár,2006,p.:135-152).
A vándorlás-kori (Árpád-kori ma-

gyar-örmény kapcsolatokról – valamint
az egymásra hatásuk lehetőségéről nagy
mennyiségüirodalomjelentmegSzongott 
Kristóf után is.De azok a szerzők, akik
(Szilágyi András szerint) „a Kárpát-me-
dencébenlévő110centrálistemplom”ka-
ukázusibehatásra építéséthozzák felbi-
zonyítékként, csupán a rotundák külső, 
felszíni, építészetstílusihasonlatosságuk-
kal foglalkoznak. Ilyen képen nem lehet 
biztosantudniazt,hogyezeketatemplo-
mokat kik építették és kiknek a haszná-
latára?(Legalább isegyrészük,hogyne
abszolutizáljunk). Pedig egyes rotundák
falainak belső, lényegi díszítményei az
előbbi kérdésekremegadják a pontos és
vitathatatlanválaszt.

Ígypéldául aBodrog-
közben lévő (kaukázu-
si hasonlatossága miatt
annyit tárgyalt) Karcsai
rotunda belső faldíszít-
ményei között fennma-
radtkétdombormű,me-
lyek az örmény hitre-
gék legnépszerűbb és
lelkükhöz legközelebb
álló hőseit ábrázolják.
Az egyik dombormű
két küzdő alakot mutat.
Pontosbban, az örmény
Szaszuni Dávid legen-
daIV.énekénekmásodik
részében leírt, a leány-
nézőbe jött ifjú Miher 
és afiatal harcosnak áb-
rázolt és álcázott ifjú
ara, Gohár birkózási je-
lenetét, amint a kontyos

Gohár,Miher szakállát tépve küszködik.
Amásodikdomborműkét összefonódott
nyakúhattyútábrázol.Az„Ah! Tamar!” 
legenda
kétvízbefúltszerelmesétmutatja,miu-

tánholttestükhattyúváváltozott.
A Kiszombori (kaukázusi hasonla-

tossága miatt ugyancsak sokat tárgyalt)
rotunda esetében a templom bejáratával
szemben lévő diadalív két oldalán lévő
freskóra szeretném felhívni a figyelmet.
Afestménykétremetétábrázol.Azegyik,
kereszttelakezébenfekszik.Amásikpe-
dig a barlang bejáratánál térdel.ASzent 
Gergely Legendából tudjuk, hogy Ger-
gely,azörményekelsőpüspöke,325-ben,
a Szebuh hegy egyikbarlangjában reme-
téskedettésitthaltmeg.Teljesenépholt-
testét évekmúltán találtamegegypász-
tor, egy pünkösd utáni 4. szombaton.A
festmény éppen ezt a majdnem minden

Részlet a bukaresti örmény kultúr-
ház oldalát díszítő domborműről: 
Miher birkózik a madvének álcázott 
Gohárral
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örménytemplombanmegtalálhatójelene-
tetábrázolja.(L.u.o.,p.90-97,265-271).
Más adatokkal egybekötve, nem le-

het jobban, „kézzel foghatóbban” és vi-
tathatatlanul bizonyítani azt, hogy ezt a
kétkívülrőlkerek,debelülrőlhatkarélyos
templomot az Árpád-kori magyarokkal
jött örmények építették, saját használa-
tukra. Mert egyetlen vándor néptöredék
semdíszítiúj letelepedésihelyeikenépí-
tetttemplomaikatmásnemzethitregéiből
vett hősökkel.Az Árpád-kori örmények
nemcsak építkezési modelljeiket hozták
magukkal,hanemnépregéikhőseitis!
TiszteltCzakóGáborÚr!
Lehet,hogyfeltetteakérdést:vajonmi

késztetett engemarra,hogyÖnnekezt a
leveletküldjem,ésméghozzáafentitar-
talommal.Válaszolokakérdésre:
–elsősorbanaz,hogyamégmásáltalnem
említett szerény, de határozott észrevé-
teleimmel válaszoljak
a füzetek 323. számá-
ban megjelent cikké-
nekutolsóötsoraiban,
Stockholmban is hal-
lott, kiáltásszerű fel-
hívására, mely szerint
„Ideje lenne félreten-
ni bizonyos dogmákat
és tárgyilagosan meg-
vizsgálniahonfoglalás
előtti-utániidőkrenyú-
ló kaukázusi magyar
kapcsolatokat”. Mert
énúgygondolom,hogy
azemlítettrotundákfa-
lainlévőörményhősök
jelenlétemármagában
is elegendőazemlített
kapcsolatok, vitát meg
nem engedő, bizonyí-
tására.

– másodsorban azért, mert (ha ezért túl
merésznek is vesznek) fel szeretném
hívni a szakemberek figyelmét arra,
hogy az örmény evangéliumok, mise-
könyvek,néphagyományokésfaldíszí-
tési faragvány-modellek ismeretealap-
ján(esetleg)másrotundákfalain is ta-
lálkozhatnak jellegzetes kaukázusi ör-
mény faldíszítési modellekkel. Nem
feltétlenülszükségesa túlmesszelévő
kaukázusi templomok komplikált sza-
bályait feszegetni, mert a Kárpát-me-
denceirotundákbanésamagyarszótár-
banhatározottabbbizonyítékokattalál-
nak,csakbekellismerniőket!

–harmadszorpedigazért,mertmivel–ha
hivatalosannincsiselismerve–,azÁr-
pád-kori magyar-örmény kapcsolatok
létezése határozottan be van bizonyít-
va, a szakemberek inkább azt döntsék
el,hogymilyenszámbanvoltakjelenaz

örményekazÁrpád-ko-
rimagyar törzsek kere-
tében,ésmilyenformá-
banésmértékbenhatot-
tak egymásra együttlét-
ükidejében.
Megtisztelveérezném

magam, ha egy válasz-
levelében – mint szak-
ember- kritikailag mér-
legelnéazerrőlatémá-
rólkönyvembenésleve-
lembenírottakat.Mellé-
kelek fénymásolatban a
könyvembőlhat illuszt-
rációt.

Jó egészséget és to-
vábbi sikeres munkál-
kodástkívánok.

Tisztelettel:
Gazdovits Miklós 

Ahtamar hattyúi a taroni evangéli-
umos könyv (1306) díszítőelemei kö-
zött. (A Szamosújvári Örmény Múzeum 
tulajdona)



Erdélyi Örmény Gyökerek2018. szeptember-október

20

Nyári sétákra, kirán-
dulásokra invitálja a
XII.KerületiÖrmény
Önkormányzat tagja-
itésazérdeklődőket.
Ezek fő célja egy jó
kis közösség kialakí-
tása. Az anyaország-
ban viszonylag ke-
vés örmény eredetű
emlék található, ezért 
bekellérnünkegyéb,
ám igen érdekes he-
lyek felkeresésével. 
Az első alkalom-

mal Pesterzsébet ne-
vezetességeit ismer-
tük meg a városrész-
benlakóHorváth Zoltán tájékoztatásával. 
AMűszakiEgyetemtanárát,aRomanika
Könyvkiadó tulajdonosát már sokan is-
merik, hiszen több ízben tartott lebilin-
cselő előadást örmény körökben is.Ala-
pos felkészültségéről, tudásáról ismét

Aktívak a hegyvidékiek

tanúbizonyságot tett. Megtekintettük a
városházát,aplébániatemplomotazelőtte
állókülönlegesSzentErzsébet-szoborral,
a JézusSzíve-templomot.Eközbenmeg-
csodálhattukaszép,többnyireeklektikus
házakat,apiacotis.

AMagyarNemzetiLe-
véltár kiállítást rendezett
Kik vagyunk? címmel. 
E tárlat a magyarországi
nemzetiségek történetét
mutatja be. Vegyes meg-
látásokkal jöttünk ki né-
hányan. Érdekes volt né-
hány dokumentum: Hor-
thy Miklós levele, egy 12 
évesbudaörsi„sváb”kis-
fiú rajza a kitelepítésről
(1946). Felkeltette a fi-
gyelmünketAusztria és a
szomszédos országok ké-
pespolitikaitérképe,mely
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az 1848-49-es állapotokat tükrözi. Ter-
mészetesentöbbtárgyiemlék,dokumen-
tum foglalkozik a zsidókkal, például az
1849. július 28-án kelt „Törvény a zsi-
dók emancipációjáról”, melyet Palóczy 
László, a képviselőház korelnöke írt alá
(s.k.), ahozzáfűzöttnéhánysoroskiegé-
szítést pedig Kossuth Lajos és Szemere 
Bertalan (szintén s.k.). A Romániához
való csatlakozás tárgyában agyulafehér-
várirománnemzetgyűlésáltalhozottha-
tározatotismertetőátirat1918.december
7-énkészült.Ravasz László,dunamelléki
református püspök írt levelet Nagy Fe-
renc miniszterelnökhöz a felvidéki ma-
gyarokérdekében1947.február5-én.Re-
mélem, sokan olvasnának ma is hason-
lórendeletet,mintaBelügyminisztérium
Közrendészeti Főosztály Bűnügyi Osz-
tályának 1952. január 2-án kiadott „Ja-
vaslat a kóborcigányok letelepítésére és
munkáranevelésére”.
Ámakivetítésenanépviseletbeöltözött

személyekrőlnemtudhattukmeg,milyen
nemzetiségheztartoznak,shacsoportér-
kezikakiállításra,csakhosszabbidőután
jutahatszámítógépkínáltainformációk-
hoz.Azörményeketcsaképpmegemlítik

atöbbinemzetiségfelsorolásakapcsán.
Bárkicsitmástvártunk,nembántuka

délelőttiprogramot.Ahiányosságokelle-
nérebíztatjukakedvesOlvasóta„Néha
úgy elfogytunk,magunk se találtukma-
gunkat. Néha a magyar is idegen volt
(volt??–aszerző),néhaazidegenbőllett
a legjobbmagyar.”mottójútárlatmegte-
kintésére.Azidézetmásodiktagmondata
esorokírójaszerintránk,örménygyöke-
rűekre(is)vonatkozik.
Az önkormányzat további nyári, illetve

koraősziterveiközöttszerepelaMakovecz-
kiállítás,amagyarGrandCanyonfelkere-
sése,valamintizgalmaslennehajóvalutaz-
niEsztergomba, illetveamagábanfoglaló
egykoriÖrménynevűtelepülésre.
A XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi

Önkormányzatszervezésébendr. Issekutz 
Sarolta tartelőadástadélvidékiörmény-
ségrőlszeptember26–án17órakoraaJó-
kaiKlubban.
Agálaműsorunkatoktóber31-én,szer-

dán15óraikezdettelrendezzük.Errere-
gisztrálnikellazormeny12@freemail.hu
email-címen,vagya20/222-74-37-es te-
lefonszámon.

Hegedüs Annamária elnök

Nagyboldogasszony napi búcsú Erzsébetvároson, a misét celebrálta Szakács Endre vikárius
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Csakdicsérnilehetamúzeumvezetőségét
ennek a kiállításnak a megvalósításáért,
végignézve ugyanis a tárlat anyagát, rá-
döbbenünk, hogymicsoda kincseket rej-
tegettekeddigazintéz-
ményfalai,némelyeket
ezekközülelőszörtár-
tákanyilvánosságelé,
köszönhetően a múze-
um laboratóriumában
zajló felújításimunká-
latoknak, így megcso-
dálható például egy
Iványi-Grünwald-mű,
amelyet a képkerettel 
együtt sikerült restau-
rálni.
Bár a tárlat a nagy-

bányai művészte-
lep egyik alapítójára,
Hollósy Simonra hi-
vatott emlékezni, halálának 100. évfor-
dulóján, a kiállítás anyagában tulajdon-
képpencsakegy,amúzeumtulajdonában
lévőHollósy-festményszerepel.Azintéz-
ményszándékaiszerint továbbiHollósy-
alkotásokkal szerettékvolnakiegészíteni
a tárlatot, ez azonban nem valósulhatott
meg. Ennek részleteiről Lucian Nastasă
Kovács beszélt a megnyitón. – Kalan-
dos történet, nem részletezném a kiállí-
tásmegvalósításánaktechnikairészét,de
annyitelkellmondanom,hogymanapság

Köllő Katalin
Kincsek a művészeti múzeum falai között

A Kolozsvári Magyar Napok részeként tervezték megnyitni a kiállítást, de úgy 
döntöttek, előrehozzák a megnyitót, így összesen négy hét áll a közönség rendelkezé-
sére, hogy megtekintse a Hollósy Simon és a nagybányai művésztelep című kiállítást 
a kolozsvári Művészeti Múzeumban. Mindezt Lucian Nastasă Kovács, az intézmény 
igazgatója mondta el a szerda délutáni tárlatmegnyitón a Bánffy-palotában.

nehéz ügynek számít Hollósy-műveket
elhozni egy romániai múzeumba, neve-
zetesenide,aBánffy-palotába.Ennekna-
gyon „egyszerű” okai vannak: a festmé-

nyekbiztosításátugyanmegtudtukvolna
oldaniönerőből,néhányezereurótáldoz-
tunkvolnaerre,aszállításviszont,úgytű-
nikmárbonyolultabbügy.Mivelcsupán
két-háromcégfoglalkozik–Romániátés
Magyarországotisbeleértve–műalkotás-
ok szállításával, ezért sajnos egyfajta mo-
nopóliumalakultki.Nemtartomnormá-
lisnak,hogy„csupán”3500eurótkellfi-
zetni a művek egy hónapi biztosítására,
miközben a szállításért több mint 9 ez-
ret–magyaráztaazigazgató,hozzáfűzve:

Iakob Attila, a tárlat kurátora – balról), és Lucian Nastasă Kovács 
múzeumigazgató a megnyitón. Fotó forrása: Művészeti Múzeum
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eztaköltségetmárnemtudtabevállalnia
múzeum.
A Hollósy-festmény mellett a tár-

lat Thorma János, Réti István, Iványi-
Grünwald Béla, Ferenczy Károly, Ács Fe-
renc, Bene József, Börtsök Sámuel, Jándi 
Dávid, Koszta József, Krizsán János, 
Mikola András, Nagy Oszkár, Szolnay 
Sándor, Ziffer Sándor, Pascu Eugen, 
Dimitrie Cabadaief, Arthur Garguromin 
Veronaműveibőlállössze.
Amúzeumigazgatóköszönetetmondott

amunkatársainak,közöttükIakob Attilá-
nak, a tárlat kurátorának, ugyanis, mint
mondta,többhónapnyimunkaállmögöt-
tük.Akiállításhozkatalógusiskészül,en-
nek bemutatására augusztus 18-án kerül
soramúzeumban.
IakobAttilaelmondta:atárlatötleteez-

előttkétévvelmerültfel,és2017-tőlkezd-
tek el konkrétan dolgozni rajta. – Saj-
nos nem úgy sikerült,mint ahogyan ere-
detileg terveztük, az igazgató úr által is

említett okokmiatt, úgyhogy pillanatnyi-
lagakiállítás inkábbanagybányai festő-
iskolatörténelmiáttekintése.Atárlatanya-
ga gyakorlatilag kronológiai szempontból
számbavesziazelső,második,illetvehar-
madikgenerációsműveket, 1896-tól egé-
szen 1935-ig. Látható néhány nagyon ér-
dekesmű,desajnosnemtudtunkmindent
kiállítaniabból,amiamúzeumtulajdoná-
banvan,ugyaniselégrosszállapotbanvan
jónéhány festmény, reméljük, hogy a to-
vábbiakbanazokfelújításáraissorttudunk
keríteni–magyaráztaakurátor.Hozzáfűz-
te:augusztus18-ánmutatjákbeakiállítás
katalógusát Szakács Imre szentendrei fes-
tőművész jelenlétében, akinek Hommage 
à Hollósy Simoncímmel látható néhány 
munkájaamostanitárlatelőterében.
AHollósy Simon és a nagybányai mű-

vésztelep című kiállítás szeptember má-
sodikáig látogatható a Bánffy-palotában,
szerdátólvasárnapig,10és17óraközött.
Forrás:  Szabadság, 2018. augusztus 10. 

