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Tisztelt Olvasóink!
Minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor Fővárosi Örmény Klub a Budapesti Örmény 
Katolikus Lelkészség közösségitermében(1114Budapest,Orlayu.6.)
MegközelíthetőaGellérttértőlaMóriczZsigmondtérirányában,jobboldalona2.utca.
Mindenkitszeretettelvárunk!
Alapzártaváltozatlanulapáratlanhónapelsőhétfője.

Minden vasárnap elhangzik…
„… haláloddal legyőzted a halált …” *

„Lélek az Isten”–mondtaJézusaszamáriabeliasszonynak.Saléleknemábrázolható.
Különbözőjelképekkelpróbáljukérzékeltetni,mintpéldáulRubljov ikonja.Deszámos
másmegközelítés isvan.AbarokkkorbanMagyarországonelterjedegyérdekes ikon:
Máriamegkoronázása.Kétoldalt:azAtya(idősember)ésaFiú(Jézusszokásosábrázo-
lásában).Koronát tartanakaz ikonalsó részénekközepén levőMária feje fölé,a felső
részenaSzentlélekgalambképében.Aképekszemléléseisdicsőítésreserkent.Dehogyan
kapcsolódikMáriaaSzentháromsághoz?–A„Boldogasszony,Anyánk”szavaivaltudunk
válaszolni:„Az Atyaistennek kedves, szép leánya, Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek 
mátkája.”JézusbannyilatkoztattakimagátIsten,aSzentlélekközreműködésével.

dr. Sasvári László
* Szent Liturgia örmény katolikus szertartás szerint. Budapest, 2006
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ISMÉT ERDÉLY…
Barangolás és honismereti túra Erdélyben – 2018. július 15–20.

Mint minden évben, idén is útra kelt a
„nagy csapat”, azaz a dr. Issekutz Sarolta 
vezetteEÖGYKE(ErdélyiÖrményGyö-
kerek Kulturális Egyesület) tagjai, vala-
mint szimpatizánsai
ésaMagyarNemzeti
Galéria  köré tömö-
rülő baráti társaság,
hogy Gyuri bácsi
(dr. Szarka György) 
honismereti vezető
irányításával  Erdély
eddig még fel nem
fedezett, vagy már
ismert, de megunha-
tatlan kincseivel ta-
lálkozzunk.

A már megszokott 
indulásihelyről,aMű-
szaki Egyetem előtti
parkolóból indultunk
pontbanreggel6óra-
kor. Az M4-es úton
haladva az ártándi
határátkeléselőttmég
megittuk az utolsó
magyarországi ká-
vét Berettyóújfalun,
azután továbbindul-
tunkNagyvárad felé.
Nagyvárad hangulatát, a Kőröspartot, 
a belváros felújított épületeit, a magyar
költőkszobrainak ishelyetadónagypar-
kotezalkalommalabuszból láthattuk-ér-
zékelhettük. Hosszú út állt még előttünk
célpontunkGernyeszegeléréséig.
A XIV. században Mezőtelegden

koragótikus stílusban épített és a XV.
században reformátussá vált templom

megtekintésévelkezdtükakulturálisprog-
ramot.Öröm,hogymaisláthatókazere-
detifaliképekaháromszentmagyarkirály
(Szt. István, Imre és László) ábrázolásá-

val,vagyavégitélet
megjelenítésével. 
Az alapító-építtető, 
aCsanádnemzetség-
beli Telegdi István 
országbíró vörös-
márvány síremléke 
monumentális,még-
is azott nyugvónak
személyes emléket 
állítólátvány.
Akövetkezőmeg-

álló:Csucsa–Bonc-
za kastély, illetőleg
akastélyhoztartozó
kisebb melléképü-
let, amelyben Ady 
és Csinszka lakott 
a házasságukat el-
lenző Boncza-pa-
pa „jóvoltából” és
amelynekkéthelyi-
ségét két évvel ez-
előtt emlékszobává
alakították a Petőfi
Irodalmi Múzeum

hathatós segítségével. Mindig jól esik
nézegetni a néhánymegmaradt szép bú-
tordarabot, a fényképeket, a csipkeszerű
díszítésű cserépkályhát, az itt írt verse-
ket,visszaidézveAdyCsinszkávalmegélt
utolsóéletszakaszánakegytöredékét.
EztkövetőenmárMarosvásárhelyenát-

utazvaestefeléérkeztünkállandótáborhe-
lyünkreGernyeszegre.Kellemesszállás,

szeretetteljes fogadtatás, jó és bőséges
étezések,ezzelmárbiztosítvaisvoltazel-
következendőnapokjóhangulata.
A második na-

pon reggeli után
Szovátára indultunk
a Tündérkert Ala-
pítvány gyermek-
kórusának megláto-
gatására. Gyönyörű
helyen, a város fö-
löttidombtetőnépült
meg az Alapítvány 
közösségiháza,ahol
a két iskolanővér:
Vera nővér és Gabi
nővér vezetésével tanulnak énekelni és
hangszereszenélniagyerekek.Meghall-
gattuk rögtönzött hangversenyüket, gyö-
nyörködtünk a csengő tiszta hangokban
és örültünk, hogy ez  
asoktehetséganővérek
jóvoltából nem vész el,
sőtmár az utód-tanárok
kinevelése is folyamat-
banvan.Azeneiélveze-
tekutánaMedvetó-beli
fürdés sem maradhatott
el. Szemerkélt az eső,
desokvállalkozókedvű
fürdőzőakadt,amegrög-
zött szárazföldiek pedig
sétálgattak. Szárazon és
vízen is gyönyörködtető
voltazerdővelövezetttó
látványa.
Ennyi szépség után

a gyomorra is gondol-
ni kell, ezt a feladatot
Váralján a frissen sütött pisztrángok el-
fogyasztásával teljesítettük, majd – ha
minemismozogtukleabőségesebédet,
delegalább–megnéztünkJobbágytelkén

egy fergeteges néptáncbemutatót, ahol 
afalubeliifjúságkicsiktőlanagyokigiga-
ziörömtáncotjártnagyonszéphelyinép-

viseletben. Szíves-
látásban is részünk
volt és megismer-
kedhettünk a falu-
banlakó„Gábor”ci-
gánnyal: Lajossal,
aki kovácsmester és
özvegyemberként
neveli gyermekeit. 
Asokélménytnyúj-
tó program után 
aNyárádmentiszép-
ségesharmonikustáj-

bangyönyörködveutaztunkszállásunkfelé.
Aharmadiknapakirándulós/túrázósnap
volt,mégpedigWassAlbertés legszebb-
legismertebbregénye,aFuntinelliboszor-

kány nyomában: a né-
hány vállalkozó kedvű
és jó fizikai állapotban,
a nehéz, meredek te-
repen túrára kész tár-
sunkfelmászottazIsten
székéhez, mi többiek
szintén lelkesen a szép 
tájban gyönyörködve ki-
rándulgattunk a Szalárd
völgyében,aholazegyik
napsütötte tisztáson ta-
lálható a Bánffy forrás,
egy természetes hőfor-
rás, aminek kimélyített
medrében fürödni lehe-
tett. Semmihez sem ha-
sonlítható élmény volt
megmártózni az erdő

öveztetisztásona26fokostisztavízben.
Nem lehet pontosan leírni azt az érzést
sem,ahogyjártukésláttukaztavidéket,
amitWassAlbertolyanérzékletesenírtle

Jobbágytelke, Faluház

A szovátai Marianum-ház

Módos Péter Wass Albert sírjánál Marosvécsen
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regényében,hogyolvasásközbenisaBiszt-
ra patak völgyében és az azt körülvevő
hegyekbenérezhetimagátazember.
AbuszbanutazvahallgattukmegGyuri

bácsiösszefoglalóelőadásátWass Albert 
személyéről, jelentősé-
géről és szerepéről az
irodalomban, illetőleg a
XX.századelsőfelének
történelmében.
Más életfeladatot kel-

lett teljesíteni közel
ugyanabban az időszak-
banbáróKemény János-
nak, de szintén jelentős
szerepet játszott Erdély
irodalmiésközéletében.
Ez a két meghatározó
személyiség a Kemény
János által életre hívott
írói alkotóközösség, az
erdélyi Helikon rendez-
vényein rendszeresen
találkozottis.AHelikontagjaivoltakmég
többek közöttDsida Jenő, Kós Károly, 
Tamási Áron és nem utolsó sorban gróf 
Bánffy Miklós. Mindannyiuknak külön-
különisregénybeillőéletevolt,atörténe-
lemésasajátsorsukisolyanfordulatokat
idézett elő, olyan találkozások, emberi
kapcsolatok, szerelmek részesei voltak,
amelyektaglalásatöbbmás,különtanul-
mány tárgya lehet.  
Ahelikoniközösségtalálkozóinakszín-

helyét, a marosvécsi Kemény kastélyt 
a Kemény család tagja, Kemény János
unokája,Kemény Nagy Gézamutattabe.
Azerdélyireneszánszépítészetjellegze-
tesjegyeitidéző,várszerűenépítettépü-
letkívülrőlviszonylagjóállapotbanvan,
belül azonbanerősennyomothagyott az
a több évtized, ami alatt kórházotthon-
kéntműködött.Ritkaszépzártreneszánsz

belső udvarból léptünk be az épületbe,
ahol néhol méteres vastag falak, véletle-
nülmegmaradtszépmintázatúfakazettás
mennyezetű, vagy faburkolattal borított
kisebb nagyobb termek fogadtak. Mint

ahogy szinte mindegyik
kastélyt,amarosvécsitis
teljesen kirabolták, egy-
két régi cserépkályhán
kívül semmiberendezés
nemmaradt, ígyazutó-
dokravárafeladat,hogy
megtalálják, miképpen
lehet legalább jelzés
értékkel visszaállítani
az eredeti állapotot, to-
vábbgondolni a kastély
jövőjét. Nagyon össze-
tett, nehéz, sok bátor-
ságot, energiát igénylő
feladatez.
A kastély parkja részle-
ges pusztulása mellett

is őrzi régi szépségét, hangulatát.Ebben 
a parkban zajlottak a helikoni írói talál-
kozóknyarantaakétvilágháborúközött. 
Etalálkozókemlékéül tervezteKósKá-
roly a Helikon kőasztalt. A parkban
találhatóbáróKeményJánoséscsaládja
síremléke és ugyancsak a Wass Albert

hamvainak egy részét őrző, kősziklából
készültsíremlékis.
A marosvécsi kastély meglátogatásá-

valkezdődöttazutunk„kastélyvonala”:
annakvizsgálata,mittehetésmitképes
tenni a kastélyokat visszaperelő arisz-
tokrácia, mi a felelősségük, mi a lehe-
tőségük?Ezt a kérdéskört gondolhattuk
tovább a következő, negyedik napon 
akeresdiBethlenkastélymeglátogatásá-
val.ABethlencsaládvisszaszerezteaXV.
századbanreneszánszstílusban–először
erődszerűen – épült kastély tulajdonjo-
gát,azonbanateljesenkiürített,lecsupa-
szítottépülethelyrehozatalameghaladja 

atulajdonosoklehetőségeit,ezértacsalád
ügyeitabetegágyábólintézőBethlen Ani-
kó grófnő Böjte Csabatestvérnek,illetőleg
aDévaiSzentFerencAlapítványnakadta
átakastélyhosszú távraszólóhasznála-
ti jogát. Böjte Csaba megfogalmazta és
meghatároztaakastélyjövőbeniszerepét:
az ún. Béke házát a fiatalok képzésköz-
pontját kívánja ott kialakítani. Megkez-
dődtek a felújításimunkák, a szisztema-
tikus felújítás kezdő lépése a különálló
gótikuskápolnahelyrehozatalavolt,ahol
meghallgathattukazalapítványmunkatár-
sánakbeszámolójátazeddig történtekről

ésajövőbelitervekről.Végigjártukszinte
azegészkastélytésbára teljesen lecsu-
paszítottfalakfogadtakbennünket,még-
is látszott, hogy ez a rendbehozatal első
fázisa.Arégiszépségeketidéztéktöbbek
között a faragott kő-ajtókeretek, a kőből
kifaragott boltívek.A kastély virágokkal
beültetettudvaraisazodafigyelőgazdát,
azátgondoltrekonstrukciótjelzi.