  

ABékény-patak völgyemár időszámítá-
sunkelőttalkalmassátetteavidéketale-
telepedésre.Legalábbis ezt bizonyítja az
1911-benazún.Csiszéralatttalált10da-
rab rézcsákány, melyRoska Márton vé-
leménye szerint az i. e. első évezredből
származik.A jeles régészkapcsolatot lá-
tottagyergyószentmiklósibronzkorilelet
és az akkor már kiaknázott balánbányai
rézlelőhelyekközött.Az1938-beliezüst-
kincslelet Székely Zoltán régész szerint
egy Gyergyószentmiklós területén lakó
gót főemberé lehetett, aki a hunok előli

Dr. Garda Dezső
Képek Gyergyószentmiklós történetéből

menekülésalkalmávalrejtetteelitt…
Aszékelyekközépkoribetelepülésének

legendáit először Losteiner foglalta ösz-
sze, nyomtatott formában azonban csak
Kölönte Bélaközölte.Aszékelyletelepe-
déskezdeteitKölönteBélaésLászló An-
tal az1241.évitatárbetörésselhozzaösz-
szefüggésbe. Ezzel szemben Tarisznyás 
MártonaXII—XIII.századratesziame-
dencebenépesítését.Agyergyóiakrólelő-
ször1285-bentörténikoklevelesemlítés,
mígGyergyószentmiklósaz1332.évipá-
paitizedjegyzékbenszerepelelőször.
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…Apafi Mihály uralkodásának idejét a
békésfejlődéskorszakánaktekinthetjük.
Szentmiklós történetének, a gyergyói

társadalomszerkezetalakulásánakfontos
vonatkozásaazörményletelepülés.Az

1654-esévvelkezdődőbevándorlásújtár-
sadalmi kategóriamegerősödését jelzi: a
polgárságét.BáraXVII.századmásodik
felében az örmények képviselte kézmű-
vesség és kereskedelem még nem meg-
határozóatelepülésgazdasági-társadalmi
életében,deelőrejelziakapitalistaviszo-
nyokkialakulását.
Gyergyószentmiklóstársadalmánakala-

kulásaszoroskapcsolatbanvoltatelepü-
lésgazdaságielőrehaladásával.Ebbenaz
időszakban a földművelésnekmár döntő
szerepe volt. Ferenczi György regestruma 
szerint (XVII. század) a korabeli egyhá-
ziszolgáltatásokatbúzábanészabbanál-
lapítottákmeg,eszerintakétnövényter-
mesztésevoltalegelterjedtebb.Afakiter-
melés és a deszkafeldolgozás is jelentős
helyetfoglaltelahelyifoglalkozásokkö-
zött,amitazisbizonyít,hogymindentí-
zesből„fejszéveltartoztak”azegyháznak,
saz,hogyaXVI.századvégénadiétaa

gyergyószentmiklósi deszka árát 4 fo-
rintbanállapítottameg.FerencziGyörgy
regestrumatöbbolyanszemélyrőlismeg-
emlékezett,aki„orsolyávalél”,amiahá-
ziiparlétezésétbizonyítja.
Az állattenyésztésben szintén jelentős

változások történtek. Így például a csű-
rösistállókrólszólógyakoriemlítésari-
degállattenyésztésrőlazistállózóállattar-
tásravalóáttéréstjelzi.Azállattartáskap-
csolatbanvoltamészároskodással,mely-
rőlmárebbenazidőszakbanisszámtalan
adatunkvan.
Az1607.évivásárjogrévénSzentmiklós

nemcsak a Gyergyói-medence, hanem
egész Kelet-Erdély egyik legfontosabb
kereskedelmi központjává alakult. Eb-
benazidőszakbanépültkiapricskeivám,
amelytulajdonképpenazErdélyésMold-
vaközöttiátmenőkereskedelemútjátel-
lenőrizte…
AXVII.századelejénahelységaSzé-

kelyföld egyik legnagyobb települése
volt…

(A teljes cikkből (Korunk 41. évf. 9. szá-
mában 1982. szeptember) részletek, szer-
kesztett változatban.)

ASzentháromságtétele,meglétealapvetőakeresztényekkörében.Akiknemvallják
aFiúistenségét,aSzentléleklétét,azoktánmárnemiskeresztények,méghaannakis
valljákmagukat.Nemtudnakazonbanmáskeresztelésiformulát,mintaSzenthárom-
ságemlítését(M.28,19).KevésbéismertazidézettszentírásiszövegaSzentháromság
tevékenységéről:„AzAtyaistenelőretudásaszerint,aLélektőleredőmegszentelésben,
hogyJézusKrisztusnakengedelmeskedjenek.”(1Péter1,2)Amagyarázatszerint:„Az
Atyakiválaszt,aFiúmegvált,aSzentlélekmegszentel,eztaháromistenitevékenysé-
getaSzentháromságegy-egyszemélyénektulajdonítjukelsősorban,denemkizárólago-
san.CsakaFiúrólmondjukazonban,hogymegtestesült,szenvedettésmeghaltértünk.”

dr. Sasvári László

Minden vasárnap elhangzik…
„… aki egy vagy a Szentháromságból …” *
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Egyre többet lehet olvasni és hallani az
erdőszentgyörgyiemberekről, azottmű-
ködő„SzentGyörgy“TechnológiaiLíce-
umrólésaBodorPéterMűvelődésiEgye-
sületről.EzaKis-Küküllőmentivárosak-
tívművelődési-éssportéletévelhívta,és
hívja felmagára afigyelmet.Aközépis-
kolalétrehozásával(1955)lelkestanárok,
szülőkésdiákokmunkájanyománjóhírű
középiskolával büszkélkedhetett a város.
Ebbenaziskolábanvalamikor,ahatvanas
évektőlkezdődően,asportéletegyikjeles
szervezőjevoltanapjainkbanmárnyug-
díjasKovrig Bélatestnevelőtanár.Tanul-
mányait befejezve került a középiskola
testnevelésikatedrájára.Azatípusúpeda-
gógus,akinemvártaazégisültgalambot,
hanemmiutánmegismerte az iskolát, és
tájékozódottafeladatokról,azonnalhoz-
zálátott a munkához.
Ebbenazidőszakban,aközépiskolain-

dulásakor,azintézménymindenpedagógu-
sárasokfeladathárult.Kovrigtanárúrki-
nevezése után azonnal hozzálátott a testne-
velésiórákhozszükségeseszközökbeszer-
zéséhez.Elődje–ésmégnéhányévigkol-
légája–,azaktívtőrvívóOrbán Zsófia ta-
nárnő,majdkésőbbBucin Vasile testneve-
lőtanársegítségéveltörekedettarra,hogy
még több svédszekrény, bordásfal, torna-
szőnyeg,különfélelabdákésegyébfontos
tornaeszközökálljanakatanulókrendelke-
zésére.Nemcsakbeszerezte,hakellett,fel
isszerelteezeket.Egyetemiéveialattaktí-
vansportolt,éstudta,hogyasportnaknagy
szerepevanadiákoktesti,szellemiéser-
kölcsi fejlődésében. Óráin megkövetel-
teamunkátésafegyelmet.Máigemlege-
tikannakazutolsóévesdiáknakazesetét,

Aki a hivatásának és diákjainak szentelte életét:
Kovrig Béla testnevelő tanár

akicsakakicsengetésnapjánteljesítettegy
kötelező gyakorlatot, amelyet a tanév fo-
lyamánkihagyott,ezértbukásraállt.Abu-
kottdiákpedignemérettségizhetett.Ata-
nárúrnemakartamegbuktatni,volttürel-
memegvárni, amíg – az egyébként szor-
galmasés jól tanulódiák–akicsengetés
napjánrászánjamagátlefutniaztanéhány
métert,amiatöbbieknektanévközbennem
okozott gondot.Megszerezve év végi bi-
zonyítványát, érettségi vizsgáramehetett,
ésszéperedménnyelérettségizett.Azisko-
ladiákjaimégsokáigemlegettékeztata-
nulságos történetet.Nagyfigyelmet szen-
telt annak, hogy a tömegsportban minél
többdiákésfelnőttvegyenrészt.Szabad-
idejében,havoltilyen,asportolniszerető
diákoknak tartott külön edzéseket.Azért,
hogy kézilabdaedzéseket lehessen tartani,
ésmeccseketlejátszani,aRhédeykastély
(akkormégiskolavolt)mögöttiterületena
diákokésaszülőksegítségévelegyújké-
zilabdapályáthozottlétre.Ittakörnyékbe-
liiskolákkézilabdacsapataivalmeghívásos
alaponbajnokságotszervezett.Amikoraz
általavezetettkézilabdacsapatmérkőzése-
itjátszotta,apályaszélénaligvolthelya
szurkolók számára;messzire hallatszott a
jelenlévőkigencsakhangosbíztatása.Csa-
patánakeredményeitismertékamegyeha-
tárain kívül is. A község focicsapatának
edzéseitapoliklinikanéhaiigazgató-főor-
vosával, dr. Köble Józseffel tartották közö-
sen,1960-1969között.(...)
Adiákokáltalszerzettserlegekésdip-

lomák bizonyítják munkája sikerességét
öregbítették. Közösségi ember és kollé-
gavolt, és azma is.A sokféle elfoglalt-
ságamellettahatvanasévekben–milyen
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furcsa leírni,hogyazelmúltévszázadról
van szó– a technikai ismereteit felhasz-
nálva, sokszor segített kollegáinak a ra-
koncátlankodó motorbiciklik és Traban-
tok újraélesztésében. Hogy mekkora se-
gítségvoltezabbanazidőben,csakazok
tudják,akiknemértették,miértnemakar
működnijárgányuk.DeamintBélakezé-
veltalálkoztak,azonnalvidámanműköd-
nikezdtek.Anyíltszívű,csendesésegye-
nes tanárember, a mindig segíteni kész

kollegaésjóbarátmasempihen.Nyug-
díjaséveittölti–egykoridiákjainak,kol-
legáinakésaváros lakóinaktiszteleteés
szeretete veszi  körül.Az érettségi talál-
kozókonmegjelenvemozgásaésszellemi
frissességepéldaarra,hogysportolniér-
demes.Szeretettelkívánunknekitovábbi
szépnyugdíjaséveket.

Schmidt Sándor tanár 
(Forrás: Erdőszentgyörgyi FIGYELŐ 

163. szám 2016. november-december)

Sztojka Tamás 
(Kászon-altíz, 1951. janu-
ár 2.)erdélyimagyarorvos,
helytörténész.
Csíkszeredában érettségizett (1971);

egészségügyi technikumot Székelyudvar-
helyen végzett, majd Marosvásárhelyen,
szerzettorvosidiplomát(1977).Azótaszü-
lőfalujábankörzetiorvos.

Bálintné Kovács Júlia
Olvasói levél – rendhagyó bevezetővel

ElsőhelytörténetiírásaiaKorunkban je-
lentek meg 1980-ban; a Korunk Sors és 
emlékezet c. pályázatán elsővilágháborús 
visszaemlékezésekbőlösszeállítottmunká-
jávalnyertdíjat(1983).Afolyóirat1982-es

Kászoni örmények 1899 ben. Az első sorban a sötét ruhás kislány 
Kazatsay Matild, a későbbi Weisz Mór felesége

A Füzetek 2016. január
februáriszámában(52-53.
oldal)  „Fejfák, sírkövek
emlékezete” címmel jelent 
meg Sztojka Tamás írá-
sa, amelyet a kolozsváron 
megjelenő Korunk folyó-
irat1982-esszámábólvet-
tem át.
AkkornemmutattamŐt

be, halogattam ezt, pedig
fontos fényképet is kül-
dött a kászonaltizi örmé-
nyekről. (Egyikhobbijaa
régifényképekgyűjtése).
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Évkönyvében  Sírkövek emlékezete, az 
1986/87-esÉvkönyvbenKászon demográ-
fiájacíműtanulmányávalszerepelt.Mint-
egy félszáz hangkazettán gyűjtötte össze
falujaidősembereinekvisszaemlékezéseit.

Források: Romániai magyar irodalmi lexi-
kon: Szépirodalom, közírás, tudományos iro-
dalom, művelődés V. (S–Zs). Főszerk. Dávid 
Gyula. Bukarest–Kolozsvár: Kriterion; Ko-
lozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület. 2010.
Tegnap újra hagyományos levelet ho-

zottapostás:

KedvesJúlia!
Nagyonszépenköszönöm,hogyküldine-
künkrendszeresenazörményfolyóiratot.

Minden betűjét elolvassuk. Nagy öröm-
mel olvastuk legutóbb a cikket, amely
Száva János ortopéd professzorÚrról is
megemlékezett. Egyetemista koromban,
Marosvásárhelyen volt szerencsém az
előadásait hallgatni, és egy alkalommal,
azthiszem1976-ban,egyműtétenissegí-
tettem, kampóztam. 
Nehézgerincműtétvolt,emlékszem.A

professzor Úr verejtékezett, és egyszer-
kétszer az én vállamban törölte le hom-
lokát, mivel alacsonyabb termetű ember
voltmintén...Mimégilyenemberekkö-
zelébenislehettünkannakidején.
SokszeretettelSztojkaTamáscsaládorvos

2018.08.09

„1909. jún. 22. Dr. Karácso-
nyi János kanonok, Nagy-
várad”. 1889 től a nagyvá-
radi Hittudományi Főiskola
egyháztörténet és egyházjog, 
1904-tőlabudapestiPázmány
PéterTudományegyetemhittu-
dományikaránaktanára.1896-
ban a Magyar Tudományos
Akadémia levelező, 1904-ben
rendestagja.1905-tőlnagyvá-
radi kanonok káptalani nagy-
prépost. 1916-tól  vováriadi
címzetes püspök. Történel-
mi kutatások miatt járhatott Kolozsvá-
ron. Erre utal, hogy Kelemen Lajos1924.
októberi nablóbejegyzésében így szere-
pel: „Karácsonyi püspök felhívott aPa-
tai (József)rendőrfőnökiszobájába,segy

Sas Péter
A kolozsvári Szent Mihály plébánia 

papvendégeinek könyve (1906-1964) (részlet)

  

kolozsvárioklevélkikeresé-
séreésegykéteshelyekiol-
vasására kért meg”.