Ugyanezen a napon, még a kastély 
meglátogatása előtt az első programpont
Almakeréken aXIV. században azApafi 
családáltal építtetett gótikus szász erőd-
templomvolt.Azelőszörromanikastílu-
sábanépültzömök,mégisarányos temp-
lomakatolikusfelekezetheztartozott,majd
későbbgótikusstílusúevangélikustemplom

Gernyeszeg, Bethlen István szobra

Almakerék – gótikus szász erődtemplom

Gernyeszeg, a kastély enteriőre

Marosvécs, a kastély belső udvara

Marosvásárhely – Megyeháza (Cifrapalota)
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lett.Itttalálhatóalegépebbteljesállapotban
fennmaradtfalfestményegyüttes.Aképek
központi témája Szűz Mária, de látható 
az akasztott Júdás ábrázolása, illetőleg 
amagyar szentkirályok ishelyetkaptak.
Különlegesen szép látvány a sok élénk 
szín,acsipkeszerűenfaragottboltívek.
A szász vidéken való utazás kihagy-

hatatlan célpontja Segesvár. Ismert volt
márlegtöbbünkszámára,deavárhegyen
épült, a német építészet jegyeit viselő, 
akulturálisvilágörökségrészétalkotókö-
zépkorióvárosbejárásamostishangula-
tos szép élményt jelentett. 
Szálláshelyünk felé tartva megálltunk

még Marossárpatakon, ahol a templom 
mellett kialakított parkban különleges
látványban volt részünk: erdélyi fejedel-
mekcementbőlkészültmellszobraiközött
sétálgathattunk.
Ezt a napot vidám, élő zenés estével

zártukGernyeszegen,ahol–mintminden
este–afinomésbőségesvacsoramellett
lazíthattunk,beszélgethettünkanapiélmé-
nyeket levezetve.
Másnap reggel a gernyeszegi reformá-

tus templom műemléki épülete melletti
templomkertben felállított gróf Bethlen
István szobornál koszorúzással tiszteleg-
tünkanagypolitikusemlékeelőtt,majd
aminiszterelnök szülőhelyéhez, aTeleki

kastélyhozlátogattunk.Akőkapunbelép-
veazelsőlátványaszépengondozottpark
ésakitisztított,eredetiállapotábavissza-
állítottkistó,aközepénlévőmégkisebb
szigettel,azodavezetőkishíddal,mind-
ez nagyon kellemes benyomást nyújtott. 
Az épület bejáratánál a kastély jelenlegi
ura, gróf Teleki Kálmán fogadta a cso-
portot. A barokk stílusú kastély, mely-
nek építése Teleki László és Teleki József 
nevéhez fűződik, a Budapest környéki
Grassalkovich stílusban készült, de ezen 
astílusonbelüllegjobbanapécelikastély-
raemlékeztet,mivelavéglegesformaki-
alakításakor építtetőTelekigróf felesége
Pécelről származott. Teleki Kálmán, aki
felvállaltaakastély felügyeletétés rend-
betételét,körülvezetettbennünketelőször

a kastély mögött elterülő, az előkerthez
hasonlóan szépen rendben tartott par-
kon,aholanéhányépségbenmegmaradt
klasszikus szobor is visszakerült eredeti
helyére.A gróf úr ugyanazzal a büszke-
séggelmutatta be a park egyik legszebb
ginkgo biloba fáját, mint a megőrzött
kőcímereket(TelekiésToroczkaycsaládi
címer),szobrokat.Azépületméltánlehe-
tett aMarosmente egyik ékköve, eredeti
fényétmár amai állapota is érzékelteti:
az ablakok, a gyönyörű tömör faajtók,
a lépcsőfeljárónál kialakított enteriőr 
aszalongarnitúrával,anagyebédlőhárom
gyönyörűmuranoicsillárjával,tükrökkel,
astílszerűenberendezettkétszoba,mind-
mind a régi eleganciát idézi. Nagyon
sokfeladatvármégatulajdonosokra,de 
amegismertállapotisérzékelteti,hogyjó
kezekbenvanaműemlék.TelekiKálmán
ésfeleségeBrüsszelbenélnek,detavasz-
tólőszigennekafeladatnakszentelikma-
gukat,példátnyújtvaa– felelősségteljes
haza–,Erdély-éscsaládszeretetre.
Következő állomásunk a szomszédos

Sáromberkén található Teleki kastély,
aminek jelenlegi állapota a gernyeszegi
ellentéte,ugyaniseztakastélytnemigé-
nyelte vissza az arra jogosult Teleki ág.
Pedigamagaidejébentalánismertebbis
volt,hiszenaközismertutazó-felfedező-
vadászTeleki Sámuel (Samu) tulajdoná-
ban állt. U alakú földszintes épületében
ma iskola működik, ennek megfelelő 
azállapotais.Valószínűlegazállamike-
retekből még a legszükségesebb állag-
megóvásrasemtelik.Kárérte.
AfaluszélidombontalálhatóTelekikrip-

tameglepőlátvány,jobbanemlékeztetegy
sátortetős,ámbitusosfalusikúriához,mint
nyughelyhez.Azépíttetőakönyvtáralapító
TelekiSámuelgrófvolt,akifeleségeésfia:
Domokoshirtelenhalálamiatthatároztael

a családi kripta létrehozását. Itt nyugszik
még Teleki Sámuel dédunokája, azAfri-
ka-kutatóTeleki Samu gróf és számos más 
tagjaaszékiTelekicsaládnak.
KastélyprogramunkatbefejezveMaros-

vásárhelyre utaztunk, ahol aKultúrpalo-
tamegtekintése volt a legfőbb esemény. 
A gazdagon díszített szecessziós épület
minden szeglete, a lépcsőház, a színház-
terem,afestettüvegablakok,külön-külön
látványosság. Nagyon emlékeztet a sza-
badkai városházára, ugyanazon koncep-
ciószerintalakítottákazépületet,adíszí-
tést.Kétleglátványosabbterem-együttese
aTükörteremésazemeletiKéptár.Maga
azépületszépegységetképezazLalak-
banmelletteállóMegyeházával,aCifra-
palotával.
Asoklátnivalót,élménytszabadprogram-

mal, sétálgatással, sörözéssel, fagyizássalJobbágytelke, Falumúzeum belső udvarán (kerámia)

Teleki kastély, Gernyeszeg

Marossárpatak, Szoborpark
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vezettükle,hogyazutánvisszautazzunk
szállodánkba,aholvártbennünketabú-
csúvacsora a jókedvű zenés-táncos bú-
csúesttel.
Utolsó napunk a hazautazás jegyében

telt. Gernyeszegtől elbúcsúzva Maros-
vásárhelyen,majdKolozsváronátutazva
Kőrösfőn álltunkmeg, ahol,
mint mindig meglátogattuk
a Kalotaszegen, de Erdély-
ben is legszebb festett faka-
zettás mennyezetű reformá-
tus templomot, ami minden
egyes alkalommal új, apró
szépségeket, meglepetéseket 
tartogat, ezért nem is hagy-
juk ki soha a szívbéli látni-
valók közül. A kirakóvásár
gyors áttekintése is állandó
fejezetazéletünkben,hiszen
azotthonvalókatisszeretjük
meglepni valami kedves ap-
rósággal.
Végső állomásunk: Hegy-

kőszentimre meglátogatása
részben missziós feladat,
mivel a viszonylag félreeső,
Biharmegyeipartiumifalutfontosbele-
kapcsolniahonismeretitúrákvérkeringé-
sébe,detiszteletadásisaLezsák Sándor 
kezdeményezésére a Lakitelki Népfőis-
kola adományozásából falállított Szent
ImreszoborésezzelmagaSzent Imre her-
cegelőtt.Amondaszerintazifjúherce-
getvadászatközbenezenahelyenseb-
zetthalálraavadkan1031-ben.Ahelyi
reformátustemplomenergikus,tehetsé-
ges szónok lelkésze:Kuharszky Zoltán 
nemcsak a templomot, a gyülekezetet 
népszerűsíti tájékoztatójával, hanem 

afeleségévelegyüttvéghevitt,borkós-
tolóval egybekötött szeretetvendégség-
gelbizonyítja,hogyavendéglátásbanis
jólmegálljaahelyét.
Jóllakva, felvidámodva, testben és lé-

lekben megerősödve szálltunk vissza 
abuszba,hogymostmárvéglegesenhaza-

felé vegyük az irányt. Gyuri bácsi szív-
hez,lélekhezszólóösszegzéséthallgatva
megbizonyosodtunkarról,hogyezazút
is egyaránt szolgálta a testi felüdülést,
a lélek töltekezését.Remélhetőlegmi is
vittünkolyanerősítést,amireErdélyben
vanszükség,deszokásszerintmikaptuk
látnivalókban, tudásban és érzelmekben
isaztatöbbletet,amimiattfüggővévál-
tunkésamimiattmindenévbenújraés
újravisszavágyunk,visszamegyünk.
Ígyleszezreméljükjövőreis!

Lejegyezte: dr. Hámory Beáta

Gernyeszeg, Grand Lion Panzió – búcsúest. Balról: dr. Issekutz 
Sarolta, Dr. Hámory Beáta és Dr. Dajbukát Adrienne

Magyarország leánya – Magyar támogatással 
építettek újjá egy iraki keresztény települést

Közel kétmillió eurós magyar adományból újítottak fel Irakban egy Iszlám Állam 
által lerombolt keresztény települést. A helybeliek köszönetük jeléül átkeresztelték 
városukat: úgy nevezik, Tell-Aszkuf – Magyarország leánya – számolt be az MTI  
a Magyar Idők napilapra hivatkozva augusztus 27-én.

A lapnak adott interjúbanAzbej Tristan,  
aMiniszterelnökségüldözöttkeresztények
megsegítéséért felelős helyettes államtit-
kára elmondta: az elmúlt másfél évben
összesen 4,5milliárd forintot fordítottak
az üldözött keresztények megsegítésére
annak érdekében, hogy ne kényszerülje-
nek migrációra. A programok közül ki-
emelkedőnek nevezte Tell-Aszkuf teljes
újjáépítését.
ANinivei-fennsíkontalálhatótelepülést

2014-benrohantaleésfoglaltaelazIsz-
lámÁllam,majdelüldözteazottélő1300
keresztény családot.A harcok következ-
tében900épületsérültmeg.Atelepülést
közelkétmillióeurósmagyaradományból
teljesen felújították, és ezer család már
visszaistértlakóhelyére.

A helyettes államtitkár
rámutatott: a keresztény-
ség napjainkban a világ
legüldözöttebb vallása,
a keresztényeknek több
mint nyolcvanországban
hátrányos megkülön-
böztetésben van részük,
amiszélesskálánnyilvá-
nul meg, a vallási jogok
megtagadásától egészen
a népirtásig. Úgy vélte,
Európajelenlegiállapotát
jólmutatja a keresztény-
üldözésre adott válasza,
egészen pontosan annak 

a hiánya. Nyugat-Európában ugyanis e
tragikus jelenség tudatos letagadásával
viszonyulnakakeresztényüldözésproblé-
májához–hangsúlyozta.
AlapkérdéséreAzbejTristanelmond-

ta:azokapolitikaiésegyháziszereplők,
akik Európában nem közönyösek az ül-
dözöttkeresztényeksorsairánt,elismerik
aMagyarország által indított programot,
amelybenakormányazátláthatatlannem-
zetköziszervezetekvagymásköztessze-
replők helyett közvetlenül a fenyegetett
közösségekhezjuttatjaelatámogatást.

Forrás: MTI, 2018. aug. 23.

Fotó: Király András/Hajdúdorogi
Főegyházmegye
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A cím kivételesen kétféleképpen értel-
mezhető.Jeruzsálemóvárosánakdélnyu-
gatirészénazörmény negyed helyezke-
dikel,saSzentföldtöbbhelyénörmény
nyomokrabukkanhatunk.Éppezennyomok

felkutatására indult el a XII. Kerületi Ör-
mény Önkormányzat által szervezett csoport 
szeptemberelején.Rendkívüliélménybenis
részükvolt,hiszenapátriárkafogadtaőket.
Kövessükvégig–legalábbacikkalapján–
aszervezésfolyamatátésabejártútvonalat.
Az önkormányzat egy évvel korábban

elkezdteazút szervezését.Már ismerős-
kéntköszönthetteVencelatyát(Tóth Ven-
cel ferencesszerzetest)a2017októberé-
ben a Sapientián rendezett ünnepségen. 

Hegedüs Annamária
Örmények a Szentföldön     

Aferencesrend800évesszentföldijelen-
létére emlékeztek a szép eseményen, me-
lyen az önkormányzat tagjai széleskörű
tájékoztatást kaptak. 
A szervezés szentföldi részét Vencel 

atya, a toborzást az önkormányzat in-
tézte. Többszöri egyeztetés során kiala-
kult aprogram, illetve azútvonal.ATel
AvivmellettiJope,Cezaria,Haifa,Akko,
a Tábor-hegy, a Genezáreti-tó, a 8 bol-
dogság hegye, a kenyérszaporítás helye,
Kafarnaum,Magdala,Kána,Názáret,Jor-
dán-völgye, a keresztelés helye, Jerikó,
Zakeus fügefája, Jeruzsálem, Maszada,
Betlehem,EinKaremtelepüléseklátniva-
lóicsábítottákajelentkezőket.
AzelsőörményemlékbemárJopeban

botlottunk: a konvent épülete áll a ten-
gerparthoz egészen közel. A Szent Mi-
klós-kolostor 1000 előtt épült, a XVIII.
században bővítették és megerősítették.
A napóleoni háborúk idején a franciák
az örmények segítségét kérték, a papok 
készítményeivel gyógyították a katoná-
kat.Ahelykülönérdekessége,hogyAn-
toine-Jean Grosnagyméretűképetfestett
Bonaparte látogatása Jaffában (régineve
a Jope, ma Tel-Aviv városrésze), mely 
aLouvre-bantalálható.

Magdalábana12apostolképelátható 
atemplomban,köztükkettőtérítettÖrmény-
országban.

Jeruzsálembenvégigjártukakeresztút
feltételezetthelyeit.A3. stációazörmé-
nyek gondozásában áll (az örmény ven-
dégházisittüzemel),a4.pedigazörmény
katolikus templomnál található. A hely
szellemisége,lelkiségenemtettelehetővé
a jegyzetelést, a fényképezéshez sem volt 

túlsoklehető-
ségünk, mivel
inkább átél-
ni kívántuk 
a keresztutat.
Az udvaron
mégis lencse-
végre kaptuk
az 1915-ös
genoc íd ium
emlékére állí-
tott kacskárt, 
a templom 
bejárata fö-
lötti örmény

feliratot(Tuamipsiusanimampertransivit
gladius).A templom magán viseli az ör-
ményjellegzetességeket,afőoltárörmény
kolostorra emlékeztet. Egy falon emlék-
táblátláthattunklatinésörményfelirattal:
Santina Zucchinelli Ginami 1925. XII.
29–2012.XII.Petra CordisMeiDeusin
AeternumMons.Luigi Ginami1961.I.13.
Az utolsó néhány állomás a Szent Sír- 

bazilikában található.Mivelecikkbenfő-
leg az örmény vonatkozásokat tüntetjük fel, 
ígynemtérünkkiabazilikarengeteglátni-
valójára.Abejáratnáltalálhatóaszentkenet
köve. A keresztről
levettKrisztust erre
fektették rá. A fer-
mán(törökrendelet)
akatolikusok,azor-
todox-görögökésaz
örmények közösen 
birtokolt szentélyé-
nek jelöli a szent
kenetkövét,aSzent
Sírkápolnát,aGol-
gotátésabetlehemi
születési barlangot.
A Szent Sír kápol-
na külön építmény  

abazilikánbelül.Asokmécsesközül4
azörményektulajdona.
Mind a hat egyháznak (katolikusok,

görög ortodoxok, örmények, etiópok,
szírekéskoptok)kiskápolnájavan.Leg-
több figyelmet természetesen az örmény
kápolnára szenteltünk. Mint az örmény
katolikus templomban,úgy itt isörmény
kolostorra hasonlít a szentély, illetve
afőoltár.Aszentélyszépkőkerítéseelőtt
gyönyörűmozaik található, alatta hatso-
rosörményfelirat.Amozaikképeibőlné-
hányízelítőképpen:közvetlenülaszöveg
fölött díszkeret található, melynek kö-
zépső elemeNoé bárkáját tartalmazza. 
Akerettöbbirészébenállatokhelyezked-
nek el: pávák, halak, nyulak, emlősálla-
tok,madarak.Akeretenbelülpedigszép
kolostorokat ábrázolt a művész. Nevük
örmény betűkkel szerepel; biztos közte
van Ani temploma, s formáját tekintve
felismerhető a zvartnoci istenháza.A fa-
lakat hatalmas képek díszítik:Világosító 
Szent Gergely, Krisztusakeresztenstb.

A pátriárkaazutolsóelőttinaponfo-
gadottbennünket.Ennekkísérőink:Ven-
cel atya, helyi idegenvezetőnk: Bodrogi 
Zsuzsa és dr. Szabó Tünde is rendkívül

Szent Jakab katedrális

Szent Jakab katedrális

Jeruzsálem
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örültek.Bármárjártakazörményortodox
templomban, pátriárkai fogadásban még
nem lehetett részük. 
Nagyobbsétávaljutottunkelazörmény 

negyedbe, ahol több kerámiabolt csodá-
latos kínálatát tekintettük meg a kiraka-
tokban.Meggyőződhet erről a kedvesol-
vasóis,haazinternetenfelkeresiawww.
garosandrouni.com oldalt. A kirakatok
némelyike fölött kőbe vésett örmény fel-
iratokatláttunk.KoradélelőttaYerevanét-
termetmégzárvataláltuk,ámazArmenian
TavernRestaurantkörülmárvolt egykis
mozgolódás. A felirat melletti örmény
zászlók és a csodálatos életfát ábrázoló
kerámia jobban érdekelt bennünket.Vég-
re elékeztünk a pátriárkátus épülete elé.
Vele szemben az örmény ortodox teoló-
giai szeminárium épülete helyezkedik el,
ebből sajnos csak a zárt fémkerítés fölött
láthattunk egy keveset. A kővel borított
épülethomlokzatánháromnagyívesablak
helyezkedikel,mellettevalakinekabronz-
bólkészült,köralakúdomborműve.Alatta
örmény felirat,mellette (a középső ablak
alatt)egykhacskártetejekandikáltki.

Nézzük végre a pátriárkátus épület-
együttesét!Akővelborítotthatalmasépüle-
teníveltrácsokkalfedettablakoksorakoz-
nak,középennagyboltíveskőkapu,alatta

íveltkapu.Afelirat:CouventArmenienSt.
Jaques (természetesen örmény betűkkel
is). Mi tagadás, többeknek megdobbant 
a szíve, mikor ezt is átléphettük.A cso-
portbantöbbörménygyökerűvolt.Akapu
közelébenszépmárványkútáll,zöldová-
lisdíszítésbenörményfelirat.Vizesajnos
elapadt, de szépsége feledtettevelünkezt 
akishiányosságot.Nézzünkkörülazud-
varon!Nagyjából a kapuval szembenha-
talmasboltív,gyönyörűkovácsoltvasrács-
csal.Mögötte helyezkedik el a templom. 
A rács mellett (a bal oldalon) Világosí-
tó Szent Gergely ül (dombormű), süvege
fölött khacskár látható. (Khacskárok he-
lyezkednekel egyébként azudvartövező
falakon is.) A rács jobb oldalán szintén
domborműformájábanMáriátlátjukimára
összetett kézzel, mellette két angyal, szár-
nyuk, ruhájuk szépen kidolgozott.Mária 
alakja fölött is szép khacskár emelkedik.
Még egy csodálatos kerámia Madonna
megtekintésére jutott időnk, s megjelent
egykedveshölgy,akibekísértbennünket.
A lépcsősor után hosszú terembe lép-

tünk,melynekkétoldalánpátriárkákké-
pei sorakoznak. (A pátriárkák neve 638
óta ismert.)Kétkőtábla isékesítie fala-
kat:azegyikenörményfelirat,amásikon
kolostorok domborművei.Egy kis terem
után léptünk be a fogadóterembe,mely-
nek nagysága megegyezett az elsőével.
ElsőkéntAnirézmetszetetűntfel,mellette
rokokóasztalkétkorsóvalésegyszobor-
ral.Fölötteszőnyeg.Afalikárpitkeretében
mellképek, belsejében Mária Jézussal, 
illetvealattaésfölötte2-2mellkép.(Nem
valószínű,hogyanégyapostollenne,köz-
tük ugyanis egy hölgy látható.) A stuk-
kókkaldíszítettfalonegymásikrendkívül
különleges falikárpit:Máriaül egyboltív
alatt (körülötte virágok), ölében kendő –
melynek két végét egy-egy angyal tartja –, 

sbenneJézusfeje.Afalbaépítettkéttárló
is felkeltette figyelmünket: bennük szép
kerámiák sorakoznak. A falakon ismét
a pátriárkák festményei szép aranyozott
keretekben.A terem dongaboltozatú, egy
helyen kis kupola emelkedik, csodálatos
üvegcsillárral.Ateremkétoldalánhelyez-
kednekelaszékek,hatalmasKrisztus-kép
előtt(ateremvégében)foglalthelyetapát-
riárka.Nema díszes széken, s ez valami
közvetlenséget sugárzott, bár kicsit nehe-
zenindultabeszélgetés.Nurhanpátriárká-
tólsokújinformációtmegtudtunk,ámnem
indult készületlenül csapatunk. A nyolc
elolvasottkönyvben,azinternetrőllegyűj-
tött anyagokban sajnos kevés szó esett 
azörménynegyedről,ezértkülönösenfon-
tosvoltapátriárkakiegészítése.

Előzetes információink: Az örmény jelen-
létmajdkétezeréves.Márakereszténység
államvallássátételeelőtt,Kr.u.254-benis
éltekörményekJeruzsálemben,akikaJézus
életével és halálával kapcsolatos szent he-
lyekfeltárásábantevékenykedtek.Akésőbbi
századokban,azidőközbenfelépültÖrmény
Patriarchátus épületében számos zarándok
találtotthonra.Aközépkoriszerzetesrendek
mintájára a patriarchátus is a keresztény-
ség,aművelődés,azírásbeliségésakultúra
egyikfellegváravolt,sennekköszönhetően
számos felbecsülhetetlen értékű kéziratot

őriznek itt. A VII. század közepénOmar 
al Khattab kalifa oklevelében elismerte 
azörménypatriarchátusjogait,sgarantálta
annakbiztonságát.1852-benAbdul Medzsid 
szultándekrétumbanrögzítetteazörmények
jogait,sazörményapostoliegyházataka-
tolikussal és az ortodoxszal egyenrangúvá
tette. 1833-ban a növekvő létszámú koló-
niában (melynek legnagyobb népessége 
25ezerfővolt)létrehoztákazelsőnyomdát,
s1866-bankiadtákahelyiörményújság, 
aSionelsőpéldányát.1851-benmegnyílt
apapiszeminárium.AXIX.századmáso-
dik felétőlazörménynegyedszellemive-
zetőiafiatalokoktatásáttartottákazelsőd-
legesfeladatuknak.1860-banmeglapították
aleányiskolát.AzI.világháborúutánmeg-
szűnt a török fennhatóság, és az 1915-ös
népirtástúlélőijelentősszámbanemigráltak
a Szentföldre. 1925-ben Jeghise pátriárka 
iskolát alapított, amelyGülbenkian néven 
egyesített iskolaként (1929-től) jelenleg is
működőintézmény.
A Szent Jakab-templomban nézhetjük

végigazegyik legősibbkeresztényszer-
tartást,különösenahúsvétilábmosásne-
vezetes:apátriárkamegmossaapapoklá-
bát.AtemplomhelyénvégeztékkiSzent 
Jakabot. Múzeum is tartozik az épület-
együtteshez;30ezerkéziratotőriznekitt.
Kajafásházaisittvan.

A következőket hallottuk a pátriárká-
tól:Kr. előtt is éltek itt örmények,Kr. u.
a II. században már örmény püspök is
tevékenykedettJeruzsálemben.AX.szá-
zadban, Örményország megtámadásakor
sokanmenekültekide.Anegyedmaifor-
májában1915,agenocídiumutánépültki.
A gyalog érkezett menekülteknek egysze-
rű szobákat építettek, később a családok
házat emelhettekmaguknak. 1948-ig öt-
ezerörményéltJeruzsálemben,ámahá-
borúidejénsokanelmentek.Viszonylag

Jeruzsálem – Örmény negyed

Jeruzsálem – Örmény borozó
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zártközösségélJeruzsálemben,azörmény
negyedazóvárosegyhatodát tesziki.Van
saját óvodájuk, iskolájuk, teológiai sze-
mináriumuk, kórházuk. Az orvos minden
délután rendel, mindössze 5 sékel a díja,
a többit a pátriárkátus fizeti.Az iskolában
160-170diáktanul,négynyelvetsajátítanak
el:azörményt,arabot,angolt,hébert.Ate-
ológiaiszemináriumon(összesennégyvan 
avilágon)Örményországból,Törökország-
bólésAmerikábólérkeződiákok tanulnak
14éveskoruktól.Választhatnak,hogyszer-
zetesek lesznek-e.A szerzetesek nőtlenek,
háromszögalakúfejfedőtviselnek,csakők
láthatnak el templo-
mi feladatokat. Je-
lenleg 30 pap van,
tanítanak, a könyv-
tárban, kézirattárban
tevékenykednek.Há-
rom havonta újságot
adnak ki, egy-egy
példányt kaptunk is
ajándékba.Ezishoz-
zájárul ahhoz, hogy
azörmények–mint
eddig – továbbra is
megőrizzék nyelvüket, kultúrájukat. Egy-
fajta„arabizáció”tapasztalhatóugyanis,de
eddigetérenazörményekkivételtképeztek.
A templommal kapcsolatban elmondta

Nurhan úr, hogy ez az egyetlen örmény
templomavilágon,aholazerkélyrőlol-
vassák fel a szentírást. Jó kapcsolatot
ápolnakaferencesekkel–tudtukmegapát-
riárkától. Ez szükséges is, hiszen külön-
bennehézségeiklennénekazarabokkalés
a zsidókkal. Példaként említette a Szent
Sír-bazilika bezárását, az összefogás te-
rénélenjártakazörmények.Jordániában,
Cipruson,Szíriábanamohamedánoksoha
nem sújtják adóval a keresztényeket. Itt
azonbanakormánysúlyosadótvetki.

II. János Pál pápalengyelvolt,svalószí-
nűlegörményis–eztmárinkábbviccesen
mondtaNurhanúr.Apátriárkamindenkit
bátorít a Szentföldre való látogatásra, 
a keresztények érkezése vérátömlesztést 
jelent számukra, ekkor erősebbnek érzik
magukat.Nefeledjük,hogyPalesztinában
egykor100%-bankeresztényekéltek,ma
kb.10%-otteszkiarányuk.
Nurhan úrmegemlítette, hogy nagyon

szívesen látogatna Budapestre, Lengyel-
országbaésPrágába.
A búcsúzás előtt Szongoth Gábor is-

mertetteazerdélyiörményektörténelmét,
Erdélybe,illetveMa-
gyarországra érkezé-
sének előzményeit,
identitásunk megőr-
zésénekmódjait.
A fogadótermet el-
hagyva bekukkantot-
tunk a pátriárka dol-
gozószobájábais.
Emlékszikmégaked-
ves Olvasó az ud-
varon elhelyezkedő
rácsra? A fogadás

(és természetesen fényképezkedés) után
megtekinthettük a Szent Jakab-templo-
mot.Térjünk vissza ismét a rácsra, azaz
a templom bejárata mellett, fölött talál-
hatóműtárgyakra.A templomnak három
bejárata van, ebből a két szélsőt időn-
ként függönnyel takarják el. Ezen ajtók
fölött kerámiadíszítés virágokat ábrázol.
Mindhárom bejárat fölött freskó látható.
Ahárombejáratközöttpedigazajtókkal
azonos méretű kerámia helyezkedik el,
szintén virágmotívumokkal, s benne rá-
csos ablak.A templom első része (a bal
oldali)abizánciidőkben,Szent Ilonaide-
jébenépült,a többiakeresztesekidején,
tehátaXIII.században.

Lépjünk be a templomba!Az egyhajós
istenházátkétoszlopsor tagolja.Ittcsodál-
koztunk rá először a kerámiaborításra: az
oszlopokésafalakaljátkékmintájú„csem-
pék”fedik.Fölöttüktáblaképekettekinthet
meg az érdeklődő.Ortodox szokás szerint
mindenütt mécsesek függnek.A bal olda-
lonkishelyiséget találunk, itthelyeztékel
Jézus unokatestvérének, Szent Jakabnak 
afejét.Atemplomhelyénmeggyilkoltszent
teste Spanyolországban található. Fölötte
aranykeretben,kis erkélykével földgömb-
höz hasonló tárgy van, tetején kereszttel.
Ettőlkb.1m-relátjukakülönlegeserkélyt,
melyrőlaszentírástolvassákfel.Aszentély
felé haladva püspökök képei sorakoznak.
A„főoltáron”(melyörményszokásszerint
kb.80cm-relmagasabbanvan)kétnyílás
található, fölötte díszes keretben Jézus és
Mária egészalakos képe. Középen pedig
mélyedésben flabella-szerű tárgyak kaptak
helyet.Azoltártetejénháromkeretbefog-
laltképet láthatunk, tetejükönkoronaszerű
részkereszttel.Közöttükisugyanilyenelem
emelkedik. Természetesen nem hiányzik 
afüggöny,melyetaliturgiaszentrészeiide-
jénhúznakbe.Ajobboldalonismétpüspö-
kök, pátriárkák festményei sorakoznak.
Ittkisoldalkápolnaishelyetkapott.
Amúzeumba sajnos nem jutottunk be

felújítás és átrendezés miatt.Az épület-
együttest elhagyva azonban értmég egy
meglepetés:találkoztunkegyörményka-
tolikuspappal.Arról egyértelműen felis-
merhető,hogyszürkeingetviselnek.