A Pásztortűz folyóirat 
1925. évfolyamában Mikor 
kik kezték építeni a kolozs-
vári Szent Mihály egyházat? 
címen foglalkozott a Szent 
Mihály templom múltjával.

(Forrás: Szabadság, Ko-
lozsvár 2018. április 10.)

Szobra szülővárosában, 
Gyulán, a nevét viselő 
gimnázium előtt áll, Szabó 

György alkotása (2003)
(Szerkesztőségi megjegyzés: Karácsonyi 

János szülei id. Karácsony János (1825-
1898) örmény származású szűcsmester és 
Papp Terézia (1832-1916) volt)



Erdélyi Örmény Gyökerek2018. szeptember-október

28

Megszületik,nagyranő,
De még aznap elenyész,
Aztánújraföltámad,
Söltözékemegigéz.
(Nap)

Éltet,anélkül,hogyélne,
Eljönhozzánkvendégségbe,
Fénytadnekünksboldogságot,
Haelmegy,amánakvége.
(Nap)

Bóbiskolnihűvösszobamélyén
Párnán,nappalúgyszeret!
Devadászik,sólyomnálisjobban,
Hameglátegyegeret.
(Macska)

Földbekerül,megishal,
Aztánújéletrekel,
Nőis,szaporodikis,
Haazégrenézhetfel.
(Mag)

Nemhasonlítmadárra,
Szárnyanincs,tojásavan,
Négylábú,denemkutya,

Szent Nerszesz Snorháli találós kérdéseiből

Füveteszik,nemtehén,
Tokbanél,deházatlan.
(Teknős)

Tágas,fehérház,benne
Sokkismadár,fekete,
Olyannyelvenbeszélnek,
Mintazember:énmegte.
(Könyv)

Szélesmezőnházanincs,
Szorgalombannincspárja,
Szállvirágrólvirágra,
Fészkenincs,csakkaptárja.
(Méh)

Bölcsmester,avirágok
Sbokrokköztazotthona,
Nyelveédes,jóságos,
Nyugtotnemismersoha.
(Méh)

Nincskirályuk,seregük
Nemigényelkaszárnyát,
Rátörnekavetésre,
Sarlónélkülkaszálják.
(Sáskák)

Kegyelemteljes Szent Nerszesz, egyébént IV. [Gláji] Nerszesz katolikosz (Dzovk,
1102–Hromgla,1173)író,költő,himnuszköltő,zenész,énekes,politikus,kiválódiplo-
mataszületésekorHromglaaKilikiaifejedelemség(halálakorkirályság)fővárosavolt.
ÖkumenikuspárbeszédetfolytatottKomnenoszMánuelbizáncicsászárralésagörög
ortodoxegyházzal.Teológusokésfilozófusokezerkilométeresutatismegtettek,hogy
velevitatkozzanakésminttanítványaitértekvissza.KortársaifővárosárólcsakNerszesz 
Glajecinek nevezték.Megvalósította az örmény irodalomban a tökéletes hangsúlyos
verselést.Bűnbánatikölteményeanagyhetiliturgiarészelett.AzÓmagyarMária-sira-
lombanésHalottibeszédbenugyanaztaközépkoriképalkotóstílusttaláljuk,minteb-
ben:„halálutevék”és„abűnökízlelése”.Azörményliturgiavéglegesrendjeisnevé-
hezfűződik.Edesszafontosszíriaikeresztényvároselestétnagyszerűeposzbanörökí-
tette meg. Találós kérdéseinvalószínűlegévszázadokörményiskolásgyermekeinevel-
kedtek.
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Éjszakaadfényt,nemél
Csupáncsakegyhónapig,
Felérefogy,dekerek
Arccalújjászületik.
(Hold)

Óriásisütőben
Kerekkalácsnaksütik,
Letépdesnekbelőle,
Smegintkigömbölyödik.
(Hold)

Nézdéletünkforrását:
Meghal,földbetemetik,
Sokatszenved,csírája
Mégisfölemelkedik.
Életétkardoltjaki,
Őrlik,zúzzák,kövekkel,
Végüllángiségeti,
Sbennünktámadújrafel.
(Búzamag)

Fordította: Dr. Szám László 
(Folytatása következik) 

Kapcsolattartás, Ohánovics család
KedvesJulikanéni,
köszönöm szépen az értesítést és a 

befektetett munkát. Az év legnagyobb
sikerélménye az volt, hogy húsvét körül
sikerült rendbe hozzam apám hegedűjét
(nemtudtamhogyahúrokmegavonó(k)
tönkre voltakmenve) és rávegyemhogy
játszonegykicsitrajta.Ehhezperszesok
aprólépésrevoltszükség(példáulTemes-
várottnincsmáregyhegedűmestersem).
Akapcsolattartás,akutatásmégtart.a

remélhetősikerekről-haaJóistenisúgy
akarjamajdbeszámolunk.

…
…Végre megkaptam egy szeptember-

ben megrendelt könyvet Lem-
berg:DaskulturelleZentrumder
Westukraine(TrescherVerlag).
Ez azért érdekesmert aLem-

bergitemetőbenvanLucas Oha-
novich sírja aki ügyvéd volt és
mintnem lengyel (örmény) sik-
erült bekerülnie a Sejm-be. A
legérdekesebbaz,hogyafiaegy
görög-katolikustemplombanlett
megkeresztelve.Alengyelekezt

azágatmárnemtüntettékfel.Számomra
a tanulság az, hogy nincs kizárva, hogy
példáulRónaszékennemarómai-katoli-
kushanemagörög-katolikusanyakönyvi
bejegyzéseklehetnekcélravezetőek.
Hogymégbonyolultabblegyenadolog

1700-1770 között egy számomra felis-
merhetetlennyelven írtákazanyakönyvi
bejegyzéseket(görögésbolgárkollegám
konzultálása után valószínűleg ruthén,
amihasonlítamaiukránABC-redenem
egészenaz).

Üdvözlettel,Zoltán
Levelezőpartner: Bálintné Kovács Júlia
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Felhívás!
AFővárosiÖrményÖnkormányzatkirándulástszervez

Wiener Neustadt-ba(Bécsújhely)
2018. szeptember 13-án, csütörtökön.

AkiránduláscéljaelsődlegesenaMáriaTeréziaKatonaiAkadémia,melyhelyen
kezdtekatonaitanulmányaitCzetz János tábornok.Utánaszabadprogram,melyhez

adunkírásosinformációtéstérképetis.
Indulás6,45órakoraKeletipályaudvarból.

Azelőre tudhatóköltség,melyforintbanfizetendő 6800 Ftavonatköltségoda-vissza,
(nyugdíjasoknak is,) mely összeget a Fővárosi Örmény Önkormányzat irodájában
(V.,Akadémiau.1. I. /178-179.)kellbefizetni szeptember10-én10-16óráig.A jegy
nemcsoportos,deahelyjegybiztosításáhozszükségeselőremegvásárolni.

Érdeklődéseseténtovábbiinformáció:onkormanyzat@fovarosiormeny.huvagy
szervezes@fovarosiormeny.hu

Esztergály Zsófia Zita elnök

Meghívó
AFővárosi Örmény Önkormányzat szeretettel meghívja 

Öntésakedvesérdeklődőketa
2018. szeptember 15-én(szombaton)

tartandóIII. Kárpát-medencei Székely és Magyarörmény Fesztiválra.

A rendezvény időpontja:15.30-20,30óráig
Helyszín:1054Budapest,Akadémiau1.Színházterem.

Ízelítő a műsorból:
16-17óraközöttagyermekekrészéregyerekfoglalkozásazÖrményKözösségiTér-

ben(I.emelet180.)
15.30-16.00CzetzJánosdíjünnepélyesátadásaaNemzetiKözszolgálatiEgyetem

HadtudományiésHonvédtisztképzőKarlegeredményesebbhallgatójának.
16-17 óra között  könyvbemutató.

AFővárosiÖrményÖnkormányzatésaRomanikaKiadóPálffy Gyula:Szenkovits
Marcimókáireprintjénekbemutatására.Akönyvetméltatja,Esztergály Zsófia Zita a 
FővárosiÖrményÖnkormányzatelnöke,Kali Kinga antropológus, és Horváth Zoltán 

aRomanikaKiadóvezetője.
Akönyvahelyszínenmegvásárolható.

17-17,30 óráigaGroupDudukegyüttesbemutatója.
18-19 óráigazÖssznemzetiségiTársulatelőadása.

19-19,30 óráig örmény és magyarörmény ételek kóstolása.
19,30-20,30 óráigaKirkósacsaládkamaraegyüttesénekkomolyzeneikoncertje

Programajánló
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Aműsorváltozásjogátfenntartjuk.
Abelépésingyenes,azonbanelőzetesregisztrációhozkötött. Afesztiválteljesprog-

ramjátregisztrációtkövetőenküldjükmegvendégeinknek.
Regisztrálniaszervezes@fovarosiormeny.hucímenvagyawww.fovarosiormeny.hu

oldalunkontalálhatóvezetékestelefonszámon:06/1-3321-791tehetikmeg.
Esztergály Zsófia Zita elnök 

Meghívó
AFővárosiÖrményÖnkormányzatszeretettelmeghívjaÖnta

2018. szeptember 15-én (szombat)
tartandóörményfőzőtanfolyamára.

Helyszín:1054Budapest,Akadémiau.1.ÖrményKözösségiTér(I.emelet180.)
9-16 óráig 

„Főzzünk örményül”közösfőzőtanfolyamarésztvevőkkel,aholörményésma-
gyarörményételekelkészítésekerülapalettára,meglepetésvendéggel,büfével.

Esztergály Zsófia Zita elnök

Meghívó
Fővárosi Örmény Klub 

2018. szeptember 20-án, csütörtök 17 óra
Helyszín:BudapestiÖrményKatolikusLelkészség,Budapest,XI.Orlayutca6.

Műsor: Szappanos Tamás:Naplókönyvcíműműve.
AzI.kötet:1942-1956-igÍgyéltünkmialcímmel,

aII.kötet1957-1989-igKinyílikavilágalcímmelmutatjabeegyjómódú
fővárosipolgárcsaládbanélőfiúéletétésférfikorát.

Előadó:SzappanosTamás
Akönyvekahelyszínenmegvásárolhatók.
Rendező:FővárosiÖrményÖnkormányzat

Meghívó
Fogolykiváltó Boldogasszony búcsú és Tarka nap az örmény katolikusoknál

AzÖrményKatolikusLelkészségszeretettelvármindenkitatemplomunkvédő-
szentje, Fogolykiváltó Boldogasszonytiszteletérerendezettünnepélyesbúcsússzent-

miséjére2018. szeptember 23-ánde.11órakor(Budapest,XI.Orlayu.6.).
Ákos atya

Ezenanapon–immár3.éve-ismétmegrendezésrekerülaTarka nap az örmény ka-
tolikusoknál c.egész-naposcsaláditalálkozó,amelyamagyarörménycsaládokat
kívánjamegszólítani,kérve,hogyhozzákmagukkalgyermekeiket,unokáikatisa
boldogegyüttlétre,amelyenigyekszünkmindengenerációszámáraprogramot,

élménytbiztosítani.
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Program:
9órátólgyermekkézművesfoglalkozás(BorosnyayKláravezetésével)

11óra:ünnepiszentmise
12,30órától17óráigkertiparti(esősidőbenaközösségiteremben)flekkenezéssel,

zenével,majd
Megemlékezések

Előadások
Gyermekésfelnőttprodukciók

Közösségünkcéljaiésfeladatai–beszélgetésügyeinkről,szabadon.

Rendezi:ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület
ésaII.ker.ÖrményÖnkormányzat

Támogató:FÖÖ,ZÖÖ,BudaváriÖrményÖnkormányzat
dr. Issekutz Sarolta elnök

Meghívó
AXII.kerületiÖrményNemzetiségiÖnkormányzatszeretettelhívmindenkit

2018.szeptember26-án15órakoraJókaiKlubban(1121Budapest,Hollósút5.)
rendezett(Ahelyszínmegközelíthető:21,és212autóbuszal,vagyfogaskerekűvel.)

Délvidéki örmény nemesek
cíművetítettképeselőadásra.
Előadódr. Issekutz Sarolta

Azerrőlszólókönyveahelyszínenmegvásárolható.

Meghívó
Az1848/49-esszabadságharchőseire,köztükamagyarörményhősőkre,

az Aradi vértanúkra emlékezünk 
2018. október 3-án, kedden17,30órakor

aBudapestV.Akadémiau.1.I.emeletiszínházteremben
(MagyarTudományosAkadémiávalszemben).

SzeretettelhívunkésvárunkmindenkedvesVendéget.Emlékezzünkegyütt!
ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület

FővárosiÖrményÖnkormányzat
Program

Azestetmegnyitjadr. Issekutz Sarolta és Esztergály Zsófia Zita elnökök
EmlékbeszédettartDr. Hermann Róberthadtörténész

Verses-zenésműsor–előadjákTallián Mariann és Lázár Balázsszínművészek

KoszorúzásazAradiVértanúkkopjafájánál(helyszínen)
Arendezvényttámogatja:Bp. Főv. II.kerületi-,ZuglóiÖrményÖnkormányzat
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AXII.KerületiÖrményNemzetiségiÖnkormányzat
utazást szervez Aradra, a koszorúzási ünnepségre.

Arendezvényutánvárosnézéslesz(igényszerintcsoportosanvagyegyénileg).
Időpont:2018.október6.szombat

Indulás7órakoraBlahaLujzatérről(Corvinelől)
Várhatóköltség:35főesetén6000forint,30főesetén7000forint

Jelentkezés: ormeny12@freemail.hu, 30/222-74-37

Meghívó
Fővárosi Örmény Klub

Időpont: 2018. október 18. csütörtök
Rendezi:BudaváriÖrményNemzetiségiÖnkormányzat

Aműsorrendezésalatt.