A Mi Atyánk-templom kerengőjében
50nyelven,köztükörményülésmagyarul
olvashatóazima.
SzinténazOlajfák hegyén található

a Nemzetek temploma,melyben számta-
lanvégtelencsomótábrázolómozaikot ta-
láltunk.Emotívumjellegzetesenkaukázusi,
illetveörményeredetű.Azortodoxtemplom

lépcsőikörülkőkeretbenharangemelkedik,
alattaavégtelencsomó,örményfelirat,ör-
ményzászló.Amásikfalonállókhacskárt
négyangyalveszikörül,alattapedigaMa-
donna,szinténkőbefaragva.

En Karemben a Látogatás (Vizitáció)
templomamellettifalonsoknyelven,örmé-
nyülésmagyarulisolvashatóaMagnificat.
A Szent János-templomközelébenpedig
azÁldottlegyenazÚrkezdetűimalátható,
ámeztörménynyelvennemtaláltuk.
Acikkvégérefeltétlenülkívánkozikné-

hány rendkívül felemelő esemény. Vencel
atya Kafarnaumban szinte közvetlenül 
atópartonmutattabeanapiszentmisét.Ká-
nábanajelenlévőháromházaspárújíthatta
meg46,44,illetve42évvelezelőtttettfoga-
dalmát,melyetVencelatyaáldásakövetett.

NázáretbenszintemindenországMá-
ria-képelátható.Sajnosamagyarajándék
kicsiteldugottabbhelyenvan,atemplom
szentélyébenoldalt.Az állóMária kezé-
bentartjaagyermekJézust.Auréliájának
szövege Patrona Hungariae. Fölötte két
angyal tartja a magyar koronát. 
A Jordán-völgye épp a határon fekszik,

néhány helyen a határt épp a Jordán folyó 
mutatja.Akeresztelésfeltételezetthelyénél
szépkápolnaáll,ámezmáréppJordániához
tartozik.Megérkezésünkkoréppegyorosz
csoport merítkezett meg szinte teljesen 
afolyóban.Ettőlkicsittávolabbmegújítottuk
a keresztségi fogadalmat, majd a csoport
tagjaieltérőmélységbenafolyóbaléptek.
Sorrendbenajeruzsálemiemlékkövet-

kezik.Dr. Szabó Tünde (jogász-közgaz-
dász) is velünk tartott,Vencel atya jobb
kezevolt.Csodálatosorgánumávalolvas-
ta felminden helyen a szentírási részle-
teket, illetve ministrált a szentmiséken.
A szent városban pedig végigjárta ve-
lünkakereszténynegyedet,smegmutat-
ta– többekközött–azegykoriOsztrák 

Jeruzsálemi utcakép
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Magyarországot a Kereszt Népe címmel
tüntették ki Washingtonban 

Zarándokházat, mely ma szállodaként
működik. FehérmárványMadonna foga-
dottbennünket,talapzatánamonarchiához
tartozóterületekmaicímerével.Akápolna
szentélyében a monarchia szentjei között
István király képe is látható a gyönyörű
mozaikon,alattajobboldalonazangyalos
magyarcímer.OldaltpedigII. András kirá-
lyunk,akikezétBabenberg Lipótonnyug-
tatja,veleegyüttvettrésztazV.keresztes
hadjáratban.A háttérben jól látszik Jeru-
zsálemlátképe.AMiAtyánkotmondtukel,
közbenegykiscsoportmegállt,scsöndben
hallgattaimánkat,melynekvégénJóestét
kívántvalaki…Habsburg György.
SzinténTündénekköszönhettükaSzent 

Sír-bazilika bezárásának megtekintését.
A minden este zajló „szertartás” szerint
egy arab férfi kihozza a létrát, felmá-
szik, bezárja a bazilika kapuját kívülről.
A kapun lyuk található, ezen keresztül
visszahelyezi a létrát. Ettől kezdve egy
lélek se be, se ki, s a bazilikában kez-
dődik a virrasztás. Rendkívül sajnáltuk
többenis,hogyezennemmertünkrészt

venni.Másnapreggelfogadottbennünket 
az örmény pátriárka, s nem kívántunk
ezenásítozni,fáradtanmegjelenni.Avir-
rasztás ugyanis reggel öt óráig tart.Mi
zajlik a bazilikában? Csodálatos lehet.
Kezdődik a ferencesek szertartásával,
körbejárják a bazilikát, sminden részé-
ben imádkoznak. Az istenházában hat
egyház képviselteti magát: katolikusok,
görög ortodoxok, örmények, etiópok,
szírekéskoptok.Mindegyikszertartást,
illetveliturgiáttart.(Talánjanuárbantör-
téntakövetkezőeset:Jeruzsálemönkor-
mányzataúgygondolta,hogyabaziliká-
nak óriási tartozása van, s ezt kívánták
behajtani. Három egyház: a katolikus, 
azörményés agörögortodoxösszefog-
tak,stiltakoztakezellen.Mivelaszó-és
írásbeliellenkezésnemhasznált,bezárták
a bazilikát. Ennek híre rögtön elterjedt
szerteanagyvilágban,segynapalatt16
utazási iroda mondta le az utat. Végül 
akormánykérteavárosiönkormányzatot,
hagyjonfelaköveteléssel.Ígynyíltakki 
abazilikakapuinéhánynapután.)

Minden vasárnap elhangzik…
„… haláloddal legyőzted a halált …” *

Ennekazelemzetténeknek-imánakacéljaazlenne,hogyJézustmegismerjük,ismereteinket
megújítsuksŐtmegvalljuk.SavégénkérjükTőleazüdvözítést.Deeznemcsakígytörténik,
ebbeazegyszerűkérőformában,hanemsokszorszenvedélyesebben.Azevangéliumivakok
kiáltásában:Jézus, Dávid fia könyörülj rajtunk.Avámosfohászában:Isten légy irgalmas 
nékem bűnösnek.Azörményésatöbbiliturgiavissza-visszatérőválaszaiban:Uramirgal-
mazz!Vagyhangsúlyosabbanháromszormondva-énekelve.Deezvanmégaz„Add meg, 
Uram”válaszokbanis.MiótaJézusmegszületett,azelsőkarácsonyóta,állandóankérjük,
kérhetjük–mertezacélunk,decsakIstensegítségévelérhetőel:„üdvözíts minket!” 

dr. Sasvári László
* Szent Liturgia örmény katolikus szertartás szerint. Budapest, 2006

  

Nem sokkal azután, hogy Strasbourgban koncepciós eljárásban ítélték el hazánkat, 
Washingtonban két konzervatív, zsidó-keresztény elvű szervezet a „Kereszt népe” 
címmel tüntette ki Magyarországot.

Akitüntetéslaudációja.
„ACenterforSecurityPolicy,aSavethe
Persecuted Christians Coalition nevében
nagyörömmeladjaáta>>KeresztNépe<<
díjatMagyarországKormányának.

EzadíjelismeriMagyarországfáradhatat-
lanésbátormunkáját,amelyetJézus Krisztus 
azon215milliókövetőjéértvégez,akiknek
súlyosmértékű erőszakot és egyéb emberi
jogivisszaéléseketkellelviselniükhitükért.

Magyarországvolt:azelsőország,amely
hivatalos fellépéssel vette védelmébe 
az Iszlám Állam keze által erőszakos
népirtás áldozatául eső keresztényeket; 
azelsőország, amelykormányzati egy-

séget hozott létre az üldö-
zött keresztények megse-
gítéséért; az első ország,
amely állami konferenciát
szervezett a keresztényül-
dözés globális jelenségéről; 
az első ország, amely több
millió dolláros támogatá-
sával tette lehetővé, hogy
Irakba hazatérhessenek és
megkezdhessékazújjáépítést 
azISISnépirtásánaktúlélői.
AKoalícióKereszt Népe dí-
ját Magyarország Kormánya 

nevébenAzbej Tristan államtitkár veszi
át, aki az üldözött keresztényekmegse-
gítéséértfelelősállamtitkárságvezetője.

(kdnp.hu, 2018. szeptember 19.)

A díjat Azbej Tristan üldözött keresztények megsegítéséért felelős 
államtitkár (középen) vette át.
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Pagonyi Judit
Czetz János nyomában – a honvédtábornok 

tanulmányai helyszínén jártunk     
AFővárosiÖrményÖnkormányzatkirán-
dulást szervezett Bécsújhelyre –Wiener
Neustadtba –, amelynek célja a Mária
TeréziaKatonaiAkadémiameglátogatása
volt.Ezenahelyenkezdtekatonaitanul-
mányait az erdélyi örmény származású
Czetz János honvédtábornok, valamint
Kiss Ernőaltábornagyis.
A Mária Terézia Katonai Akadémia

az Osztrák Szövetségi Hadsereg Katonai
Akadémiájánakadmaisotthont.Aprog-
rammégisidőutazásrarepítetteazérdek-
lődőket, miután maga a főépület ma is
ugyanúgynézki,mintCzetzJánostanul-
mányaiidejében.
A honvédtábornok így emlékezik nap-

lójábanaz1834és1842közöttitteltöltött
éveire:„Ezenidőbenezazakadémia,ame-
lyet Mária Teréziaalkotott,volta legelső
egész Európában. Nyolc évig tanultam
ebbenazintézetben;reámnézveezenidő
legnevezetesebb eseménye az volt, hogy
minden hónapban 82 tanulótársam közt
mindigénvoltamalegelső.Ferdinándcsá-
szár ésmagyar király történetesen éppen
akkorlátogattamegazintézetet,midőnén
ésmintegykétszázmástársamkészültünk
fölvenni abérmálás szentségét;mindnyá-
junknakakirálylettbérmaapánk.”
Azépületmegtekintésétkövetőenacsa-

patsétáttettazakadémiaparkjában,ahol
megnéztékanevezetességeket:akorabeli
lovardát, a tavat, szobrokat, valamint az
új tisztképzésoff-roadpályáját.Azősfás
zöldterület egyébként azóta is Wiener
Neustadt legszélesebb parkja, közvetlen
aTheresianumKatonaiAkadémiamögött

találhatóéscsodálatos, többórás sétákat
kínál a jó levegőn. A hosszú ösvények
ideálisak kikapcsolódáshoz, pihenéshez.
Igényszerintazérdeklődőksportolhattak
is,lehetettfutniéslovagolni.
AMáriaTeréziaKatonaiAkadémiáról

és azokról a híres magyarokról, akik itt
éltekésfolytattáktanulmányaikat,azör-
ményközösségtagjaielőadásthallgathat-
takmegaparkban.
Miután az akadémia parkja közel van 

anyüzsgővárosközponthoz, ígyakirán-
dulásrésztvevőianapotfinomételekkós-
tolásával,majdabelvárosutcáinsétálva,
nézelődve,beszélgetvezárták.

Régen és ma

Gábor Ferenc
Nyomorult világ rokkant segítője

Tokay Csöpi köszöntésére
Kolozsváronjártamanapokban,Tokay Ro-
zália (Csöpi) 70. évet töltött, hívott és én
jöttem ünnepelni, hála Istennek volt mit.
Ünnepvolt aMagyarKonzulátus épületé-
benfafaragásainakkiállításais,„Fábavésett
költészet”címmel.Kevesentudják,hogyő
maga ismozgássérült lévén,megalapította
a kolozsváriMagyarMozgáskorlátozottak
Társulatát.MégaFunár idejében,amikor

mégazRMDSZ isbeszóltneki,hogyne
legyen az elnevezésben a „magyar”mert
hát… Csöpi, nem az, aki hagyja meg-
győznimagát!Futószalagonjöttekésmég
jönnekahatóságivegzálások,ámmindhi-
ába,őkitart.Mégmegépíttetettameglévő

idősekotthonamelléegyleányanyaotthont
is,óvodával,bölcsődével.Nemsokáfoga-
dóképeslesz.AzépületekkörülMiholcsa
József alkotásai: magyar történelmi ala-
kok gyönyörű szobrai, domborművei. 
Havalakinek, hát neki igazán joga lenne
csakamagabajával foglalkoznia,hagyni
avilágot,deŐnem,nekinemelégazövé,
amásokétisválláravette.Csöpi,Istenél-
tessensokáig,hogymégsokatsegíthesse
nyomorúvilágon!

Forrás: Nemzeti.net  2018-09-21
Kiegészítés:
Kónya-Hamar Sándor: 
V.TokayRozáliaérdeme,hogynemcsak 
a magukramaradt öregeknek és leány-
anyáknak,deamagárahagyottmagyarság
„égtartó emberei” emlékének is otthont
teremtett. A Szent Kamill így nemcsak
otthon,dekolozsvárizarándokhelyis!

Föld és ég kapcsolata
fába vésve

Fába vésett költészet címmel nyílt meg
Tokay Rozália (Csöpi) fafaragásokat be-
mutatókiállításapéntekdélutánMagyar-
országKolozsváriFőkonzulátusánakren-
dezvénytermében.
A Hajnal lakónegyedi Szent Kamill

Szociális Otthon megteremtőjeként és
vezetőjekéntismertTokayRozáliajuhar-
ba, körtefába, tiszafába, vadcseresznye-
gyökérbe, diófába vésett harmincnyolc
alkotása–amintaztismertetőjébenVetró 
Andrásszobrászművészkifejtette–aföld
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ésazégkapcsolatát,azősiemberiésha-
gyományosmagyarnépielemeketjeleníti
megolyanakaraterővel,amilyennelafával
dolgozó művészek rendelkeznek. Csip-
keszerű technikával készült munkáiban 

figuratívba való áthallásokat lehet felfe-
dezni.A legfőbb üzenet pedig az, hogy
mindenkiföldiéleténekvalamilyennyomot

Bal oldalon Tokay Rozália egy régi újságban

kellmagautánhagynia–mondtaaneves
képzőművész, hozzátéve, hogy Tokay
Csöpiegyszerűprofántárgyakatlátmeg
afában.
A tárlat megnyitását gazdag művészi

műsorszínezte.Török Szilvia Kodály- és 
Bartók-dalokat adott elő László György 
zongorakíséretében,Fuchs Tünde szavalt 
(Wass Albert: Üzenet haza), Vígh Ibolya 
magánénekespedigNagy Gergő zongora-
kíséretével, megzenésített Petőfit,erdélyi
dalt ésErkel Hunyadi Lászlójából adott
előrészletet.
Az ünnepelt, a fának életet adó Tokay
Rozália, mindenkinek, így a távolból
(Felvidék,Kanada,Magyarország,Svéd-
ország, Székelyföld) érkezetteknek is
megköszönteazérdeklődést.Tárlataegy
hónapigleszlátogatható.