Kiállítás
ABp.II.ker.ÖrményÖnkormányzatszeretettelhívmindenérdeklődőta

2018. november  6.,kedd17,30órakormegnyílókiállítására:
A magyarörmény kultúra „1001” szála és formája

AkiállítástmegnyitjaDr. Benedek Katalinművészettörténész
TradicionálisörménynépzenétjátszikaGroupDuduk

Helyszín:MarczibányiTériMűvelődésiKözpontGalériája
(Bp.II.ker.Marczibányitér5.)

Világosító Szent Gergely búcsús mise után a zeneagapé előadói és a közönség (2018. június 24.) 
Budapest XI. ker. Orlay utca 6. Örmény Katolikus Lelkészségen
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Krajcsír Piroska
A magyarországi örmény kolónia és a néprajz-

kutatás a XIX-XX. század fordulóján –3.rész
Amásikcélkitűzés,amillenniumikiállí-
tásszervezéseszinténnemvezetettered-
ményre.
AzArmeniameghirdetteazanyaggyűj-

tést,melynéprajzi,hitéleti,művészetiés
történetitárgyakravonatkozott.Akiállítá-
sonnagyszámbankívántakszerepeltetni
kódexeket, címer- ésokleveleket, nyom-
dai kiadványokat. Fényképeken szándé-
koztakbemutatniazörményarctípusokat,
Ani romjait, Ajvazovszkij képeit, a Ru-
bens-oltárképet stb., ésmeghirdették ör-
mény tárgyakgyűjtését is.Mindezeket a
kiállítás lebontása után egy tudományos
néprajzi múzeumban kívánták elhelyez-
ni.42Aszerkesztőkazonbanhiábapróbál-
tákfelébresztenianemzetihiúságotazzal,
hogyahírekszerintabudapestiezeréves
kiállításon 25 lakóház emelkedik majd,
s köztük helyet kap a székely, palóc, tót, 
szerb,vend,bolgárstb.ház-csakörmé-
nyekről nem hallani - a felhívásnak így
semletteredménye.Nemcsakaz1896-os
millenniumikiállításrólkéstekleazörmé-
nyek,nemszerepeltekaz1900-as,ezred-
fordulósrendezvényensem.
Anéprajzikiállításfiaskójaazértisérin-

tette fájdalmasan a hazai örmény értel-
miséget,mert az 1887 óta folyamatosan
megjelenőArmeniahasábjainegyretöbb
komolynéprajzicikkéstanulmánykapott
helyet, ígymegindult a kolónia szellemi
kincseinek feltérképezése, írásbeli rögzí-
tése.Akultúrtörténetiésnéprajzianyago-
kataszázadfordulónfigyelemreméltómo-
nográfiákbarendezték.Pátrubány Lukács 
örménytanulmánykötete1884-benjelent

meg. Szongott Kristóf lefordította,előszó-
valésjegyzetekkelláttael,majd1892-ben
megjelentette Movszesz Khorenaci (V.
századi örmény történetíró) munkáját, a
NagyÖrményországtörténetét.Nemmel-
lékesen jegyezzükmeg, hogyKhorenaci
művét az örmény diaszpórában a XX.
századig történelemkönyvként használ-
ták. Ávedik LukácsmegírtaaSzabadkirá-
lyiErzsébetvárosmonográfiájacíműnagy
tanulmánykötetét,melyetSzamosújváron
adtak ki 1896-ban. 1898-ban megjelent
Szongott Kristóf családtörténeti munká-
ja,melyrőlazEthnographiafolyóiratkö-
zöltrecenziót(Amagyarhoniörménycsa-
ládok genealógiája, tekintettel ezek egy-
másköztirokonságára,savezeték-éske-
resztnevek etymologiai értelmére. Ere-
deti,kiadatlankútforrásokfelhasználásá-
val.)Ugyanő 1901-ben forrásértékű sze-
melvényekben gazdag háromkötetes vá-
rostörténetetjelentetettmegSzamosújvár
szab. kir. városmonográfiája 1700-1900
címmel.Amonográfiarészeként,deönál-
lókötetbenadtaki1903-banAmagyaror-
szágiörményekethnographiájacíműkö-
tetét, melynek megjelentetése életének 
évfordulóihozkötődött(tanáripályája40
éves jubileumát ünnepelte, és ekkor töl-
töttebe60.életévét).Bányai Elemér (Zu-
boly)azörményanekdotakincsetgyűjtöt-
teösszeÖrményanekdotákésegyébap-
róságokcíműmunkájában(1902).
Az Ethnographia számaiban 1893-tól

1903-ig meglehetősen gyér a megjelenő
örményanyag.Aszemlékugyanfelsorol-
jákazArmenianéprajzitárgyúcikkeit,E.
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L. (Esztegár László) ismerteti Szongott
Genealógiáját43, közölnek két Pátrubány
Lukács-cikket,44 és Gopcsa László köz-
lésében egy erdélyi halotti búcsúztatót45, 
deazEthnographiatükrébenúgylátszik,
mintha megtorpant volna az örmények
kezdeti lelkesedése.Pedigmindösszear-
ról van szó, hogy a szervező és akiállí-
tás-, illetve az örménymúzeum létreho-
zásárairányulótevékenységszíntereátte-
vődöttErdélybe,ésazidőközbenmegala-
kultErdélyrésziKárpát-Egyesület(EKE)
tevékenységéhez kapcsolódott, melynek
alapító tagjai többek között Herrmann 
Antal és Merza Gyula46 voltak. A szer-
vezetegyiklegfontosabbcéljaazerdélyi
néprajzimúzeumlétrehozásavolt,mely-
nek feladata tükrözni az említett ország-
rész népeinek sajátos életét, annakmin-
denmegnyilvánulásával.47
AnéprajzimúzeumtervezetthelyeMá-

tyás királyszülőházavolt.Ebbenazépü-
letbenazerdélyiörményekszámárafenn-
tartottszobábankaptakvolnahelyetazör-
ményegyháziművészetkereténbelülké-
szített ruhák, faragványok, szakrális tár-
gyak, Verzár és Gábrus Zachar hagyaté-
ka,örménytemplomokfényképei.Mind-
ezekentúlhelyetkaptakvolnaÖrményor-
szágbólszármazórégiségek,érmék,hasz-
nálati tárgyak, címerek, zászlók, család-
fák, rajzok, festmények, de amindenna-
piéletkörébőlvettviseletek,háziipariké-
szítmények, szőnyegek, hímzések, fény-
képgyűjtemények, kéziratok, kiadvány-
okis.48
Alehetőségelsősorbanazegyházisze-

mélyeket mozgósította, ám az sem volt 
igazáneredményes.Ezértagyűjtésértfe-
lelősMerzaGyulaolyanengedményttett,
hogyamennyibenbirtokosaikmégidőle-
gesensemkívánnakmegválniörménytár-
gyaiktól,azokfényképeitisbeküldhetika

múzeumnak.49 Ám hiába agitáltak lelke-
sen, vállvetve a szervezők és azArme-
nia, 1902. október 12-én, aMátyás-szo-
bor leleplezésével egybekötött ünnep-
ségen úgy nyílt meg az Erdélyi Kárpát
Múzeum, hogy abban nem volt örmény
kiállítóterem.50

1902 januárjában az Armenia a vesz-
teségeket leltározza: két kiváló örmény
személyiség, Molnár Antal és Ghevond 
Alisán haláláról ad hírt. Merza Gyula a
Verzár-szobor tervéről, továbbá az ör-
ménypüspökségvisszaállításánakkérdé-
séről cikkezett.A tervezett kiállításról, a
sikertelenség okairól nem esett több szó
azévfolyamszámaiban.
1903-ban az erdélyi örmény közvéle-

ményt s azArmenia lapjait az újabb ki-
adványok megjelenése (Bányai Elem-
érésSzongottKristófmunkái),valamint
Szongott 40 éves tanári jubileumának
megünneplése töltötte meg.51

Érdekeséselgondolkodtató tény,hogy
azerdélyiörménymúzeummegalakulásá-
hozegynemörmény,ámazörménykultú-
rairántelkötelezettszakember,Herrmann
Antalismételtfellépésérevoltszükség.A
kolozsvári egyetem néprajzi magántaná-
raazEthnographiában számvetéstkészí-
tettazaddigelértnéprajzieredményekről
ésahiányosságokról,sahazainéprajzku-
tatáseddigisikertelenségekokaitelsősor-
ban a szervezetlenségben, és a szakkép-
zettséghiányábanlátta.52Valószínűlegez
voltazokaazörménynéprajzikiállítások
kudarcainakis.
1905. február 19-én a városháza dísz-

termében tartották az Örmény Múzeum
alakuló közgyűlését, ami jelzi, hogy a
város vezetőit sikerült megbarátkoztatni
a múzeum létrehozásának gondolatával,
s ők is felmérték a kezdeményezés tár-
sadalmi súlyát.A város előkelőségeivel
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együttkétszázrésztvevőjelezterészvéte-
liszándékátamúzeumlétrehozásátcélul
tűzőegyesületben.Acsatlakozóknévso-
ratükrözte,hogyaszamosújváriörmény
múzeumügyemessze túlmutatott az er-
délyiörménykolóniahatárain.Csakné-
hányatkiragadvaközülük:aMúzeumok
és Könyvtárak Országos Főfelügyelő-
sége, a Magyar Néprajzi Társaság, dr. 
Hatzouni Vartantheol.tanár(Isztambul), 
Theodorovics József, érsek (Lemberg),
dr. Jadigian Fülöp igazgató (Velence),
Szvacsina Géza polgármester (Kolozs-
vár),dr. Réthy László,aMagyarNemze-
tiMúzeumőre,Kapdebó Gergelyfőispán
(Temesvár).
Az alakuló ülésen megválasztották a

tisztségviselőket (200 korona adomány-
nyal József főherceg is az alapító tagok
közé lépett).AzegyesületelnökeDániel 
László,alelnökei:GopcsaLászló,Issekutz 
Győző,MerzaGyula ésTüzes Karácson 
voltak; tiszteletbeli elnökei ismert köz-
életiszemélyiségek,tudósok,armenisták,
akiknektársadalmisúlya,agazdasági-po-
litikai vagy éppen tudományos életben
betöltöttszerepeelevebiztosítékvoltarra
nézve,hogyamunkalényegirészétsiker
koronázza.A múzeum tiszteletbeli igaz-
gatójává Herrmann Antalt, igazgatójává
Szongott Kristófot, múzeumőrökké Bá-
nyai Elemért, Jósa Jánost, Ornstein Jó-
zsefet, Orosz Endrét és Temesváry Jánost 
választottákmeg.A tényleges tevékeny-
ségetamúzeumivezetőbizottságvégez-
te,53 az örmény tárgyakat SzongottKris-
tófkezelte.Amúzeumszámáraarégire-
álgimnáziumfelsőemeletétjelöltékki.A
későbbiekben az előcsarnokban alakítot-
tákki a lapidáriumot (kőtárat), és ittke-
rültek falra a nagyobb méretű festmé-
nyek,képekis.Ezutánkezdődöttelamú-
zeumszámáraatárgyi,illetvealapítványi

(pénzbeni)adakozás,melyarákövetkező
évekbenisfolytatódott.
Azerdélyi armenisztikaés azÖrmény

Múzeumügyét sajnálatosan befolyásolta
Szongott Kristóf 1907. január 24-én be-
következett váratlan halála.AzArmenia
szerkesztését Herrmann Antal vállalta,
Papp Gusztáv segítségével. Az 1907-es
évbenazonbanmindösszenéhányössze-
vont füzetet adtak ki.AmikorHerrmann
Antal1911-benVácottnyomdátvásárolt,
1913-ban ismét megpróbálták elindítani
azújságot.54Törekvésüketnemkoronázta
siker.Feltételezhető,hogyazArmeniafel-
élesztéséheznemcsakSzongottönfeláldo-
zókövetkezetességére, hanemaz erdélyi
örményolvasóközönség,ésSzamosújvár
közelségére is szükség lettvolna.Kívül-
rőlmeglehetősenkockázatosvoltakoló-
niaszámárafolyóiratotműködtetni.
A szamosújvári Örmény Múzeumot

1909.szeptember19-énfényesünnepség
keretében, valamennyi erdélyi örmény
katolikus lelkész részvételével nyitották
meg.A múzeumnak 1912-ben 6000 ko-
ronakészpénzvagyonavolt;akiállítóter-
mekben474érme,253örményvonatko-
zásútárgy,59kéziratéstöbbezerkönyv
kapott helyet.55

Az Ethnographia 1907-es évfolyamá-
nakelsőszámainemadnakhírtSzongott
elhunytáról-aszerkesztőknekvalószínű-
leg jelentősebb veszteség volt dr. Kuun 
Géza halála-,safolyóiratotlapozvaúgy
tűnik,minthaszellemi látókörükönkívül
estek volna az Erdélyben zajló esemé-
nyek.AzeztkövetőévekEthnograhiáiban
sem az örmény múzeum megnyitásáról,
sem Herrmann Antal múzeumalapító és
folyóirat-kiadó tevékenységéről nem ol-
vashatunk.Azegyetlenörményvonatko-
zásúanyagaGopcsaLászlómesefordítá-
sairavonatkozókritika1911-ből.
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Az I. világháború kitörése után nem-
csakazArmeniaszűntmegvéglegesen;a
háborúsévekalattajóvalrangosabbnép-
rajzi folyóirat, az Ethnographia is har-
madrésznyire zsugorodott. Eltűntek be-
lőle a testületi ülések jegyzőkönyvei, az
előfizetők és aNéprajziTársaság tagjai-
naknévsorais.
A trianoni békediktátum után az erdé-

lyiörménykolóniakívülkerültMagyar-
országújhatárain, tehát ilyenszempont-
bóliskijelenthetjük,hogy1914-gyelegy
korszakzárult leazerdélyiörménynép-
rajzkutatástörténetében.
Összegzésként megfogalmazhatjuk,

hogy az erdélyi örmény kolónia városai-
ban, különös tekintettel Szamosújvárra,
az 1880-as években elkezdődött egy na-
gyonerőteljesszellemimegújulásimozga-
lom.Ezatörekvés,melynekzászlóvivőjea
magyarországiörményértelmiségvolt,azt
célozta,hogyanyelvébenés szokásaiban
nagyrészt asszimilálódott erdélyi örmény
közösség megtalálja, visszanyerje, illetve
neveszítseelteljesennemzetiarculatátés
szellemiértékeit.Azegykorikereskedőkés
mesteremberek értelmiségi leszármazottai
abeolvadásfolyamatátnemtudtákugyan
megállítani,deanemzetiidentitásmegőr-
zésének fontosságára képesek voltak fel-
hívnikortársaik-honfitársaik-figyelmét.
Az a néprajzi gyűjtőmunka, amelyet

SzongottKristóf,PátrubányLukács,Mol-
nárAntal,MerzaGyula,ÁvedikLukács,
BányaiElemér,snemutolsósorbananem
örményszármazásúHerrmannAntalésaz
Armeniamásmunkatársaivégeztek,kor-
szakos jelentőségű volt.A teljes pusztu-
lástólmentettékmegaz erdélyiörmény-
ség néprajzának, történelmének, kultúr-
történeténekszellemiésanyagiemlékeit.
Ebben a munkában számottevő sze-

repet játszott az 1889-ben megalakult

MagyarNéprajziTársaság.Amagyartu-
dományosságvérkeringésébeazonnalbe-
kapcsolták aMagyarország területén élő
nemzetiségeklegkiválóbbképviselőit,így
kerülhettek tagjai közé az erdélyi örmé-
nyekis.AMagyarNéprajziTársaság,va-
lamintfóruma,azEthnographiaműködé-
se áthatotta, segítette, sőt katalizálta azt
a tevékenységet, amelynek során az er-
délyi örmény értelmiség 1887-1907 kö-
zöttszámosmonográfiát,tanulmányköte-
tet,folyóiratotjelentetettmeg,éslétreho-
zottegynéprajzimúzeumotis.Aszázad-
fordulókétévtizedealattmegjelenthazai
örmény kiadványok, folyóiratok, gyűj-
teményes monográfiák elsősorban for-
rásértékük miatt jelentősek, s napjaink
armenisztikaikutatásaibanisérdeklődés-
re tarthatnak számot.