                                                                             Ö.I.B.
Megjelent Szabadság 2018.09.18.

  

Beszámoló a Gyergyószentmiklósi
VIII. Örmény Művészeti Fesztiválról

ABudapestXV.kerületiÖrményNemze-
tiségiÖnkormányzatimmáronVIII.alka-
lommal társrendezőként vett a részt a3
napos Gyergyószentmiklósi VIII. Örmény 
Művészeti Fesztiválonszeptember7–9-ig,
EzévbenGopcsa Paulafestőművészthív-
tuk meg díszvendégként. Paulának erős 
akötődésenagyszüleiésédesanyjarévén
Gyergyószentmiklóshoz. Anyai nagyap-
ja a volt a Magyar Királyi Gimnázium
építésénekmegbízottja, az 1900-as évek
elején. Így kerültGyergyószentmiklósra,
majd első igazgatója lett 1919-ig. (Ma:
Salamon ErnőGimnázium,SalamonErnő
ElméletiLíceum)

Ajómódú,kiválóképességűtanár,ahí-
reserzsébetvárosiÖtvescsaládgyönyörű,
nagy műveltségű  lányát, Arankát vette
feleségül.Éltékazörménypolgáricsalá-
doknemmindennapiéletét. Paulaédes-
anyjától és szeretett nagyapjától hallott
sok-sok történetet Gyergyószentmiklós-
ról,aMáriafürdőiésmáshíreshelyeken
lévő nyaralókról. Mindig vágyott Gyer-
gyószentmiklós megismerésére. Ezzel 
ameghívássalszerettemvolnaeztazóha-
játteljesíteni90.születésnapjatiszteletére.

Kulcsár László, az Örmény Katoli-
kus Egyesület Elnöke, egyben az Ör-
mény Művészeti Fesztivál főszervezője,

örömmel fogadta a hírt ésmegszervezte
atalálkozótaMagyarKirályiGimnázium
igazgatójávalLakatos Mihállyal.
Díszvendégként fogadták Paulát.Ahova

elkísértbennünketKulcsárLászlóésfárad-
hatatlan,máigdolgozógyógyszerészédes-
anyjaZsuzsa,akinekazédesapjaagimná-
ziummatematikatanáravolt.Aviszonylag
fiataligazgatót,LakatosMihálytigenmeg-
lepte Paula ajándéka, ugyanis megfestette
nagyapja fiatalkori portréját a gimnázium-
nakajándékul.Rövidbeszélgetésutánmeg-
mutattaazigazgatóazelsőtablóképet,mí-
veskeretben1913/14évből,amelyenPaula
nagyapja,azigazgatóközépenfoglalhelyet.
ErrőlkészültképetPaulaisőrzi.
Megtekintettükegyikterembenazisko-

lamúzeumot,régiidőketidéz!
Amikoraz impozánsépületdísztermébe

készültkalauzolniazigazgatóa3.emeletre,
majdnem felszisszentem, hiszen Paula 90
évesmúltés ismertemazépületet. Abel-
magassághoz illeszkedő arányokkal a lép-
csőt ismagasították.De jó,hogyegyszót
se szóltam. Paula szinte felrepült az igen
magasan lévő 3. emeletre a „Díszterem-
be”,ahovaazáltalafestettnagyapaportrét
el fogják helyezni ünnepélyesen.A terem
megtekintésével véget ért a látogatásunk
ésafőbejáratoldalfalánszemrevételeztük

az impozáns fekete márványtáblát, amely 
amainapigtisztelegazelsőigazgatónevé-
nekmegőrzésével,melyet az átkosban le-
fedvemegvédtek.Nemvoltvéletlen,hogy
óvták az igazgató és építés ügyelő nevét.
Kápolnát is terveztetettésépíttetettaz im-
pozáns épületbe. Felkért ismert festővel,
Gábor Jenővel,készítetteelafalakdíszíté-
sét. Szent Imrealakjátmintáztattamegaká-
polnában.(PaulaláttaBudapestenaRáday
utcai reformátuskönyvtárkiállítótermében
avázlatokatésterveketapáréveafestőtisz-
teletérerendezettemlékkiállításon.)Sajnos
a kápolnát megszüntették, már Lakatos
Mihályigazgatósemtudjaholhelyezkedett
el,csaksejti,hogyamásiktérfélen.

NagyélményvoltPaulának,aváros,mert
rengeteg történetreemlékezett.Amegújult
elegáns örmény házakra rácsodálkozott.
Igen, itt lehetett sok gyermeket nevelni,
értékestársadalmiéletetélni,sokvendéget
fogadni, mint ahogyan a családi legendá-
rium őrzi. Elmondása szerint Ő nem járt

Miguel Manuy Buendia vatikáni nuncius

Jobbról: Sergej Minasyan és kisfia, Kulcsár László
és családja
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Gyergyóban, csak átutazott egyszer. De
mindigvágyottmegismerni.
Megmutattam Gyergyószentmiklóst

szegről-végről,mégazörménytemetőben
is eltöltöttünk legalább két órát.Minden
jelentősnévreemlékezett,mertbejárato-
sakvoltakanevezetesebbpolgárokacsa-
ládhoz,akiknagytársadalmiéletetéltek.
SajnosaCsikykertmeglátogatásáranem
jutottidőasokérdekesprogrammiatt.
Paula vetítettképes előadást is tartott 

aNemzetiségiHáznagytermébenésmesélt
a családról, a szí-
nes örmény élet-
ről. Nagy sikere
volt! Örvendtem
a közel telt háznak. 
Paula, néhai

férjem Nuridsány 
Zoltán festőmű-
vész korosztá-
lyába tartozik.
Ismerték és tisz-
telték egymást, 
ezért is szív-
ügyem Paula
kiállításaGyergyóban.Ő isa tehetséges,
művelt, intelligens hallgatók közé tarto-
zott a Képzőművészeti Főiskolán, akik
mestereikkel kart karba öltve meghatá-
rozták az intézmény szellemiségét. Egy
nagygenerációvallettszegényebbanagy
múltúfőiskola,amikoravészterhesidők
kezdeténJánossy Ferenc,NuridsányZol-
tán, Orosz Gellért, Sugár Gyula és még 
sorolhatnék pár nevet, befejezték tanul-
mányaikat. Utána következtek a nehéz
évek, a szocialista realizmus kötelezővé
tételeelszürkítettmindent,amitcsaklehe-
tett.GopcsaPaulaugyananagygeneráció
fiatalabbkorosztályáhoztartozott,defel-
vértezvetehetséggel,tudássalnemtudták
megfertőzniízlését,szellemét.

Tervezzükakiállításátjövőre,mertidén
abeígértbusztnemkaptukmeg,ígyaké-
peketnemtudtukGyergyóba„varázsolni.”
A Gyergyószentmiklósi VIII. Örmény

MűvészetiFesztiválamúltévbenfelállított
Keresztes kő megáldásával kezdődött.

Megjelentabukarestifiatalörménynagy-
követ,  avárosi ésmegyeinotabilitások,
valamintazerdélyivárosokésbudapesti
ismertrésztvevők.
Azideifesztiválisgazdagvoltjóprog-

ramokban. Szépek voltak a kiállított ör-
mény szőnyegek,
imaszőnyegek.
Kolozsvári gyűj-
teményből válo-
gatta Steib Anna 
és jellemezte a táj-
egységek szőnye-
geken megjelenő
formakincseit.
A 2800 éves Je-
reván újszerű
bemutatása fel-
villantott egy-
egy megőrzött

hangulatot utazásaimból. Nosztalgiát
ébresztettbennem.
Sokértékesinformációtadotta„Gyer-

gyói Örmény sarok.” kiállítás sorozata.
„Görög Joachim”műve „Agyógyszer-
tár” és a „Polgári ház”  örmény polgá-
ri bútorok, berendezések és használati
tárgyak bemutatása mind-mind a régi
értékek megőrzésére és megbecsülésé-
re utal. Köszönet illeti Kulcsár Lászlót  
az Örmény Katolikus Egyesület elnö-
két egyben a VIII. Gyergyói Művészeti
Fesztiválmegszervezőjét ésmunkatársa-
it.Összefogássalésegymásrafigyeléssel
gondosanválogattákakiállításszemléle-
tesanyagát,házrólházrajárva.Igazisike-
revoltabemutatónak.

Esteünnepivacsorafogadottbennünket
anagymúltúSzilágyiSzállodaelegánsan
terítettnagyéttermében.Ízletesvoltmin-
denfogáséskellemeshangulattal,beszél-
getésselzárultazest.MásnapaTemplom
utcánnemzetiségisátraksorakoztak.Szép
bőrárukkaléssokféleiparművészetitárgy-
gyal, könyvekkel, finom süteményekkel,
hagyományos ételekkel és Laci konyhá-
valvártákaszívesérdeklődőket.
A felállított szabadtéri színpadon népi

táncosok léptek fel pörgőműsorral.A Szi-
las Népi Együttes két
szólótáncosa képvisel-
te Budapest XV. ke-
rületét. Kalotaszegi
táncokatmutattakbe,
gyönyörű ruhákban.
Többször visszatap-
solták őket. Szépen,
kifinomultmozgással,
elegánsan siklottak a
színpadon a szamos-
újvári Hajakagek Ör-
mény Tánc Együttes 
táncosai. Fellépett a
gyergyói Cigány Együttes, fantasztikus
ritmusérzékkel táncolták a nem könnyű
dinamikus táncokat. Szépen mozogtak 
a szászrégeniGoldregen együttes tánco-
sai.ŐketkövetteamaroshéviziRapsodia
Calimanilor táncegyüttes szép, sokrétű
műsorral és végül a brassóiBaneiMiku
Zsidó kórus gyönyörű gregorián éne-
kekkel zárták a műsort. Kár, hogy nem 
a templomban léptek fel. Mert a szép-
séges zenei feldolgozások nagy értéket
képviselnekéséppennemazajoskörnye-
zetben érvényesülnek!A jövőre nézvést,
„vájtfülü-ként”jegyeztemmeg!
EsteaNemzetiségiHázemeletitermé-

ben elvarázsolt bennünket két zseniális
muzsikus, az „Araráton On” Együttes

tagjai.Egyrésztörménysiratókatjátszot-
tak, az örmény Bartók, Komitász feldol-
gozásában, másrészt a gitár és egyéb
hangszereketismegszólaltatóörményze-
nészsajátszerzeményeitmutattabe.Igazi
élményvolt.Atehetségesmuzsikusokés
a gyönyörű zene elvarázsolt bennünket.
Innét is gratulálunk a műsorhoz. Kár,
hogynemhoztak,CDfelvételeket,egyse
maradtvolnabelőlük.
Nagyünnepszeptember8-aazörményka-

tolikusoknálKisbol-dogasszonynapja,Szűz  
Mária születésnapja. 
Felvonultak az elma-
radhatatlan piros kö-
pönyegesek és végig
asszisztálták a misét
szokás szerint, meg-
adva annak rituálissá
formálódott voltát. 
A gyergyószentmik-
lósiörménykatolikus
közösséget ezen az 
ünnepen megtisztelte
jelenlétével, Miguel 
Manuy Buendia va-

tikáni nuncius, aki megáldotta a megújult
színesablakokatazegyediszépségűbarokk
örménytemplomban.Köszöntötteahíveket
ésátadtaaPápaüzenetétJakubinyi György 
érsekúrjelenlétében.AszívhezszólóSzent
beszédetésamisétSzakács Endre szamos-
újvári örmény vikárius celebrálta. Szépen
éstisztánénekeltazörménykórus.Anagy-
követ könnyes szemmel hallgatta végig 
azörményhimnusztésamisefolyamánis
figyelemmelkísérteazénekkart.
Ennyi embert nem láttammég ünnepi

misén.Atemplomkertismegtelthívekkel
ésérdeklődőkkel.KulcsárLászlóéstársai
nemgyőztékhordaniapadokat,Koradél-
utánaChurutFesztivállalvártákarészt-
vevőket a Nemzetiségi Ház kertjében.

Az asztalnál ül Gopcsa Paula A Vörösköpönyegesek
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A sátrak alatt kényelmes ülőhelyeken
és asztalok mellett lehetett fogyasztani 
az örmény, székely, román és görög fő-
zőcsapatok ételeit, akik vetélkedtek
egymással az ízek világában. Bőven
volt választék levesekből, birkapapri-
kásból, zúzapörköltből, s miegyébből.
Aperitívnek örmény konyakot kínáltak.
KulcsárLászlóédesanyjaZsuzsamindhá-
romnapszorgoskodott.AChurutFeszti-
válfőmozgatójaisővolt.Fáradhatatlanul
kínáltaagőzölgőfinomangadzsaburlevest,
abirkagulyástészúzapörköltet.Megtelt
abarátságosudvaréskertjókedvűfalato-
zókkal.AVIII.ÖrményMűvészetiFesz-
tiválezzelakedvesdélutánnalfejeződött
be.Paula fantasztikus társvolt.Végigél-
vezteasokműsort, találkozásokat,még 
agyalogolástis.Kedves,szerényegyéni-
ségét–,vanmireszerényneklennie,anem
mindennapiemberekkivételnélkülazok!

– megszerették Gyergyószentmiklóson.
Jövőreszeretettelvárnakvisszabennünket
Szokás szerint este Kulcsár László

megérkezett a Szilágyiba, kedvesen,
mosolygósancipeltesomagjainkatako-
csijába, kivitt késő este az állomásra és
feltettbennünketavonatra,minthamás
dolga nem is lett volna a  sűrű progra-
mokkal teli 3napés sokhivatalosven-
dégután.KöszönjükLászlóazodafigye-
lést és a rengeteg munkát. Örvendünk,
hogy részesei lehettünk ezeknek a szép
napoknakésaztis,hogygyaloglásköz-
ben észrevettél bennünket, ha arra vitt
utad és őrző angyalként haza repítettél 
aSzilágyiba.
Viszontlátásra Gyergyószentmiklós 

aIX.ÖrményMűvészetiFesztiválon2019
szeptemberében, a Jóisten segedemével!
Ámen.