(Vége)

Lábjegyzet
42Philarmen: Örmény ház a kiállításon.
Armenia,1894.175.p

43Ethnographia,1899.240.p
44Ethnographia,1900.230.p,372.p
45Ethnographia,1901.420.p
46Merza Gyula (1861-1943) kolozsvári
születésű néprajzkutató, armenista, tu-
risztikaiszakíró.AzEKEjegyzője,fő-
pénztárosa, Táj- és Néprajzi Múzeu-
mának igazgatója, az Erdélyi Magyar
KözművelődésiEgyesület egyik alapí-
tó tagja..AzErdély c. honismereti fo-
lyóiratszerkesztője (1903-08),abuka-
restiAraratörményszaklapmunkatársa
(1924-25). Főbb örmény vonatkozású
munkái:Ahazaiörményekethnográfiai
hanyatlásánakokairólésazokorvoslá-
sáról1895),Azörménykereszt(1902)
Azörménynépköltőkről1907).Össze-
állítottaazerdélyiörménységbibliográ-
fiáját(kéziratban),azerdélyiörmények
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nép- és korrajzát (ErdélyiMagyarÉv-
könyv,1932.)

47ErdélyNépei.1898.1.évf.4-7.l.p
48MerzaGyula:AzE.K.E.kiállításaésaz
örménység.Armenia,1900.263.p

49Kolozsvári kiállítás örmény szobája.
Armenia,1901.28-29.p

50Ethnographia,1902.383.p
51(Egyikmunkatárs):SzongottKristóf40
évestanár.Armenia,1903.355-367.p

52Herrmann Antal: A hazai néprajzi

munka szervezéséről. Ethnographia,
1904.228-229.p

53Az örmény múzeum megalakulása
(Néprajzi hírek rovatban, szignótlan.)
Ethnographia,1905.127.p

54HerrmannAntal:azArmeniafeléleszté-
se.Szamosvölgye,1909.23.

55Hovhannesián Eghia: Armenia népe.
Gödöllő,1934.278.p

(Megjelent: Barátság 2015. nov. 15.)

azalábbiútvonalon:Budapest–Ártánd–Nagyvárad–Mezőtelegd–Csucsa–
Gernyeszeg–Szászrégen–Istenszéke–Szalárd-Marosvécs–Gernyeszeg–Jobbágy-
telke–Mikháza–Vármező–Szováta–Gernyeszeg–Almakerék–Keresd–Maros-
vásárhely–Gernyeszeg–Marossárpatak–Hegyközszentimre–Ártánd–Budapest,

2018.július15-20.között.
Azélménybeszámolótakövetkezőlapszámbanközöljük!

Csillagtúrák Erdély szívében   
Kastélyok, falképes templomok, kulturális események 

és kulináris élmények

  

Jobbágytelke, Faluház, néptáncbemutató Apafi Mihály mellszobra a marossárpataki szoborparkban
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Útálomésarcábavágom: 
–Százév,detánkétezeróta 
őrült,mocskos,aljasvilágez, 
ezafarizeusEurópa!

Kenyérsjoghelyettaszegényt 
csitítjakarddal,üreséggel 
éscinkoslelkiismeretét 
avatagésmodernmesékkel;

százév,demárkétezeróta 
hányszentvágyhaltmeggazszívében! 
Hazám,keresztényEurópa, 
milesz,habukásáradöbben,

milesz,haújraföldreszáll 
aMegcsúfoltésMegfeszített, 
smertjósága,hite,imája 
egyszermármindentelveszített:

Szabó Lőrinc
Hazám, keresztény Európa

milesz,hamegjőpokoli 
lángszórókkal, gépfegyverekkel,  
vassisakos,pestishozó, 
bosszúállóangyalsereggel?

Milesz,hamegjőKrisztusés 
újországotteremtaföldön, 
haelhullanakabanditák 
snemlesztöbbharc,sekard,sebörtön,

haégiszerelmétaföldi 
szükséghezszabjaamaBárány 
sújramegvált–óh,nemajók, 
deagonoszokvéreárán:

hazám,boldogtalanEurópa, 
hatúléledaharcokvégét, 
elbírod-emégteazIstent, 
aSzeretetetésaBékét?

1923
 

Gernyeszeg, Teleki-kastély
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Az örmény származású P. Pungutz An-
tal dr, aki a római katolikusmechitarista
rend-háztagjavoltBécsben,Székközség-
benszületett1888-augusztus31-én.Apja
Pungutz Antal kereskedő, anyjaMurádin 
Mária. A középiskolát, a
papi szemináriumot, a te-
ológiát és egyetemi tanul-
mányait Bécsben végezte.
1911-ben szentelték pappá
és 1914-igmint tanármű-
ködött a bécsi szeminári-
umban.Azelsővilághábo-
rúidején.(1914-1918)Isz-
tambulbanazörménygim-
náziumtanáraéstáborilel-
kész a közös hadseregben.
1918-1922 között gimná-
ziumi igazgató helyettes a
szamosújvári örmény pol-
gáriiskolában,majdBulgá-
riában megszervezi az ör-
mény egyházközséget. 1924-tól 1930-ig
Isztambulban kolostori számtartó a rend-
házban, 1930. október 1 és 29 között
Szamosújvárt tartózkodott az árvaintézet-
benmintbécsimechitaristalelkész.Ekkor
mondotta,hogySzófiábanésKonstantiná-
polyban a temetőben szétszórtan elteme-
tett40magyarhősihalotttetemétnagyál-
dozatkészséggelösszegyűjtötte,ésméltó-
képpenemléketállítottnekik.Síremlékük
feléeztírta:„ÁLDOTTLEGYENAZITT
NYUGVÓHALOTTAKEMLÉKE!”Mi
csak ezt fűzhetjük hozzá: „Áldott legyen
azis,akimesszeidegenbenelesettmagyar
hősökkelenemestettetvéghezvitte.“
Ebben az időben restaurálta Herczeg 

Ferenc marosvásárhelyi freskófestő a

Kerek évforduló
130 évvel ezelőtt született Pungutz Antal dr.

főtériörménytemplomot.Pungutzittma-
radtafölszentelésig.Résztvettazörmény
szentmisén. Engem 1922-ben még taní-
tott, és felismert és üdvözölt az ünnepi
körmenetben.

1931-től a bécsi egye-
temen keleti nyelveket ta-
nult. 1934-től Budapesten
az örmény szertartású ró-
maikatolikusegyházelnö-
ke. Egyetemi lektor és az
örmény történelem és iro-
dalom közismert szakem-
bere. Nevéhez fűződik az
első örmény-német szótár
összeállítása. Szentbeszé-
dei, irodalmi és történel-
mielőadásai nagynépsze-
rűségnekörvendtek.Bécs-
ben,deBulgáriábanésIsz-
tambulbanisamagyarszo-
ciális karitatív és kulturá-

lis,valaminthitbuzgalmiéletnekelőmoz-
dításán fáradozott. Számos örmény, né-
met,franciaésmagyarújságmunkatársa.
A törökországi örménykatolikus gimná-
ziumújjáépítéseisnevéhezfűződik.
Az erdélyi és magyarországi örmény

katolikusok lelki atyja volt, egész, életét
ésmunkásságátazörményszertartásúró-
mai katolikus egyház fejlesztésére szen-
telte.Beszéltnémetül, franciául, törökül,
arabul,latinul,ésbeszéltearégiésamo-
dernörménynyelvetis,demindemellett
magyaranyanyelvétszerettealegjobban.
1946.augusztus13-ánhaltmegBuda-

pestenésaFarkasrétiTemetőbenhelyez-
tékÖröknyugalomra.

Gabányi János
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Azeurópaiírókjórészea„levantinereket”
bemutatvatévesenazonosítjavelükazör-
ményeket.EzeketazegykoriLevantete-
rületénélőkalmárokatmárakkorisanyu-
gatipiacimorálirányította.
„Etnikailaglehettektörökök,görögök,

örmények,zsidók,vagyakárletelepedett
olaszok és franciák. És ebből még köz-
mondástiscsinálnak!
VelükellentétbenKonstantinápolykül-

városában százával találjuk a paraszt-
viseletben járó örmény földműveseket.
Igen nagy részük iparosmég a diaszpó-
rákbanis. Cipészek,szabók,asztalosok,
lakatosok,  borbélyok százával és ezré-
velvoltak, csakazüzleti feliratokatkel-
lett volna megfigyelni. Vándorbottal a
kezében útnak indult száz meg száz ör-
ményiparosésaszandzsákokcipőit,ka-
lapjait,csorgócsatornáitstb.hozta rend-
be.…AKaliforniábakivándorolt örmé-
nyekisFresnovidékénmintásgyümölcs-
termelőkélettek.AmészárlásokelőlBul-
gáriábavándoroltörményekközülsoka-
kat láttamVárnábankikötőimunkásnak,
Sumlában és Ruszcsukban pedig százá-
valfakivágássalkerestékkenyerüket.Egy
németszerzőatörökökrőlírtmunkájában
írja, hogy az örmény paraszt ügyes és ta-
karékos.Ezannálisértékesebbjelenség,
mert sokszor hiábaművelte földjeit, ter-
mésételvitteakurd,mégisragaszkodotta
földmíveléshez.Arménianépeaperzsák-
kal folytatottvéres csatái és agöröghá-
borúk idejébensemhagytamegművelet-
lenülföldjeit, ígyvolteza legújabbmé-
szárlásokidejébenis.
A Brussa vidéki selyemhernyó te-

nyésztésésselyemiparörménykezekben

dr. Hovhannesian Eghia 
Az örmény nép jellemzése

fejlődött naggyá. Az anatóliai szőnye-
gekmintázóiésmestereileginkábbörmé-
nyekvoltak.Atörökországiötvösiparaz
örményaranymívesekkezébenvoltésaz
európairészenmaisazőkezükbenvan.
Szmirnavidékénafügetermelés,szárítás
éskivitelugyancsak.
Aki valaha a kaukázusi, tebriszi,

erzerumi vagy Araxes-vidéki örmények
között járt,akivégigmentegyörmények
laktakisázsiaifalun,vagyvárosonésör-
ményekközöttcsaknéhánynapot is töl-
tött, annak soha eszébe nem jutna, hogy
az említett  kereskedővel egy platform-
ra állítsa az örményt. Előbbi a világhá-
ború alattimenekülései során új lakóhe-
lyénhamarosanhadiszállítóváésbankár-
rálépettelő,mígaBalkánegyesvárosai-
banamészárlásokelőlodamenekültör-
ményekmégévtizedekighazaiföldmíves
népviseletben,bánatosnépdalaikéneklé-
semellett fát vágtak, terhet hordtak, va-
sárnaponként pedig nemzeti hazafias da-
laiktól voltakhangosak azokakis kocs-
mák, ahová jártak.
Kedély, temperamentum, érzékiség

megnyilvánulásai,nemzetiérzésésharci
kedv,azéletveszélyekkelvalószembené-
zéstekintetébenmeglehetősenmesszeáll-
takazelőbbiektől.
Noha évszázadok óta idegen uralom

alattálltak,aholakatonaiszolgálatbanré-
szüknem lehetett,kezükbe fegyvercsak
titkos úton juthatott, Szaszun, Dalvorig,
Ván, Zejthun – az örmény területek kü-
lönböző pontjai - örökre fogják hirdetni
ennek a fajnak a bátorságát, haláltmeg-
vetőharcikészségét.Gugunian Szárkisz, 
Ántránig, Jephrem, Sebuh és más 
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legendás,hírneveshősökennekújabbbi-
zonyítékául szolgáltak.
Az örmény idegenek között zárkózott,

nembarátkozikhamarössze,sohasemlép
felbizalmasan.Nincsbennetúlzottalkal-
mazkodásikészségésnehezen szívja fel
azújabbmillieukultúráját.
Viszont fogékony a tanulásra, ide-

gen nyelveket könnyen sajátít el, 
kultúrkapacitása magas. Nagy akaraterő
és bámulatos szívósság jellemzik. Ezért
tudott mint nemzet megmaradni évezre-
dekmúltán,amikormelletteAssyrésBa-
bilonbirodalmaitűntekelésfolytonosül-
dözésekéstámadásoksúlyaalattnyögött.
Nem csüggedő természetű a legnagyobb
veszélybensem,ésnemhagyjaelmagát.
Szorgalmasésmunkaszerető,habármun-
káját nem kíséri mindig germán alapos-
ság.  Takarékos és vagyongyűjtő, gyak-
ranegészenazsugoriságig.Egyesvidéke-
ken ez maguk között az örmények között 
isközmondásossávált.
A szülők feltétlen tisztelete a családi

kapcsolat alapja, akik minden törekvése
gyermekeikjobbjövőjéreirányul.Csalá-
don kívül viszont hiányzik belőle a kel-
lőtekintélytisztelet,ezértnehezenirányít-
ható, szervezhető. Széthúzás, erős kriti-
kus szellem, ellenzékieskedés, pártosko-
dásnehezítiéletét,amitanyugatidemok-
ráciákfranciaföldrőlátplántáltelveimég
jobbanhelyteleniránybafejlesztettek.

Vallásos nép, melynél a nemzet és val-
lásúgyszólvánegyüttjár.Istenfélelemés
vallásoshitkísérikvégigadiaszpórában
is, megjelenésével együtt jár az örmény
templom felépítése.A tudás nem termel
nálukhitetleneketéspórvagyúrinépegy-
arántvallásosmarad.Azörménytemplo-
mokbanaférfiakésanőkszámaközötti
aránytalanságnincsmeg.Hitétnemhagy-
jaelanyagielőnyökért. Igenkevésazok

száma, akiket a mészárlások idején erő-
szakkal sikerült iszlám hitre áttéríteni.
Százezrek választották inkább a pusztu-
lást,minthitükelhagyását.Történt,hogy
3hónapostörökrémuralomalattegyikfa-
lut erőszakkal áttérítették. A rémuralom
utánmásnapéjjelazifjúságmagávalvit-
teatemetőbeazörménypapot,azegyet-
lenközbeniszlámmódraeltemetetthalot-
tatkiástákésújraeltemettékörményszer-
tartásszerint.
Mulatós kedvű és az itallal szívesen

barátkozik össze. A lakodalmi mulatsá-
gok napokig tartanak. Bizonyosmérték-
ben hazardírozó is. Kedélyét zenéje és
népdalaitükrözikvisszaleginkább.Érzé-
kivilágábannemkicsapongó,nagysúlyt
fektetasszonyaiésleányaierkölcseire.A
hitestársihűtlenségalegnagyobbritkasá-
gok közé tartozik, ha mégis megtörtént,
miattaegész falvakkeltekegymáselleni
harcra,sőtabosszúállástazutódokköte-
lességéve tették.
Ősi hazájában kardforgató és harci-

as.A zejthuniak a török portával szem-
ben 1875-ig megőrizték függetlenségü-
ket.Vitézségükazonbanidegenhatalmak
beugratásárasokszornemváltelőnyükre.
Egyes kalmárkodó diaszpórákbeli örmé-
nyekreeznemérvényes,őkinkábbaké-
nyelmesbéke-életemberei.
Bankéskereskedelmiügyekhezkétség-

telenülnagyérzékevan,amiügyességgel
párosul. Művészetek, költészet, tudomá-
nyok iránt igenfogékony,általábanmint
iparos is felülmúlta a szomszédságában
élőnépeket.AElő-ÁzsiábanésaBalká-
nonmint igen ügyes kereskedők jómód-
jukellenéresemváltottakkikülönösebb
ellenszenvetmindaddig,amígegyesuta-
zókírásaikbanatörökhivatalosköröktet-
szésére törekedve nem illették igaztalan
vádakkalőket,amitaztánatörök-örmény
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viszály okául állítottak be. Ugyanakkor
Rohrbachnémetutazószerint„Egykivá-
lóantehetségesnép,mindazonnépekkö-
zött, kiknekközelébenÁzsiábanéltek, a
tulajdonképpenikultúrahordozói.”1913-
ban egy konstantinápolyi német nyel-
vű újságban ez áll: „Az örmény nemzet
közvetítő szerepet játszott kelet és nyu-
gatközöttésvittékakultúrátolyország-
ba,ahonnanafényhozzánkjött”.Egysok
kötetesfranciaföldrajzimunkábanolvas-
ható: „Azörmény intelligenciája fejében
van,mígageorgiaiétekintetébenrejlik.”

Lord Byronszerint(akinekavelenceiör-
mények Szent Lázárszigeténemléktáblá-
ja isvan):„Azörménymindenerényea
sajátja,míghibáimásoktólszármaznak.”
A világhírű Franz Werfel hatalmas tör-
ténelmi regénye, aMusza Dag negyven
napjanemmás,mintazörménynépmin-
denirányúmesterijellemzése.
(Megjelent dr. Hovhannesian Eghia 
Arménia népe című könyvéből (Kalántai 
nyomda, Gödöllő, 1934) 16-22. oldal 
(részlet, kissé rövidítve)

Gernyeszeg, Teleki-kastély

Sáromberke, Teleki-kripta

Gróf Teleki Sámuel emléktáblája

Gróf Teleki Kálmán

A Barangolás képei
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TiszteltPolgármesterÚr!TiszteltKépviselő-testület!
2013-banPilisvörösvár,PilisszentivánésSolymárelkötelezetthelytörténetikutatóival
együttvalósítottukmegaKarátsonyi-uradalomlegkiemelkedőbbeseményénekemlé-
ketállító,arózsaesküvőkhagyományátbemutatórendezvényt,vándorkiállítástéski-
adványt.
E nagy sikerű – mindhárom településen

örömmel fogadott – rendezvénymegerősítet-
tebennünkaztavágyunkat,hogyegyszeraza
kiváló,aszószorosértelmében„nemes”sze-
mélyiség ismegkaphassaPilisvörösvár város
díszpolgáricímét,akia rózsaesküvőkhagyo-
mányát, az erénydíjat bevezette Vörösváron
ésakétszomszédostelepülésen.Őgróf kará-
csonyfalvi és beodrai Karátsonyi Guidó, vá-
rosunk földesura és kegyura, akinek nevéhez
életébenszámosjótétemény,adomány,nemes
cselekedetfűződik.GrófKarátsonyiGuidoer-
kölcsi kötelességének tekintette: „Minél na-
gyobb a vagyon, annál nagyobbak a haza irán-
ti kötelességek”.Kötelezőérvényűnektekintet-
te mindenkor családja jelmondatát: „Pietate, 
honore et perseverantia” – azaz elkötelezett-
séggel, tisztelettel és állhatatossággal.

Fogarasy Attilatanár–helytörténetikutató,
aKarátsonyi-honlapfejlesztőjefelvetésevolt,
hogymindhárom szomszéd település emelje díszpolgárainak sorába grófKarátsonyi
Guidó földbirtokost, akit nevezhetnénk sok-sok jótékony cselekedete okán a nemzet
mecénásánakis.
Mindkétszomszédunkkészülődikeztagondolatotünnepikeretbenmegvalósítani.
Jablonkay Mária,asolymárimúzeumigazgatójamársikerrevitteeztafelvetést.Kez-

deményezéséreasolymáriképviselő-testület2018.június20-ándíszpolgáricímetado-
mányozottgrófKarátsonyiGuidónak.
Szeretnénk,haPilisvörösváronishasonlódöntésszületne.
(Hasonlóközösdöntésreéselismerésremárvoltpélda,éppenagrófúrfiával,gróf

KarátsonyiJenővelkapcsolatban,akit1933-ban,nemsokkalhalálaelőttmindháromte-
lepülésönkormányzatadíszpolgárráválasztott.)
Születése200.évétkövetőena

„RÓZSAESKÜVŐKGRÓFKARÁTSONYIGUIDO
PILISVÖRÖSVÁRIURADALMÁBAN”

Gróf Karátsonyi Guidó felterjesztése 
Pilisvörösvár Város Díszpolgári címére
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megemlékezőrendezvényötévesévfordulójaalkalmával
Pilisvörösvár Város Díszpolgára 

posztumuszcímelismerésrefelterjesztjük
néhaigróf karácsonyfalvi és beodrai KARÁTSONYI GUIDÓ 

földbirtokost,
Pilisvörösvár,PilisszentivánésSolymárnemesszívű,jótékonysegítőjét,akineksok

fiatalpárköszönhetiboldogindulásátazéletbe.
Reméljük,mindgrófKarátsonyiGuidóéletútja,mindahazairántiésPilisvörösvár

javáramegvalósítottadományai,cselekedetei,mindazévfordulóadtalehetőségbiztos
alapotadarra,hogyaTiszteltKépviselő-testületelfogadjaeztafelterjesztést.

TiszteltPolgármesterÚr!TiszteltKépviselőTestület!
Kérjükafelterjesztésszíves,jóindulatúelfogadását!
Pilisvörösvár,2018.július12.

 Fogarasy Attila  Zsámboki Szabolcs
PilisvörösváriHonismeretiKlubklubvezetői

2018. június 24.-én aXI. ker. BudapestOrlay utca 6. szám alattiÖrményKatolikus
Templomban. Azünnepi,örményszertartású,magyarnyelvűszentmisénközreműkö-
döttazImperatrix énekegyüttes. Utána „Zeneagape” zongorakoncerttelműsorkereté-
benaZeneakadémiafrissendiplomázottifjúművészeiegyszép„zeneicsokorral”aján-
dékoznakmeg.Bach, Haydn és Beethovenműveihangzottakel,Moldoványi András, 
Hirling Bettina és Várallyai Fülöpközreműködésével.

Világosító szent Gergely búcsú

Fülöp Ákos atya Az Imperatrix énekegyüttes



Erdélyi Örmény Gyökerek2018. szeptember-október

46

Tudós volt, nem politi-
zált.PályájaelejénMes-
terét, Pósta Bélát, a ko-
rabeli magyar régészet
egyik oszlopát elítél-
te, amiért az embereket
politikai hovatartozásuk
alapjánbírálta el. 1949-
es pokoljárásán tett val-
lomásában leszögez-
te:„1910ótapolitikával
nem foglalkozom”. Ezt a 
politikátkerülőigazem-
bert a megrontott igaz-
ságszolgáltatás fize-
tett szolgái erkölcstelen
szerencselovagoksegéd-
letéveltörvényelécitál-
ták.Nemvoltelégafélárvaság,amellyel
gyermekkorában a sors megpróbálta, s
amelynekelviselésétörménykatolikusár-
vaház,majdpedigpiaristaatyákgondos-
kodásatetteelviselhetővé.Esegítőkezek
hitbőlfakadóönzetlenszolgálatátelfogult
bírákutóbbellenefordították.Asoviniz-
musleprájátólmegfertőzöttidőkítélkezői
pedignemtudtákelviselni,hogyörmény
apa ésmagyar anya gyermeke szemreb-
benésnélkülmegvallja:„Énörmény-ma-
gyar voltam, vagyok és maradok”, és e
szerintiscselekedjék.
A pokoljárások sorát az első világhá-

ború vezette be, amit a galíciai fronton

Roska Márton, az egyetemi tanár

Roska Márton (1880–1961) tudományos körökben jól csengő nevet hagyott maga 
után. Tanulmányai szakemberek ihletadó forrásai, a kolozsvári történelmi múze-
um és néhány társa a régészeti ásatásain feltárt leletek sokaságát, a néprajzi múze-
um a száz év előtti népélet hiteles emlékeit mentő szenvedélye bizonyságait kínálja 
a látogatónak.

Vincze Zoltán
Roska Márton régész pokoljárása

szenvedett végig. Meg-
érte a világméretű öl-
döklés végét. „A sírás
fojtogatja torkunkat. 
[…] Ezt hozta nekünk
az angyalmáma”– sír-
ta el fájdalmát jegyzet-
füzetének 1918. kará-
csony szombatján, Ko-
lozsvár román megszál-
lásanapján.Aközösségi
és személyes megalázta-
tások sora munkahelye, 
aMagyarÁllamiEgye-
temÉrmészetiésRégé-
szeti Intézetének erő-
szakos elvételével foly-
tatódott (1919. május).

A Román Kormányzótanács az Erdélyi
Múzeum-Egyesület egyetemi kezelésben
lévő Érem- és Régiségtárát is birtokába
vette,bártulajdonjogánaktiszteletbentar-
tását ígérte.Egyelőre.Mert távlati tervei
köztazegyesületi tulajdonban lévőérté-
kesgyűjteményekmegkaparintásaa leg-
fontosabbakközöttfoglalthelyet.
RoskaMárton1919őszénkerült a ro-

mán királyi igazságszolgáltatás célke-
resztjébe.„Bűne”azvolt,hogyaRomá-
niávalszövetségesantanthatalmak(Ang-
lia, USA) sajtójában közölt cikkek for-
dításában és terjesztésében segédke-
zett. Olyan írások voltak ezek, amelyek
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szépítésnélkültártákanagyvilágeléaro-
mán hadsereg magyarországi garázdál-
kodását. 1919. november 5-én letartóz-
tatták, tíznapigvizsgálati fogságbantar-
tották, hazaengedése után pedig napon-
ta jelentkeznie kellett a haditörvényszé-
ken.Avád, saját tömör fogalmazásában:
„azállamérdekeiésahadseregellenvaló
propaganda,azellenséggelvalóösszeját-
szás.”Az 1920.május 5-i tárgyaláson a
katonaiügyész,azújságcikkek terjeszté-
sérevonatkozóbevallott„bűnt”,egészse-
reg „szamárság” betoldásával, valóságos
bűnlajstrommáduzzasztotta.(Utólag,ma-
gánbeszélgetésen, a hadbírói testület el-
nökeazeljárást„disznóság”-nakminősí-
tette.)Nehézcsaládikörülményekkelsúj-
tottvádlott-társaimegmentéseérdekében
Roska„tettük”egészódiumátmagáravál-
lalta.Az ügyész, mint várható volt, ha-
láltkértavádlottra,deatestületszavazat-
többséggelfelmentette.
Visszatérhetett korábbi munkahelyére,

a románná vált kolozsvári egyetem Ré-
gészeti és Érmészeti Intézetébe, de ad-
junktusi állásából lefokozták tanársegéd-
dé.Szerencséjéreazintézetélére„D. M. 
Teodorescu professzor személyében jó
szakemberésmegértő,nemeslelkűkollé-
gakerült,akitisztelteújmunkatársaifáj-
dalmát,méltányolta tudományosmúltju-
kat, s aki alatt a munka is megindulha-
tott.” Ám Bukarestből érkezett, nem tu-
dottmagyarul,márpedigazintézetirattá-
ránakkorábbianyagátkizárólagmagyarul
vezették.Atudományosszemélyzetegye-
düli román tagja,Constantin Daicoviciu 
gyakornok, tanulmányait a budapesti
egyetemenkezdte,ésmagyarnyelvtudása
révén az igazgatómegkerülhetetlen jobb
kezévé vált. Gondnoki állása az egyete-
mi ranglétrán gyors emelkedést biztosí-
tott számára. Szakmai haladásában nem

egyszer tapasztalta Roska segítő kezét.
A„köszönet”nemváratottmagára.
A türelmi idő tízévig,az intézet1929

februárjában történt átszervezéséig tar-
tott, neveKlasszikusTanulmányok Inté-
zetéreváltozott.Azújigazgatószemélyé-
rőlkapottelőzeteshíresztelésekvételekor
Roskatisztábanvoltavárhatóváltozások
jellegével.„Teodorescumegy,Panaitescu 
jön – idegenek el” – rögzítette sejtését
jegyzetfüzetében. Az új főnök első ma-
gyarellenesintézkedéseiazÉrem-ésRé-
giségtár magyar jellegének felszámolá-
sára, végső soron elkobzására irányul-
tak.Elvetteatulajdonjogotigazolóirato-
kat,akiállításróleltávolítottaazegyesület
ereklyéit,amagyarfeliratokat.Párnapig
személyétilletőenRoskamégbizakodott
(„Kiakartaktenni,deszükségvanrám”),
ám időmúltán jegyzetfüzetébekizárólag
rossz hírek kerültek: „Szorul a tér körü-
löttem”, „Daicoviciu parasztsága”, „Ko-
miszvitaPanaitescuval”,„idegsokkotka-
pok”, „D. eloltja lámpámat”, „Nem fo-
gadhatoksenkit,nemadhatoksemmiféle
információt.” A rosszindulatú utasítások
jórésztPanaitescuagyábanszülettekmeg,
de az ellenséges szándékú főnökmellett
Daicoviciuiskiélteösztöneit.Aszorítás-
banegy-egykolléga(Ion Grinţescu egye-
temitanár,I. Andrieşescubukarestimúze-
umigazgató)együttérzőgesztusaigyógy-
írként hatottak.Az összpontosított táma-
dás az Erdélyi Kárpát-Egyesület Roska
vezettemúzeumátiselérte.Fegyverrejte-
getésürügyénahatóságokaMátyás-ház-
banszékelőintézménytbezáratták(1934).
A további zaklatások megelőzése végett
Roska kilépett a turistaegyesületből, és
nyugdíjbakészült.
Ám a kellemetlenségek, a támadások