Nuridsány Zoltánné, Mimi 

Találkozásom Gyergyóval

Szeptember elején Nuridsány Zoltánné, 
Mimi a XV. kerület Örmény Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnöke elvitt Gyer-
gyószentmiklósra. Ott 
aVIII.ÖrményMűvé-
szeti Fesztivál egyik
eseményeként, bemu-
tatott engem, mint 
Budapestenélőörmény
származású festőt. 
A Józsefvárosi Galé-
riában kiállított fest-
ményeimet mutattuk
be vetítettképes elő-
adással,Kabdebó Já-
noskiválófotóisegítségével.
Boldog voltam, mert még nem jártam

Gyergyóban,pedigottnőttfelazédesanyám.

Nagyapámvoltagimnáziumigazgatója.
Gyergyószentmiklós olyan, mint nagy-
anyáinkkézzel,szívvelkészítettékszere.

Színesházak.
Mindegyikmás,még-

isegylélegzetű.Minden
emberiléptékű.

Az örmény templom 
környéke volt az ör-
ményFesztiválesemé-
nyeinek a helyszíne.
Így a templomot több-
ször láthattuk, külön-
böző napszakokban,
még alkonypírban is.

Erődfalabejáratánálállazörménykőke-
reszt, amit minden nemzetiségű ember
megkoszorúzott. Mellette az Örmény

KözösségiHázbannyitottákmeganívós
kiállításokat.AzÖrményTemplomutcá-
banvoltaszabadtériszínpad,aholegyütt
ErdélybenNemzetiségiKultúrműsorszí-
nes forgatagát láttuk. Itt rendezték meg 
aNemzetiségiVásártis.

Vákár Tibor készített egy szép emblé-
mát a gyergyói örmény templomról, ami
az Erdélyi Örmény Gyökerek füzeteinek
címlapjátdíszíti.Atemplomotmagaskőfal
veszikörül,kétmeredektetőslőportorony-
nyal.Egyhajóstemplom.Belsőmagassága
pontakkora,amibenjólérzimagátazem-
ber.Oltárain barokk szobrok.Mozdulata-
ik természetesebbek, vissza fogottabbak,
mintáltalábanabarokkszobroké.
Az évszázadok során a templomokat

átépítették,deazörmény templomnálés
a „magyar templomnál” is azt láthatjuk,
hogynemromboltaklemindentátépítés-
kor,amirégi.Amitharmonikusanbetud-
takilleszteni,aztmeghagyták.
Abelvárosképétnemtesziktönkreha-

talmasbankok,bevásárlóközpontok.Ami
aházakközülmagasabb,azakétiskola,
atudásháza.
Nemén írom le először, hogy a gim-

názium Gyergyószentmiklós legszebb

épülete. Háromszintes, középső része
magasabb,olyanminta felemelt fej,két
oldalamint két kitárt kar, középen a hí-
vogatókapu.Belül tágas,világos, tiszta.
Mindennekmegvanamagahelye.
Falánazelsőérettségitabló1913–14-ből.

Nagyméretben, gyönyörűen bekeretezve.
Középen nagyapám: lovag Gruppenberg 
Fehrentheil Henrik igazgató.Neveazisko-
laépítésétmegörökítőnagyméretű,fekete
márványtáblánislátható.(Négynagyszü-
lőmközül,csakezanagyapámnemvolt
örmény.)
A gimnázium egyik termében iskola-

múzeum. Patyolat tisztára súrolt öreg
padok, taneszközök. A falakon fényké-
pek. Gárdonyi Géza:„Azénfalum”című
novelláskötetének a világa. Csak Istenes 
Imrehiányzikazelsőpadból,akimindig
korábbanjött,mintatöbbigyermek.
Agyergyóiembereknagyonbarátságo-

sak.Figyelnekegymásra,segítikegymást.
Olyanok,mintegynagycsalád.Mimitna-
gyon szeretik. Lépten-nyomon megölel-
getik. Bemutat.Hogymeg ne sértsenek,
engem is megölelnek. Érték és hagyo-
mánytisztelők.

Gopcsa Paula

Bal oldalon Kulcsár László, az asztalfőn 
Gopcsa Paula, Lakatos Mihály

Gyergyószentmiklós Kisboldogasszony-búcsúja (részlet)

A gyergyószentmiklósi örmény
templom19.századvégiólomüveg
ablakait nemrégiben restaurálták
és augusztus végén a helyükre is
illesztették.Avalamikor1800oszt-
rákforintbakerültművészinyílás-
zárókatazörményközösség tagja-
inak adományaiból készítették el;
az adakozók nevét őrzik a színes
vitráliák.Aműalkotásokat Hargita
megyei műemlékvédelmi pályá-
zati forrásból, magánszemélyek
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ésközbirtokosságokfelajánlásábólsike-
rültrestauráltatniEgri Istvánnal.Amun-
kálatok szemet-lelket gyönyörködtető
eredményét aKisboldogasszony-napi bú-
csún, szeptember 9-én, vasárnap áldotta

megaszentmiseszónoka,Miguel Maury 
Buendía apostoli nuncius, a Szentszék
romániaiésmoldáviainagykövete.

Fotó: Márton Arnold
(Forrás: Rom.Kat.ro., 2018. szeptember 10.)

Pagonyi Judit
Ismét nagy sikert aratott a Kárpát-medencei 

Székely- és Magyarörmény Fesztivál     

  

Filmvetítés,fotókiállítás,koncertek,szín-
házi előadás és örmény kulináris kalan-
dozásszínesítetteaharmadikalkalommal
megrendezett Kárpát-medencei Székely
és Magyarörmény Fesztivált, amelynek
idén a Fővárosi Örmény Közösségi Tér
adottotthont.
AfesztiváltEsztergály Zsófia elnök-asz-

szony,arendezvényházigazdájanyitotta
megA csíki örményeknél című tárlattal.
Székelyné Opre Mária fotóművész ki-

állított képei a csíki székely és örmény
építészetet, tipikus homlokzatrészleteket,
templomokat és a csodás tájat idézték
megarendezvénidejére.

AtárlatmegtekintésétkövetőenaKirkósa-
család komolyzenei produkciója kezdte 
azeneielőadásoksorát.Azerdélyiörmény
származásúcsaládtagjaibólállókamaraze-
nekar S. Aslamazyan és Grigor Arakelian 
örmény zeneszerzők, valamint Gabriel 
Fauré, Antonin Dvorak, Edward Elgar és 
Giacomo Pucciniműveitadtákelő.
Ezután Paradzsanov, örmény szár-

mazású szovjet rendező Ashik Keribről, 
a szegény költőről, az örök vándorról

szóló filmjét tekinthették meg
az érdeklődők. A mesemotívu-
mokkal átszőtt keleti történetet
humorésgazdaggrúzornamen-
tikajellemzi.
Majd az örmény népzenét

játszó, ésJuhász Endre vezette 
GroupDudukzenekarélőkon-
certje varázsolta el a közönsé-
get. Az örmény zene érdekes
keveredéseakoraispirituálisés
a kereszténységgel érkező val-
lásosmuzsikának,afesztiválon
eztatitokzatoszeneivilágotis-

merhettükmeg.Acsapat2016ótajátszik
együtt:ajellegzetesdudukmellettamásik
tipikusörményhangszernek,azournának
isavatottmesterei.

Aközösségtagjaiaszellemitáplálékután
agasztronómiaélvezeténekishódolhattak,
hiszen tradicionális erdélyi és kaukázusi
örményételeketkóstolhattak:ángádzsábur
levest, örménygombás ételt, olajosmag-
vaspiláfotésdesszertkéntdalauzit.
AfesztiváltazÖssznemzetiségiTársu-

latelőadásazárta.ALevesbencíműdarab
nemmindennapikezdeményezésgyümöl-
cse.Alkotóiamagyarországinemzetiségi
színjátszás meghatározó, közkedvelt és
méltán elismert emblematikus szereplői.
Aszínjátéknemnélkülöziahumort,cse-
lekménnyelteli,aktuáliséselgondolkod-
tató.Egyélőfőzőműsoradkerettörténetet
a különböző élethelyzetű, korosztályú,
nemzetiségűnőktörténetének.AIII.Kár-
pát-medencei Székely ésMagyarörmény
Fesztiválkeretébenelőadottdarabpremi-
erjétaJelenlétNemzetiségiFesztiválke-
reteinbelül,márciusbantartottákaNem-
zetiSzínházKaszás Attilatermében.

Székelyné Opre Mária fotóművész

Group Duduk zenekar

Kirkósa-családA Székely házaspár

Össznemzetiségi Társulat

Balról:
Zárug Katalin,

Nuridsány Zoltánné,
Gogescu László,

dr. Issekutz Sarolta,
Dr. Székely András Bertalan

és Esztergály Zsófia Zita
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„Örményül” főztek közösségünk tagjai
Ángádzsábúr levest, örmény magos piláfot, dalauzit és gombaételt készítettek  
a Főzzünk örményül! című főzőtanfolyam résztvevői. A Fővárosi Örmény Önkor-
mányzat által szervezett népszerű oktatást Keszy-Harmath Enikő, valamint Pintér 
Brigitta, a Metro Gasztroakadémia és a Mielle Kulináris Praktikák résztvevője fém-
jelezte; ezáltal a régi receptúrák a mai trendnek és egészséges étkezésnek megfelelő-
en kerültek tányérra. A kulináris kalandozás az EMMI támogatásával valósult meg.

A Fővárosi Örmény Közösségi terében
már10órakornagyvoltasürgés-forgás:
a főzőtanfolyam keretében kaukázusi és
magyarörményételekelkészítésétkezdte
megatöbbmint35főscsapat.Azautenti-
kus őrölt fűszerek-
től, apáchozelma-
radhatatlan örmény
konyaktól és friss
fűszernövényektől,
valamint gyümöl-
csöktől terjengő il-
lat a mesés keletet 
idéztemeg.
Először az azör-

mény fülleves, az 
ángádzsábúr elké-
szítésének előké-
születei kezdődtek:
ki sárgarépát, gyö-
keret hámozott, ki
hagymát pucolt, ki
pedigagombáttisz-
tította. A csaknem 
20 literes fazékba
már belekerült a
zsenge borjúhús,
majdafrisszöldségek,fűszerek,ésmeg-
kezdődöttacsodáslevesgyöngyöző,akár
3óránáttartóforrása.Eközbenafőzőcsa-
pat az örmény gombaétel elkészítésének
ishozzálátott.Acsaknem1,5kilógombá-
bólBrigittasegítségévelcsábító illatokat
árasztó sült gomba készült: ebből aztán

pirított hagyma, 12 felvert tojás, és ap-
ránkénthozzáadott liszt segítségével sűrű
palacsintatészta, majd tenyérnyi ropogós-
ra sült lepények készültek, amelyek aztán 
mentás-tejfölös mártással arattak osztatlan 

sikertakukta-csapat
tagjaiközt.
Később a leves-

ben jó puhára főtt
borjút Enikő le-
darálta, befűsze-
rezte, és a csapat 
által közben gyúrt
tésztát megtölt-
ve ezzel, apró fü-
lecskéket készített, 
majd a levesbe
téve kifőzte.Végül
churutot (autenti-
kus, tejből készült
örmény ételízesítő)
kavart el tejföllel, 
ezzel adva meg 
azángádzsábúrvég-
leges ízét.
Végül a több mint
8félekeletifűszer-

ből,konyakbóléscitrombólkészültegzo-
tikus pácban érlelt pulykacomb-kockák
is megsültek, így a mazsolás-mandulás-
pisztáciás bulgurral összekeverve elké-
szült a nagy sikerű örmény piláf, hogy 
atöbbifinomsággalegyüttfeltálalhassák.

Pagonyi Judit

Szappanyos Tamás/Pagonyi Judit
„Naplókönyvem kortörténet akar lenni.
Nem utólag elkészített emlékirat, hanem

az események sodrában megírt napló.”     
A Fővárosi Örmény Önkormányzat szervezésében az Orlay utcai Örmény Kato-
likus Szent Gergely templomban mutatta be Szappanyos Tamás az örmény közös-
ségnek Naplókönyv – Kinyílik a világ 1957–1989 című kötetét, szeptember 20-án.

Aszerzőígyvallművéről:„Pestenjár-
tamiskolába”–méghozzáalegjobbakba,
elsőelemitőlfogva.Ennekköszönhetem,
hogynaplóírólettem–ésmaradtamamai
napig.Alig,hogyaz1941/42-estanévben
kis osztálytársaimmalmegtanultunk írni,
tanítónéninkaztmondtanekünk,mostan-
tól fogva vezessünk „Érdekes füzetet”.

Jegyezzükfel,amiérdekes történtvelünk
anapfolyamán.Innenindultazénnaplóm,
melybesokezeroldaltkörmöltembekéz-
írássalháromnegyedévszázadfolyamán.
Ennek az anyagnak szemelvényeiből

állítottuk össze gyermekeimmel, illet-
ve a Kairosz Könyvkiadóval, a Napló-
könyv első két kötetét, melyek már ki-
adásrakerültek.Azelső–„Ígyéltünkmiˮ
– tartalmazza az 1942–1956 közötti évek

történetét,amásodik–„Kitárulavilágˮ–
az1957–1989-eskorszakét.

József Attila írta önmagáról, mint kis
gyermekről, hogy „Én még őszinte em-
ber voltamˮ. Ez nemcsak egy zseni ese-
tében érvényes, hanem nálunk, egyszerű
embereknél is. Hétévesen nem kellett
külön elhatározás, ars poetica ahhoz,
hogy őszintén szóljak és írjak, és nem
kellett keresnem a Panni néni által várt
„érdekességeketˮ magam körül. Hozta
azokat az élet, a háború, újjáépítés, for-
radalom, konszolidáció éveiben. Voltam
cserkész és úttörő, földmérő segédmun-
kás,könyvesboltieladó,slevelezőegye-
temihallgatóéslégitársaságialkalmazott.
Egyforma lelkesedéssel jártam a színhá-
zakat és a hegyeket, vizeket, utazgattam
bel- éskülföldön,megismerkedtemérté-
kes emberekkel – és élményeimet sorra
feljegyeztemszabványfüzeteimben...
Azírásbanmegörökítetteseményekből

válogattukbe a könyvbe azokat,melyek
nemcsak családom és baráti köröm szá-
mára lehetnek érdekesek, hanem kívül-
állók számára is. Naplókönyvem kortör-
ténet akar lenni. Nem utólag elkészített
emlékirat,hanemazeseményeksodrában
megírtnapló.
A könyv a szerzőtől megrendelhető,

akáraFővárosiÖrményÖnkormányzaton
keresztülis.

Szappanyos Tamás
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Programajánló – Meghívók
Lélekdarabkák

Karácsony Ernőörményszármazásúfestőművészmunkáibólnyíló
retrospektívkiállításraésLélekdarabkákc.pódiumműsorra

Fellépnek:LáSZLó ZITAszínművész,HENCZ JóZSEfzeneszerző
Bevezetőtmond:TArISNyáS CSILLA

ésDr.BEnEDEK KataLInművészettörténész
2018. november 14. szerda, 17 óra

ZuglóiNemzetiségekHáza,1146BudapestThökölyút73.
Megközelíthetőaz5,7,110,112autóbuszokkalaStefániaútimegállóból.

Rendezi:ZuglóiÖrményÖnkormányzat
Támogató:ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület

Fővárosi Örmény Klub
Műsor:A110éveGyergyószentmiklósonszületettYbl-díjasépítész,

festőművészésgrafikus
VáKár tIBor

életérőlésmunkásságárólmesélfia
ifj. VáKár tIBor régész.

2018. november 15. csütörtök 17 óra 
BudapestiÖrményKatolikusLelkészség1114Budapest,Orlayu.6.

Rendezi:FerencvárosiÖrményNemzetiségiÖnkormányzat
             

Fővárosi Örmény Klub
SzentKarácsonyünnepén

Műsor:EÖGYKEelnöke,dr. ISSEKuTZ SArOLTAbeszámolója
azEgyesület2018.éviműködéséről

FÖÖelnöke:ESZTErGáLy ZSófIA ZITAbeszámolójaa2018.évi
működéséről

SzongottKristóf-Díjátadása
CzetzJános-Díjátadása
Irodalmi-zeneiműsor

2018. december 20., csütörtök, 17 óra 
1054Budapest,Akadémiautca1.,I.emeletiszínházteremben
Rendezi:ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület

ésaFővárosiÖrményÖnkormányzat
Támogató:Bp.Főv.II.kerületiÖrményÖnkormányzat

10. Karácsonyi Zeneagapé az örmény
katolikus templomban

Karácsonyi dalok
Pomázi Zoltán ex Bojtorján

2018. december 23-án a 11 órakor kezdődő szentmise után
BudapestiÖrményKatolikusLelkészség1114Budapest,Orlayu.6.

NagyörömünkreZoliidénisszívesenadegykisKarácsonyiKoncertetatemplomban.
Gyertekelminéltöbben,senkineknemártegykiskarácsonyizenei-szellemiráhan-

golódásazünnepekreakarácsonyikészülődésközepette.
SzongothGábor

               

Fővárosi Örmény Klub
Akampányévmegnyitója

AzErdélyiÖrményMúzeumkönyvsorozatújabbkiadványai
Akiadványokatbemutatja:dr. ISSEKuTZ SArOLTAés…

2019. január 17. csütörtök du. 17  óra 
BudapestiÖrményKatolikusLelkészség1014Budapest,Orlayu.6.

Rendezi:ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület
Támogató:BudapestFőv.II.kerületiÖrményÖnkormányzat

2018. 09. 06. Korszorúzás a Czetz János emléktáblánál, a III. kerületben
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Örmények a Katolikus Rádióban
Talán véletlenül, talán szándékosan 2018. szeptember 17-én a Katolikus Rádióban 
kétszer is szóba kerültek az örmények. Reggeli jegyzetét Horváth Pál olvasta fel, este 
pedig a Vatikáni Rádió magyar adásában Ferenc pápa leveléből idéztek. A szentatya 
a mechitarista kongregáció jubileuma alkalmából gratulált a szervezetnek.

Horváth Pál 
Örmény egyház – örmény sors

Azörmények,akikNoéfiautódainakte-
kintikmagukat,aKr.e.7.századbanje-
lentek meg a Kaukázus, Kelet-Anatólia
és Észak-Mezopotámia térségében. Erős
állammáArméniaaKr. előtti II. század-
banvált,aKr.e.60-asévekbenpedigmár
Rómávalviselthadatésaszíriaitérségben
hódított.Eztkövetőenazországkettésza-
kadt a perzsa uralom alatt álló kaukázu-
si Nagy-Örményországra és a Van-tótól
nyugatra,Anatóliábanfekvő,aRómaiBi-
rodalomhoztartozóKis-Örményországra,
ésakétnagyhatalomvetélkedésénekvált
aszínterévé.Azegyházihagyománysze-
rintezenavidékenTádé és Bertalan apos-
tolokhirdettékazevangéliumot,akikvér-
tanúságot is a Kaukázusban szenvedtek. 
A kereszténység nagyarányú terjedé-
se végül a III. század utolsó éveiben a
kappadókiai Kaiszereiából és a szíriai
Antióchiából indulva vette kezdetét a
kaukázusiNagy-Örményországban.Kez-
deményezője a fejedelmi családból 260
körül született Gregoriosz volt, Ana fia,
akiotthonábólmenekültarómaiKis-Ör-
ményországba,ésakitazörményekVilá-
gosító Illuminátor Szent Gergely néven 
apostolukként tisztelnek. A kappadókiai
Kaiszereiábanismerkedettmegakeresz-
tény tanokkal. Nős emberként püspökké
szentelve Krisztus üzenetével tért haza, 
aholakirályikísérettagjalett.AKrisztus
követőineküldözését290körülelrendelő

Tiridatészkirálybörtönbevettette,ahon-
nanúgyszabadult,hogyKrisztushoz fo-
hászkodva meggyógyította uralkodóját.
Ennek hatására a király egész udvará-
val felvette a kereszténységet,majd úgy
rendelkezett, hogy Krisztus hite legyen
országavallása.Erre 301-benkerült sor,
amikor Róma még üldözte az egyházat.
Azörménykeresztényekmaisbüszkékrá,
hogyazövékvoltazelsőkeresztényor-
szágavilágon.AkirályidöntésutánGer-
gely az örmény egyház katolikoszaként
látotthozzáavallásiéletmegszervezésé-
hez. Püspökségeket, kolostorokat alapí-
tott, papokról gondoskodott, megalkotta
az első örmény liturgiát. Ő tette az ör-
mény egyházmáig ismeglévő központ-
jáváAsztiszát,amaiEcsmiadzinvárosát
éskolostorát,ahol328-banbekövetkezett
halálaótaereklyéitőrzik.325-benaniceai
zsinatonmárazörményegyházisképvi-
seltette magát, és Gergely I. Szilveszter
pápához is elzarándokolt. Arménia füg-
getlenségeGergelyhalálautánmegszűnt.
Azországaperzsabirodalomtartományá-
vá lett, hadszíntérré perzsák és rómaiak
között.A túlélésért folytatott küzdelem-
nek volt nagy alakja Gergely leszárma-
zottja, a 355 körül születettNagy Szent 
Száhák. Kaiszereiában tanult, fiatalon
nősemberkéntélt,özvegységrejutvalett
szerzetes,387-tőlazörményegyházfeje.
Nehéz időkben vezette egyházát, mert 

aperzsákhol üldözték a keresztényeket,
holigyekeztekrávenniőket,hogyfeladva
hitüketvegyékfelPerzsiazoroasztrianus
államvallását. Nem könnyített a helyze-
ten,hogyaperzsákazörményeketRóma, 
a rómaiak Perzsia ügynökeinek tekin-
tették, a fenyegetett örménység pedig
lázadások révén igyekezett visszanyerni
szabadságátésvallásszabadságát.Száhák
felismerte,hogyanépkereszténykéntés
örményként való megmaradásának esz-
köze a Szentírás és a teológiai irodalom
örmény nyelvre való lefordítása, egy
nemzeti nyelvű örmény liturgia megte-
remtése.Biztatásáraállítottaösszeszerze-
testársa, Meszrop Masztocazörményábé-
cét,megteremtveazörményírásbeliséget
és irodalmi nyelvet. Így elkészülhetett
430 körül a Szentírás örmény fordítása.
A431-esefezoszizsinatonahadihelyzet
miatt egyetlen örmény főpap sem tudott
megjelenni.Maga Száhák 438-ban bekö-
vetkezett haláláig tanított, írt, prédikált, 
a krisztológiai viták hírére az antióchiai
iskola és Nesztoriosz határozott elíté-
lésével reagált, és ettől az időtől az ör-
mény apostoli egyház a nagy egyháztól
elszakadva, a kereszténység monofizita,
Krisztusban egy isteni természetét val-
ló irányzatát követte. A korszak másik
nagy alakja, Meszrop Masztoc 361-ben
születetthercegicsaládban,Antióchiában
tanult, hellenista műveltséget, alapos
teológiai tudást szerzett. 27 évesen ke-
resztelkedettmeg,magányosaszkétaként
élt,majdakatolikoszmunkatársa lett.Ő
vezetteaszentfordítókcsoportját,amely 
abibliaörményfordításándolgozott,de
fordított liturgikus és teológiai munká-
katis.Száhákhalálautánannakutódává
választották, hivatalba lépését azonban
441-benbekövetkezetthalálamegakadá-
lyozta.Idővelecsmiadzinisírja,aföléje

épültkápolnaésaszentereklyéiakau-
kázusi keresztények közös zarándokhe-
lyévé lettek. 
Az örmény egyházat a későbbiekben

nem pusztán monofizitizmusa, de a tör-
ténelemiselszakítottaazegyetemesegy-
háztól.Amuszlimhódítás640utánellen-
ségesközegbehelyezte,aholközelmásfél
évezredenkeresztülatúlélés,amegmara-
dásvoltatét.
CsakaXX.századbanindultmegakap-

csolatépítés Konstantinápollyal, Rómá-
val, de ekkor következett be az örmény
népnagytragédiája,aKis-Örményorszá-
gotazanatóliaiörménységszázezreitel-
pusztító,atörökhatalomáltalvezéreltör-
ményholokauszt.Nagy-Örményországra
pedig 1990-ig a Szovjetunió uralma és
militáns ateizmusa vetett sötét árnyékot.
Azörménykereszténységtúléltemindezt.
Örményországban,deazemigrációbanis
elevenenélahitésazörménynemzettu-
dat. Rómával egységre lépő örmény kö-
zösségek pedig Európában, a történelmi
Magyarországon Szamosújváron őrizték
tovább Szent Száhák és Szent Meszrop
emlékezetét.

Ferenc Pápa levele
az örmény mechitarista 

kongregáció jubileumára
301évvelezelőtt,1717-benalapítottaVe-
lencébena Szent Lázár-szigetenMechitár, 
örmény katolikus apát azt a monostort,
amelynek tricentenáriumi ünnepségét
tavaly kezdték meg. Az ünnepségsoro-
zat befejezése alkalmából Ferenc pápa 
levelet intézett Levon Boghos Zékiyan 
prelátushoz,azörménymechitaristaszer-
zetes kongregáció pápai delegátusához. 
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Aszentatyaméltatjaarendhősiestörténe-
tét,szellemiésökumenikuserőfeszítéseit,
továbbáaztafáradhatatlanelkötelezettsé-
get,amelyfőkéntadiaszpóraörménység
nyelvét,kultúrájátésősikeresztényhitét
ápoltaszerteavilágon.
Aszeptember5-énFerencpápakézje-

gyével ellátott levelet hétfőn tette közzé
aszentszék,ésbenneapápamegköszöni
azÚrnakaztasokkegyelmet,amellyelaz
évszázadok során elhalmozta a kongre-
gációttagjaiésközösségeiéletében,akik
hősies,nemritkánvértanúságigmenőta-
núságtétellelválaszoltakIstenszeretetére.
AtiszteletreméltóMechitár,akitXII.Pius
pápaakeletiegyházakmonasztikusélete
nagy reformátorának nevez, népe kultú-
rájának egyik legragyogóbb kifejezése.
Ferencpápalevelemegállapítja:Mechitár
szerzetesrendjemegalapításávalnépelel-
kiigényeireválaszolt,amivelakegyelem
és az elme olyan útját teremtette meg,
mely felbecsülhetetlen spirituális és kul-
turális kincset hagyott örökségként az
egészörménynépre.Ferencpápaagaz-
dagmonasztikusörökségbőlkettőtemelt
ki. Elsőként az örmény teológiai huma-
nizmust, amelynekmottója: a tudomány
szereteteönmagánálfogvaIstenszeretete.
Mechitár atya miközben Isten jelenlétét
keresteésazemberiszellemalkotóképes-
ségét elemezte, eredeti szintézist tudott
teremteniakettőközött,desikerültösz-
szekapcsolnia a sajátos örmény egyház
humanizmust a Nyugat klasszikus örök-
ségével is.Amásik elem: amechitarista
prófétai jellegű ökumenikus nyitása volt 
aspiritualitásterén.
AvelenceiSzentLázárszigeténalapított

monasztikus anyaház és a későbbi bécsi
monostormáigamechitaristakongregáció
éltetőszíve.Tagjaiönazonosságátelsősor-
ban az adja, hogy monahuszok. Egészen

Istennek szentelt személyek, kiknek szol-
gálatamegvalósíthatatlanvalódiközösség
nélkül–állapítjamegFerencpápalevele.
Az örmény liturgia szavaival kéri végül 
aszentatyaIstenáldásátésbékéjétakong-
regációtagjairaésműveire.
Az örmény Mechitarista rend eredete

és történelmi küldetése: a Mechitarista
rend egy örmény katolikus férfi szerze-
tesrend. Tagjait örmény bencéseknek és
kelet bencéseinek is nevezik. A rendet
Sebastei Mechitár alapította 1701-ben
azzal a szándékkal, hogy szellemi és
kulturális küldetésével az örmény népet
folyamatosan műveli. Mechitár a rendet
eredetilegRemete Szent Antal életpéldá-
ja és lelkisége szerint alapítottameg, de
aszentszékkívánságáraabenedekiregu-
lát isfigyelembevette.Amechitaristákat
ezértszentantalosbencésörményeknekis
nevezhetik.
Mechitár célja elérése érdekében taní-

tó és papnevelő szerzetesrend eszméjét
hordozta.Városról városra járt, hogy fi-
atalokat toborozzon.Konstantinápolyban
1701.szeptember8-án,éppenSzűzMária
születéseünnepénhirdettekirendjealapí-
tását akkor tíz tanítványával. Ekkor már 
zajlottakakatolikusörményekelleniza-
vargások,ígyMechitárnakismenekülnie
kellett.AgörögországiMetonbankaptak
engedélyt a működésre. Sok nehézség
után 1706-ban fejezték be a kolostor,
1708-banatemplomépítését.
Egy forrás szerintmár húsz tagja volt

a rendnek, amikor a szentszéktőlmegér-
kezettavéglegesmegerősítésésMechitár
főapátikinevezése.Metontazonbanekkor
már a törökök fenyegették, és Mechitár
látta, hogy a kolostort egy napon el fog-
ják pusztítani. 1715-ben csak néhány
atya maradt Meton őrzésére, a többiek 
amenthetőjavakkalVelencébemenekültek.