csupán a megsemmisítőnek szánt csa-
pás előjátékát képezték.Az alkalmat az
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Asztalos Miklós szerkesztetteA történe-
tiErdélycíműmunkamegjelenéseszol-
gáltatta, amelynek három fejezetét (Er-
dély az őskorban, a népvándorlás és a
honfoglalásidején)Roskaírta.1936.má-
jus4-énGherasim Pinteatanársegédfel-
jelentésttettelleneahadbíróságon.Más-
nap házkutatást tartottak a lakásán, har-
madnap a hadbíróságra idézték. Ugyan-
aznaptávollétében(!)Daicoviciusajtóér-
tekezletettartottahelyirománsajtókép-
viselőirészére.Akövetkezőnapoktudó-
sításai közölték Roska „bűnlajstromát”:
írásaiban Erdély és a magyarlakta terü-
letekmindenkoriegységétbizonygatja,a
tartománymagyarokáltalimegszállásáta
honfoglalásidejéreteszi,külföldönmeg-
jelentmunkáiban az er-
délyi helységek magyar
nevét használja. Éjsza-
ka a Daicoviciu irodá-
jában összegyűlt tudo-
mányos személyzet ha-
sonló tartalmú jelen-
tést fogalmazott. A fel-
jelentést T. Naum intéze-
tiigazgatómásnap(má-
jus 7.) továbbította Fl. 
Ştefănescu-Goangă rek-
tornak, aki újabb ház-
kutatásokat és kihall-
gatásokat követően jú-
nius 11-én azonnali ha-
tállyal felfüggesztette 
adjunktusi állásából.
Roska Márton az utcá-
ra került.
Jóleső érzéssel nyugtázta, hogy meg-

hurcoltatásábanavárosmagyarközvéle-
ményétmagamögötttudhatta.Azügyér-
demi részéről faggatózó, együttérző új-
ságírói tudakozódásra azt válaszolta:
„Dolgozni, dolgozni és dolgozni fogok

–minteddigistettem.[…]Nagyerőtad
ártatlanságomtudata.”
A hadbírósági tárgyaláson (november

13.) az ügyész kiemelte, hogy a vádlott,
román állami hivatalnok létére, egyma-
gyarrevizionistatársaságbantevékenyke-
dett.Roskavisszautasítottaavádakat,és
kijelentette:„ártatlannakérzemmagam”.
A kartársaira irigykedő, ellenük áskáló-
dó, összeférhetetlen Daicoviciut nevezte
megaperértelmiszerzőjének.„Amegje-
lent három tanulmány egyébként tisztán
tudományoskérdéseketfejteget,ésazok-
naksemmipolitikaicéljuknincs.Tiltako-
zomatudományoskutatásszabadságane-
vében,hogyebbenatekintetbenrejtettcé-
lokkalvádoljanak.”Avádtanúimegerősí-

tettékavádpontokat,vi-
szont a védelemnéhány
román tanúja az embe-
ri kiállás szép példáját
adta. Roska assziszten-
se, Traian Jianu kije-
lentette,hogycsaktudo-
mányos dolgokkal fog-
lalkoztak, és a vádlott-
ról semmi terhelőt sem
mondhat. Aurel Stoica 
nyugalmazott alezredes,
az egykori frontharcos
bajtárs azt mondta val-
lomásában: „magyar ér-
zelműember,dearomá-
nok iránt igazságossá-
got és emberiességet ta-
núsítottmindig.”Mircea 

Georgescu ügyvéd átgondolt érvelés-
sel verte vissza a vád indokait: a jelen-
lévők közül a könyvet senki sem olvas-
ta, tehát államellenes izgatásra nem al-
kalmas;románszakemberekmunkáikban
magyar városneveket használnak, még-
semítélikelőket;1918előttErdélybena

Roska Márton, a szegedi Csillagbör-
tön rabja
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románnyomtatványokon szabadonhasz-
nálhattak román helységneveket; a ma-
gyarokojtozi-szorosiátkelésesemmive-
szélytsemrejtmagában.Következtetése:
„Roskacsakazértbűnös,mertolyanállá-
savan,melyetelakarnakvennitőle.”
Roskautolsószójogánelhangzottgon-

dolatait igaza tudatából sarjadt erkölcsi
emelkedettséghatjaát:„Megraboltákazt
az oltárt, melynél három hónap híján har-
mincöt évig áldoztam, s kioltották azt a
szent tüzet,melynekvilágánál ezt az ál-
dozatot bemutattam: a becsületes, meg-
győződéses munka áldozatát. Uraim, ki
fogjaeztazoltártismétfelépíteni,kifog-
ja nekem ezt a szent lángot felgyújtani?
AzÖnök felmentő ítélete?Az legfeljebb
bizalmamegyrészétadhatjavissza.Ura-
im,ítéljenek!”Ahadbíróságállamellenes
izgatásmiattháromhavielzárásra,ötezer
lejpénzbüntetésreésösszes jogaihárom
évre szóló felfüggesztésére ítélte. Ítélet-
hirdetésutánletartóztatták.
Améltánytalandöntésamagyarközvé-

leménybenáltalánosfelháborodástkeltett,
deromándemokratikuskörökbenisvisz-
szatetszéstszült.Atekintélyestudóséspo-
litikus,Nicolae Iorgavéleményeszerintaz
erdélyi őskor kiváló kutatója tevékenysé-
génekmegszakításahiba,ésazelítéltmeg-
kegyelmezéséértakirályhozfolyamodott.
Az ésszerűség győzött, és november 30-
án,arománnemzetiünnepalkalmából,a
világháborúidejénmozgósítottésegyév-
nél rövidebb szabadságvesztésre ítéltekre
elrendeltkirályiközkegyelemalapján,há-
romhetifogságután,december3-ánRoska
elhagyta az ügyészségi fogházat. Pár
nap múlva Bukarestbe utazott: Iorgának,
Andrieşescunak,Grinţescunakazönzetlen
közbenjárásértköszönetteltartozott.
1937 januárjában visszavették az inté-

zetbe,újbólletetteazesküt,ámellenséges

légkör fogadta. A kirajzolódó további
megaláztatásokelőlazáttelepülésbeme-
nekült. Elbúcsúzott barátaitól, szülőföld-
jétől.Azerdélyikörútaugusztus22-iállo-
másaMagyarköblösvolt, fel is jegyezte,
hogy„elbúcsúzomfalumtól.”Szeptember
28-i naplójegyzete szerint „Útnak indu-
lunkDebrecenbe”.
Acívisvárosbantártkarokkalfogadták,

egyetemitanszékvárta,deamásodikbé-
csidöntésvisszahívtaKolozsvárra.1940
és 1945 között a Szegedről visszaköltö-
zött magyar egyetem régészeti katedrá-
jánésazÉrem-ésRégiségtárélénfelvette
PóstaBélakétévtizeddelkorábbanelsza-
kadt iskolateremtő munkájának fonalát.
Sajnos, az alig néhány éves kis magyar
világotújabbönkéntesszáműzetésselkel-
lettfelcserélnie.EzúttalazújbólSzeged-
re menekült egyetemen várt rá a régésze-
titanszék.
Nemsokörömeteltbenne.Akommu-

nista hatalomátvétel őt is utolérte.Meg-
hurcolásaakoncepciósperekszintemin-
denelemétmagábanhordozza.„Bizalmas
értesítés, hogy a Mindszenty-ügybenfelje-
lentettek”–olvassuknaplója1949.janu-
ár12-ibejegyzésében.Arendőrségrebe-
idézettnégydiákjábólésLehel Istvánad-
junktusbólazelőadásainállítólagelhang-
zott kijelentéseket csikartak ki, amelyek
„igazolták”akommunistaelleneséssovi-
nisztalázításbűntettérefelépítettkoncep-
ciót. Íme,néhányrészleta terhelővallo-
másokból: „Magyarország és Erdély ré-
gészeti szempontból egységet képez és
így Csonka-Magyarország Erdély nél-
külésErdélyCsonka-Magyarországnél-
küléletképtelen”.Vagy:„atöbbszázéves
magyar kultúrát a románok már tönkre-
tették”; az iskolák államosításával a de-
mokratikus rendszer tönkretette évszá-
zados kultúránkat, „melyet a papságtól
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kaptunk”; „Mindszenty az egyedüli ge-
rincesmagyarazországban”;„Akommu-
nistákazországszekerétfelfordították,és
úgy akarják azt húzni”; „Apártban csak
a söpredék van,mertminden becsületes
magyarembermégapárttájékátiselke-
rüli”; „Most zsidóországbanélünk, és a
zsidókteljesenráfeküdtekamunkásságra
éskiszipolyozzák.”
1949. január 19-én őtmagát is kihall-

gatták, a rágalmakat rendre visszauta-
sította. Mindhiába.A február 2-án szer-
kesztettvádiratnemvettefigyelembevé-
dekezését,éskizárólagaterhelőtanúval-
lomásokra épült: a vádlott felsorolt kije-
lentéseiademokratikusállamrendszerés
egyikalapintézménye,azállamosított is-
kolák ellen, egyes személyek és csopor-
tok, nemzetiségek és felekezetek elleni
gyűlöletre izgattak.A vádemelést állásá-
bóltörténtfelfüggesztésekövette.
A megfélemlítés, a gyanakvás légkör-

ében akadtak emberek, akik nem feled-
tékamostanihozhasonlóembertelenidők
RoskaMártonánaksegítőkészségét,bátor
kiállását.Budapesti zsidó lakótársai nyi-
latkozatukban védelmükbe vették az an-
tiszemitizmus képtelen vádjával szem-
ben:„1944-benanyilasidőkbenazüldö-
zötteken, tőle telhetőleg, segített.Humá-
nusmagatartásának tanújelét adta legne-
hezebb időkben.” Egyben ígérték, hogy
állásfoglalásukat készek bármely ható-
ságelőttélőszóbanmegismételni.Palotay 
Gertrúd, a magyar népi és úri hímzés
neves kutatója, a tudományos pályáját
egyengető segítség bizonyítékait idézte:
„1940–1944 között minden tőle telhetőt
megtett, hogy munkámat támogassa, a ve-
zetésealattállómúzeumanyagátrendel-
kezésemre bocsátotta, tanulmányaimat,
dolgozataimatazáltalaszerkesztettfolyó-
iratban közölte akkor, amikor eztmások

már nem tették meg.” Haynal Imre,koráb-
banakolozsváriegyetemorvostudományi
karidékánja,mostaBudapestiPázmány
PéterTudományegyetemII. sz.Belklini-
kájánakigazgatója,azMTArendes tagja
azerdélyimagyarkultúravédelmébentett
áldozatvállalására emlékeztetett: „Nagy
érdemeketszerzettazáltal,hogy1944-ben
helyét nem hagyta el, és ezáltal lényege-
sen hozzájárult ahhoz, hogy az egyetem 
működését folytathatta, ami az erdélyi
magyarság szempontjából nagyjelentő-
ségű volt.”Egykori kollégájamellett ta-
núskodóvallomásátfrissorvosibizonyít-
vány kíséretében adta át, amely igazol-
ta,hogypáciense„arterioclerosisban,en-
nek megfelelő szívtágulatban, chronikus
epehólyaggulladásban és gyomorhu-
rutban szenved. Kíméletes életmódra
és diaetás étrend betartására okvetlenül
szüksége van.”
A népbíróság a védelem tanúinak a

meghallgatását mellőzve hozott ítéletet.
Avádlottat„összbüntetésül1(egy)éviés
6(hat)hónapibörtönbüntetésre,mintfő-
büntetésre,–5(öt)évihivatalvesztésreés
politikai jogai gyakorlatának ugyanilyen
időtartamúfelfüggesztésére,mintmellék-
büntetésre” ítélte. Az indoklás szerint a
„vádlottkijelentései[…]alkalmasakarra,
hogyademokratikusállamrendellengyű-
löletre izgassanak,dealkalmasakfeleke-
zetigyűlölködésfelkeltéséreis”.Avéde-
lem (Turay Gusztáv és Ábrahám Mózes 
ügyvédek)kéréséreanépbíróságazügy-
nekaNépbíróságokOrszágosTanácsánál
(NOT)történőszóbelifőtárgyalásátígér-
te,egybenelrendelteazelőzetesletartóz-
tatásmeghosszabbítását.Agyógykezelés
folytatása végett kért szabadlábra helye-
zéstpedigmegtagadta.Abörtönorvosvé-
leményére hivatkozott, miszerint „korá-
hozképestigenjólkonzervált,jóltáplált.”
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Letartóztatásaótaállapotaugyanrosszab-
bodott,„egyszervoltsírógörccselkapcso-
latosrohama”,anélkülazonban,hogyaz
idegrendszeri zavarok „egészségi állapo-
tát veszélyeztetnék”.
ANOTkétzártülésenistárgyaltaasza-

badlábra helyezés iránti felfolyamodást,
deakéréstelutasította.Indoklása:„abün-
tetés súlya alatt a vádlott szökésétől va-
lóbantartanikell”.SzeptemberbenÁbra-
hámügyvédavádlottazonnaliszabadláb-
rahelyezésétkérelmezte.Hetvenévesvé-
dence „súlyosan beteg ember, a hosszú
vizsgálatifogságláthatóannagyonaláás-
ta egészségi állapotát, […] egészségi ál-
lapotanapról-napraromlik”–állazügy-
védbeadványában.Akérésdrámaihangja
végre rést ütött a hajthatatlanság érzéket-
lenfalán:aNOTelhatároztaazügyszó-
beliújratárgyalását.
A fellebbviteli tárgyaláson (1949. ok-

tóber 24.) a NOT, hangsúlyozva, hogy
első fokon a vádlott bűnösségénekmeg-
állapítása és cselekményeinek minősíté-
setörvénysértésnélkültörtént,rögzítette:
abüntetéskiszabásánálanépbíróságnem
volt tekintettel a vádlott betegségére és
időskorára.Ezértafellebbvitelibírósága
népbíróságiítéletetmegsemmisítette,ésa
vádlottat„összbüntetésül8(nyolc)hóna-
pibörtönre,mintfőbüntetésre”ítélte.De
amellékbüntetést – 5 évi hivatalvesztés,
politikai jogai 5 évre való felfüggeszté-
se,állásvesztés–jogerősnekésvégrehajt-
hatónaknyilvánította.RoskaMártonno-
vember 9-én bejegyezte füzetében: „Ma
reggel szabadultam.”Ámállástalanvolt,
bármilyenkereseti forrásnélkül, barátok
kegyelemkenyerére utalva.
ASztálinhalálautánelindultrehabilitá-

lási folyamat részeként elfogadott 1953.
július25-i11.számútörvényerejűrende-
letközkegyelmethirdetettakétévetmeg

nem haladó politikai büntetésekre. Egy
hónapmúlva,augusztus24-éna73éves
RoskaMártonaszegedimegyeibíróság-
hozfordult:„Amnesztiaaláesem.Kérem
azerrevonatkozóhivatalosértesítést,ha
lehet, annakakihangsúlyozásával,hogy
állásomatvisszakapjam,sfizetésemsaz
ezzel kapcsolatos illetékeim kiutaltassa-
nak.”Kéthónapigkellettvárniaaválaszra,
amelyszerintatörvényerejűrendeletnyo-
mán„abüntetőítélethezkötődőhátrányok
alólmentesülésbüntetlenelőéletűnekte-
kintendő.”Ennyi,ésnemtöbb,amitaleg-
illetékesebbhatóság fontosnakvélt tenni.
Továbbimásfélévesvárakozásután,1955.
március 10-én újabb tapintatos, ám tény-
szerűbeadványbantudakozódottamegyei
ügyészségnél: „megillet-eengemanyug-
díj vagy sem? […]A pénzügyminisztéri-
umhoz beadandó kérésem alátámasztásá-
hozvolnaerreszükségem.52éviés3hó-
napiszolgálatutánmárahetedikéveva-
gyokfizetésésnyugdíjnélkül.”Azilleté-
kes hatóságnak három hónapra volt szük-
sége az eligazító válasz megfogalmazá-
sához: „nyugdíjjogosultsága 1953. VII.
26-tólmegnyílt,ezértazilletékesszervek-
tőlkérhetifolyósítani.”Mindenbizonnyal
továbbihónapokteltekel,mígabetevőfa-
latgondjamegoldódott.
Atudományoklegmagasabbmagyaror-

szágifórumánáliseszébejutottvalakinek
a régész RoskaMárton neve, és fél év-
százados munkássága elismeréseként az
MTA felékesítette a tudományok kandi-
dátusa fokozattal.Mit gondolhatott? Ta-
lán 1936-os elítélése előtt mondott sza-
vaijártakazeszében:„kifogjaeztazol-
tártismétfelépíteni,kifogjanekemezta
szentlángotfelgyújtani?”Maradtmégrá
azélettőlnéhányesztendő.

(Megjelent: Művelődés 2016 Március,  
Rovat: Emlék-lapok)
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Az újonnanGyergyószentmiklósra érke-
zettlelkipásztor,Korom Imreapárbeszéd
embere.Aztmondja,egyetlen térennem
ismer kompromisszumot: a hit kérdésé-
ben.KoromImreérsekidöntésrévénér-
kezettGyulafehérvárról,hogyateológiai
tanárból aMunkásSzent József-egyház-
községplébánosalegyen.

Korom Imre szórványban született. 
Milyennek képzeljük el a családot, a 
közösséget, amelyből vétetett? 

– 1979-ben születtem a Zsil-völgyi
Lupényban.Családomtörténeteésazén
hivatástörténetem igen érdekesen alakult
ebbenamiliőben.Azéndédapámrómai
katolikuspapvolt, éspontosanúgyhív-
ták, mint engem. Szegeden házasodott
összeegyörménygrófnővel,akiaCzárán 
családból származott. Öt fiuk született,
közülükazegyikbőljobboldali,amásik-
bólbaloldalipolitikus lett amásodikvi-
lágháború éveiben.A két testvér az ide-
ológiaikülönbségekmiatthalálukignem
beszéltegymással.Ajobboldalibeállított-
ságúvoltazénnagyapám,katonatisztként
szolgáltezredesirangbanamagyarhadse-
regben.AháborúvégénBudapestrőlFel-
vidékre,onnanaKárpátokgerincénegé-
szenaZsil-völgyéigkellettmenekülniea
kommunistákáltalkimondotthalálosíté-
leteelől.
Az 1945-ben újranyílt bányák világá-

banelvegyülteknagyszüleim,nagyanyám
etédiszékelyasszonyvolt.
Nagyapámabányafőkönyvelőjevolt,

majdamikornyugdíjazták,a féllábú fér-
fiszabad idejébengobleneketvarrt,meg

…„én is részben örmény gyerek vagyok, Czárán fajta”
Balázs Katalin
Nem tanárnak, papnak szentelték fel (részletek)

isvannakamunkái,kifogomtenniaplé-
bánián.Nagyonszeretettengem,máröt-
éveskorombanmegtanítottazElőrébőlés
aScanteiából(napilaprománul)kétnyel-
venolvasni.
Szüleimet illetően, édesapám felől a

székelymagyar-örményrészrőlmegvolta
polgárineveltetés,voltcímerünk,könyv-
társzobánkésjómodorunk,amibőlugye
aztáncsakaneveltetésmaradtmeg,édes-
anyám, a házassága révén, a vagyont hoz-
taatehetősrománjuhászcsaládjából.

– Ebben a családban milyen volt a 
hitélet?
–Nemrészesültemvallásosnevelésben

acsaládban.Édesapám,akiszigorúember
voltésfőmérnökabányánál,leküldetetta
katolikusplébánoshoz,hogykereszteljen
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meg, amikor meghallotta, hogy édes-
anyámazortodoxhitétakarjanekemis
továbbadni.
Korom-keresztanyámra, nem lévén

gyermeke, hárult a továbbiakban is az a
feladat,hogyavallásosneveléstpótolja.
Négyévesvoltam,márministráltam.Igaz,
elsőalkalommalacsengetnikellfeladatot
úgy értelmeztem, hogy egészmise alatt,
hátrákapaszkodtamafogantyúra,sonnan
csaknagy sírás árán tudtak engem leka-
parni. Ígykezdődöttazegyházipályafu-
tásom.Aztánakétnyelvűmisekönyveket
olvastamegyresűrűbben,megistanultam
latinul,úgyhogykésőbbateológiánlatin
tanár lettem.

– Hogyan történt Korom Imre elhívá-
sa erre a szolgálatra?
– Manapság divat hivatáskrízisről be-

szélni. Mi annak idején láttuk a papot,
és ő elegendő példát szolgáltatott arra,
hogy hasonlók akarjunk lenni.Mindig a
reverendautánfutottunk,láttam,hogyél
Simonfi Andor kanonokúr,akáplánok,és
ebből jött az elhatározásom, én is ilyen
szeretnéklenni.Nyolcadikosztályosként,
avallásátnemgyakorlócsaládomnakbe-
jelentettem:papakaroklenni.
Ezt követően egyszer hívott telefo-

nonédesapám:úrfi,gyereleabányához.
Salopétát adott, levitt ezerkétszáz mé-
termélységbe,ésmeghordozottottnyolc
órán keresztül. Megrázó élmény volt,
akárcsakkijelentése:őnemerőlteti,nem
küld,dehanemjutokbeFehérvárra,ak-
kor tudjam, ez lesz az újmunkahelyem.
Kéthétalatténafelvételianyagotbebif-
láztam.–Akántoriskolautánaszeminári-
umkövetkezettaszórványbólérkeződiák
életében...–Éncsakegy-négyosztályban
jártammagyariskolában,továbbrománul
tanultunk. A 36-os létszámú osztályból
egyedül én vagyokmég az országban, a

többiekmindkivándoroltak.Hat-hétma-
gyarosztálytársamvolt,demamárromá-
nullevelezekvelük.HaaZsil-völgyében
maradok, rám is a beolvadás sorsa várt
volna.
Ami magyar kultúrát és vallásosságot

énmagambaszívtam,aztGyulafehérvár-
nak köszönhetem.
Szórványgyerekvoltam,felkellettzár-

kóznom.Alkalmazkodási képesség, pár-
beszédrevalóhajlamsokkalnagyobbvolt
bennem,mint társaimban, de kultúrsokk
volt,hogyateológiánbekerültemegyka-
tolikus magyar környezetbe. Innen he-
lyeztek Kolozsvárra káplánnak, ahol a
csomafalvi székely Czirják prelátus-ka-
nonok úr egy hét alatt felmérte, mire
van hajlandóságom, és rám bízta a fel-
nőttkatekézist,abérmálkozókfelkészíté-
sétésaz idegennyelvű, javarészt román
pasztorációt.

– Két év után visszahívták Gyulafe-
hérvárra tanítani, és most búcsúzik a 
tanárságtól... 
–Az érsekúr döntése szerint lettema

kántoriskolábanspirituális,serdülőketké-
szítettem fel egyrészt a papságra, más-
részthogyhitvalló,civilkeresztényéletet
éljenek.Állítom,élményeimalapján,nem
igaz, hogy a fiatal fiúk nem fogékonyak
aszentre,a transzcendensre,csakkomo-
lyankell őket venni, feladatokatkell rá-
jukbízni.Aztánaszeminárium,apapne-
velde rektora lettem, mostanáig, amikor
azérsekúraMunkásSzentJózsef-plébá-
niaelsőplébánosakéntidehelyezett.

 – Érseki döntés végrehajtása ez, 
vagy ön is vágyott a változásra?–Em-
beri szemszögből státusszimbólum gyu-
lafehérvári teológiai tanárnak lenni. De
bennünketpapnakésnemtanárnakszen-
teltek.Tavaly nyáron döbbentem rá: ko-
molygondokvannakvelem,mertkezdem



Erdélyi Örmény Gyökerek2018. szeptember-október

54

elfelejteni, hogy én pap vagyok. Így ör-
vendtem az elhelyezésnek, nekem jobb,
ha a papságomat folytatom, engem erre 
hívottaJóisten.Hálásvagyok,hogyegy
újonnan alakuló plébániát bízott rám. –
Felszegi, székely közösségbe csöppent, 
egy félkész plébániaépület munkálata-
inak folytatását kell irányítsa a közös-
ségépítéssel párhuzamosan... 
– Én a párbeszéd embere vagyok.Úgy

gondolom, ha egymást meghallgatjuk,
olyannincs,hogynejussunkközösnevező-
re.Mertvelemmindenbenkilehetegyezni,
azegyetlendolog,aminemalkutárgya,az
ahit.Ebbennincskompromisszum.

– Milyen az az Isten, akiben Korom 
Imre hisz? 
–Azénpapijelmondatom:Tudom,ki-

nekhittem.Imádságaimrövidek, logiku-
sak és célratörők,mert tudom,kinekhi-
szek. Nemcsak hiszem, tudom is, hogy
van Isten, hogy segít az életben,mert ő
aszeretet,éstörődikateremtményeivel.

– Vasárnap mutatkozott be az egy-
házközség tagjainak. Mit üzen nekik a 
papi jelmondata mentén, hogyan hatá-
rozza meg közös útjukat? 
–Lelkipásztornakéshívőknekegykö-

zöskalandjakezdődikmost.Ebbőlmin-
denkikikellvegyearészét,odakelltegye
aszívét,eszét,tehetségét,hogyezegyélő,
eleven egyházközség legyen. Mert nem
csak én tudom, hogy kinek hiszek,meg
vagyokgyőződve,hogyahívekistudják,
érzik:hamegadtaaJóisten,hogyújtemp-
lomuklegyen,akkorazőakarataaz,hogy
ezatemplommegteljen,élőközösségle-
gyen. Ennek a közösségnek az alkotó ele-
mei,atégláiahívek.Éncsakegykoordi-
nátorvagyok, akimavan, holnapnincs,
deahívekmaradnak,atemplom,aplébá-
niaazövék,őkképezikamagot,amifává
kellterebélyesedjen.Nekikkelleljutniuk
arraaszintre,apapjuksegítségével,hogy
tudják:kinekésmithisznek.

(Székelyhon.ro 2017. augusztus 31.)

„JézusKrisztusnemvoltIgenésNem,BennemindigazIgenvalósultmeg”(2Kor
1,19)-állítjaelénkbátorítópéldáulSzentPálapostolJézusKrisztust,azUrat.Jézus
pedigígybuzdítbennünket:„Beszédeteklegyen:igen,igen,nem,nem”(Mt5,37).
CzakóGáborgondolataiJézusszavánakszellemébenfogantak.Szeretnehatározott
„igen”lenniazigaz,ajó,aszépésaszentkihívásáraésegyértelmű„nem”mindarra,
amitalmi,értéktelen.Mindenfelelősséggelbíróemberújramegújramegfogalmaz-
za:korunkembereellenalegnagyobbvétség,hakonfúziót,összevisszaságotterem-
tünk,haazigazrólnemmondjukki,hogyigaz,ajóról,hogyjó.Krisztusazértjött,
hogyelvegyeabűnt.Ezértnemisabűnalegveszélyesebbszámunkra,hanemaz,ha
elveszítjükazigazságot.CzakóGáborújramegújramegpróbáljamegfogalmazniaz
igazságotésmeghívbennünketarra,hogy„beszédünklegyenigen,igen,nem,nem.”

Kívánom, hogy nagyon sokan képesek legyünkmeghallani ezt az igazságra hívó
szót.

Bíró László püspök
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Olvasói levél
Az EÖGY Füzetek július-au-
gusztusi számában „Hon-
nan is származnak a magya-
rok?8.oldalántévesenszere-
pelnek III.Bélakirály leszár-
mazási adatai: u.is édesapja
II. Géza király, nagyapja pe-
dig II.”Vak”Béla király volt.
Hogy melyik újságíró téve-
dett?-aztnemtudom.

J. Ildikó 

Erzsébetvárosi Nagyboldogasszony-
napi búcsú – 2018. augusztus 15. 

Indul a templomból a körmenet 
Szűz Mária szobrával

A körmenet a Fő téren
Ünnepi közös ebéd örmény ízekkel



Erdélyi Örmény Gyökerek2018. szeptember-október

56

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: 

Bp.Főv.II.kerületiÖrményÖnkormányzat,FerencvárosiÖNÖ,
ZuglóiÖrményÖnkormányzat,
FővárosiÖrményÖnkormányzat

Nyilvántartásiszám:CE/13136-3/2017
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.

Az erdélyi barangoláson a szovátai Marianum ház előtt a Marosszéki Kodály Zoltán énekkar di-
ákjai csoportképhez álltak össze a barangoló csapattal.