Mindent elölről kellett kezdeni. Metont
valóbanhamarosanlerohantákatörökök,
a kolostort és a templomokat lerombol-
ták, a szerzeteseket elfogták, de később
örménykereskedőkkiszabadítottákőket.
Avelenceitanácshosszasvitaután1717-ben
adta ki a mechitaristáknak a várostól
három kilométerre fekvő San Lazzaro-t, 
aSzentLázár-szigetet,amelyencsakegy
korhadt ház és egy elhagyatott templom
állt.Amásfélfutballpályanagyságúkicsi
szigetvalahaaleprásoknakadottotthont.
Erre a földre is Kis-boldogasszony nap-
ján, szeptember 8-án léptek.Az épületet
hamar kijavították, lakószobákat rendez-
tek be és újjáépítették a kis templomot.
Nagy erővel láttak munkához. Később
új, nagyobb házat építettek és fiatalokat
kezdtekelnevelni.
A mechitaristák bécsi ága 1773-ban

alakult, mivel a szerzetesek egy része 
arendialkotmánykörülinézeteltérésekmiatt
Bábikvezetésealattleváltavelenceiektőlés

Triesztbentelepedettmeg,mintaMechita- 
rista rend új ága. Az Itáliát is leroha-
nó Napóleon 1809-ben, mint Habsburg
alattvalókat, vagyonuktól megfosztotta,
kiűzte őket. 1810-ben Bécsben kerestek
menedéket, ahová I. Ferenc császár ren-
deletilegbefogadtaőket.Egyelhagyatott
kapucinuskolostorbaköltöztek.Ezako-
lostor lassan az örmény diaszpóra kul-
turális kincsekben gazdag és befolyásos
központjávávált.Könyvtáraésmúzeuma
azörménymúltlelki,szellemigazdagsá-
gának tárháza.Missziósházakatműköd-
tettektovábbánagyvárosokban,mintpél-
dáulBudapesten,deéppúgyazargentínai
BuenosAiresben is. Kétezer júniusában 
a mechitaristák két ága ismét egyesült, 
avelenceianyakolostorfőapátjánakirá-
nyítása alatt. A rend fennállásának 300.
évfordulójátVelencébenésBécsbennagy
ünnepséggel köszöntötték. 

Lejegyezte (előbb gyorsírással):
Hegedüs Annamária

Kászonújfalu – Azbé István kiadása



Erdélyi Örmény Gyökerek 2018. november-december

37

Erdélyi Örmény Gyökerek2018. november-december

36

Pagonyi Judit
Haroutune Selimian: ha a közel-kelet

kereszténység nélkül marad,
a szélsőséges iszlám hazájává válik     

Meggyőződésem, hogy a keresztényeknek nem szabad elhagyniuk a Közel-keletet, 
az örményeknek ott kell maradniuk Szíriában – jelentette ki Haroutune Selimian, 
a Szíriai Örmény Református Gyülekezetek Szövetségének elnöke, lelkipásztor, aki 
Esztergály Zsófia fővárosi elnökasszony meghívására 2018. október 8-án informális 
találkozón vett részt a fővárosi örmény nemzetiségi vezetőkkel, köztük Issekutz Sarol-
tával, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnökével. Szír testvérünk 
a találkozó alkalmával megtekintette az örmény katolikus – Világosító Szent Gergely 
tiszteletére felszentelt – templomot és a hozzá tartozó örmény múzeumot is. Haroutune 
Selimian a Magyarországi Református Egyház vendégeként érkezett hazánkba.

„ÁlddmegIstenünkamesszirőljöttvendé-
getésadjbékétazörménykisebbségeknek”
–arámi,arab,örményésmagyarnyelvűimá-
ragyűltösszeabudapestiörményközösség
a Szíriából érkezett vendég fogadására az
Orlayutcaitemplomban.EsztergályZsófia,
a FővárosiÖrményÖnkormányzat elnöke
kéréséreHaroutuneSelimianazAleppóban,
a leginkább háború sújtotta városban élő
keresztények helyzetéről beszélt. Az egy-
házivezetőkifejtette: ahelyzet jelenleg is
meglehetősen feszült, miután napjainkban 

Idlíbközelébencsaknem70ezer
ISIS katona várakozik. Nagy
a félelem, hogy ha a szír vagy 
az orosz hadsereg támadást
indít,akkoreza70ezerkatona
Aleppóra fog támadni. A vá-
rost megpróbálják megvédeni,
jelenleg is a határait erősítik –
tájékoztatottHaroutune.Sajnos 
ebben a bizonytalan helyzet-
ben a keresztények nagy része
elhagyta már a várost. Az örmé-
nyekközülissokanelmenekül-

tek:65ezerből15ezrenmaradtak.Egész
Szíriában 120 ezer örmény élt a háború
előtt,most25-30ezerközöttiaszámuk.

„A közel-keleti kereszténység
az egész kereszténység

PH-faktora.”
Haroutune Selimian szavai szerint, bár 
avilágbansokhelyen találhatókörmény
kolóniák,deazegyiklegnépesebbéppen

ottél:avárosazarabvilágbanismegőriz-
teörményidentitásátésvallását.Úgyfo-
galmazott:sajnoskilehetjelenteni,hogy
az örmények sokkal nagyobb kárt szen-
vedtekel,minta többiszíriaikisebbség.
Ezért aztán igen sok örmény vértanúja
vanaháborúnak,egészvárosrészeket,ke-
rületeket és templomokat romboltak föl-
dig: az ellenség nem tett különbséget az
örménykatolikus,azapostoliésazevan-
gélikushívekközött.Kijelentette:nemért
egyet azzal, hogy a keresztények elhagy-
ják a Közel-Keletet, az örményeknek ott 
kellmaradniukSzíriában.Nemcsakazért,
mertmegakarjukőrizniezta települést,
a közösségünket és azt a szerepet, hogy 

Örményországon kívül is virágozzon 
az örmény nyelv és kultúra, hanem azért
is,mertkereszténységnélkülaszélsőséges
iszlámhazájáváleszKözel-Kelet.Ezave-
szély nemcsak minket, hanem Európát is
fenyegeti.Nagyonfontos,hogyeztEurópa
megértse, és segítse azokat a keresztényeket 
visszatelepülni,akikelhagytákSzíriát.Úgy
fogalmazott: A közel-keleti kereszténység
az egész kereszténység PH-faktora.

„Az én misszióm, hogy
a következő években

bejárjam azokat a helyeket,
ahová szír örmények 

menekültek.”
Haroutune Selimian köszönetét fejezte ki
azoknakazeurópaiországoknak,amelyek
befogadták a Szíriából menekült örmé-
nyeket.Elmondta,hogyakikolyanhelyre
kerültek, ahol van örmény közösség – pél-
dáulÖrményországbacsaknem15ezren–,
azoknakanevéttudják,velükkapcsolatot
istartanakésőketazanyaországissegíti.
Alelkészkijelentette:azőmissziója,hogy
akövetkezőévekbenbejárjaazokatahe-
lyeket, ahová szír örmények menekültek 
ésfelvegyevelükismétakapcsolatot.Saj-
nálatátfejezteki,hogyaSzíriábanmaradt
örményeken nem tud segíteniÖrményor-
szág.A közösség inkább a saját erejében
bízik–emelteki–ezértaziskolákat,azok-
tatásttartjákalegfontosabbnak.Azösszes
lerombolt keresztény templomot felújí-
tották: egyörmény templomot, azutolsót 
a megújultak közül, novemberben nyit-
nak meg. Haroutune Selimian felidézte,
hogyegyéveaMagyarországiReformátus
Egyház delegációja járt Aleppóban, akik 
amagyarreformátusoklelkiésfizikaitámo-
gatásátvittékasokatszenvedettvárosba.

Haroutune Selimian átveszi az aranyozott kelyhet Esztergály 
Zsófiától az Örmény Katolikus Plébánián

Haroutune Selimian és dr. Issekutz Sarolta

Balról: Szakács Ferenc Sándor, dr. Issekutz Sarolta, 
Haroutune Selimian és Esztergály Zsófia
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„Szimbolikus üzenet az, hogy 
az Istentől kapott javakból 

segítünk másokon.”
AMagyarReformátusEgyháztámogatása
hozzájárul ahhoz is, hogy megújuljanak 
a háborúban lerombolt, megsérült pro-
testáns templomok Szíriában. Ezzel kap-
csolatban Ódor Balázs, az MRE Zsinati
Hivatalának külügyi irodavezetője úgy
fogalmazott: szimbolikusüzenetaz,hogy 
az Istentőlkapott javakból segítünkmáso-
kon.AGenerálisKonventköltségvetéséből,
illetve aMagyarReformátus Szeretetszol-
gálatnakfelajánlottadományokbólmintegy
3-3millióforintotjuttatottazörményésarab
reformátusgyülekezetekkiemeltközösségi
programjára, a vasárnapi iskolákra, vala-
mintaszíriaireformátusiskolákdiákjainak
ösztöndíjára.AMagyarReformátusEgyház
– adakozóinak köszönhetően – 2017-ben
hetvendiákteljesévestandíjátbiztosította.
A szíriai adományok teljes összege pedig
elértea10millióforintot.

„Üzenjük a világ örménysé-
gének, hogy létezünk,
létezni fogunk és egyre

többen leszünk aleppóban!”
Esztergály Zsófia–aFővárosiÖrményÖn-
kormányzat elnök asszonya a Budapesti
Örmény Katolikus Lelkészségen megren-
dezetttalálkozónatestvériségjegyébenegy
aranyozotttemplomikelyhetadottát,amely
afővárosiörményközösségajándékaaszí-
riai testvérgyülekezetnek.Az elnökasszony
úgyfogalmazott:„HaÚrvacsoraalkalmával
ránéztekmajderreakehelyre, tudjátokazt,
hogy vannak Magyarországon olyan örmény 
gyökerűtestvérek,akikértetekimádkoznak.
EmellettaFővárosiÖrményÖnkormányzat

és azErdélyiÖrményGyökerekKulturális
Egyesület nevében fogadjátok szeretettel
támogatásunkat, amelyet azoknak a fiata-
loknakküldünk,akikazáltalatokműködte-
tettvasárnapiiskolábantanulnak.Vélhetően 
aháborúskörülményekmiattnemállrendel-
kezésetekre az az eszköztár, amely az okta-
táshozfontos.Ezértbibliaitémájúkifestőket,
könyveket, füzeteket, színes ceruzákat, he-
gyezőket,radírokatészsírkrétákat,valamint
kerámiakereszteketésegyébfiataloskeresz-
tényajándéktárgyakatküldünk.”
Esztergály Zsófia ezután a budapesti

örmény közösség segítségét ajánlotta fel 
az Aleppóban maradt protestáns örmé-
nyek számára.

Haroutune Selimian elsőként imát kért,
mert erősenhisznek annak erejében,majd
pedigsegítségetiskoláikéstemplomaikúj-
jáépítéséhez.Úgy fogalmazott:haazt sze-
retnénk, hogy megmaradjon a közösség,
ezekremindenképpenszükségvan.Majd
megköszönte a fővárosi örmények ven-
dégszeretetét, önzetlen segíteni akarását:
elmondta,hogyerrőlhazájábanéselkövet-
kezendőútjaisoránisbeszélnifoghíveinek.
Végül így búcsúzott: üzenjük a világ

örménységének,hogylétezünk,léteznifo-
gunkésmégtöbbenleszünkAleppóban!

Orbán Viktor a legnagyobb szíriai protestáns
gyülekezetek vezetőit fogadta     

Orbán Viktor miniszterelnök kedden az Országházban fogadta és Magyarország 
támogatásáról biztosította a legnagyobb lélekszámú szíriai protestáns gyülekezetek 
vezetőit, Joseph Kassabot, a Szíria és Libanon Nemzeti Református Zsinat főtitká-
rát, és Haroutune George Selimiant, a Szíriai Örmény Református Gyülekezetek 
Szövetségének elnökét.

A megbeszélésen, amelyen részt
vett Azbej Tristan, a Miniszter-
elnökség üldözött keresztények
megsegítéséértfelelősállamtitkára
és Bogárdi Szabó István, a Ma-
gyarországi Református Egyház
Dunamelléki egyházkerületének
püspöke is, avendégek tájékozta-
tástadtakaszíriaiprotestánsegy-
házakhelyzetéről,ésarról,milyen
eszközökkel lehetséges támogatni
az ott élő keresztény közösségek
megmaradását.

Orbán Viktor miniszterelnök fogadja a legnagyobb szíri-
ai protestáns gyülekezetek vezető képviselőit, Dr. Joseph 
Kassabot, a Szíria és Libanon Nemzeti Református Zsinat 
főtitkárát (középen) és Haroutune George Selimiant, a Szí-
riai Örmény Református Gyülekezetek Szövetségének elnö-
két az Országházban 2018. október 9-én
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda / Szecsődi Balázs

A vendégek elmondták, hogy 
aháborúsújtottaterületekenazúj-
jáépítéshozzájárul,hogya fenye-
getéssel, diszkriminációval sújtott 
családok a migráció, kivándor-
lás helyett a visszatérést, illetve 
ahelybenmaradástválasszák.Orbán
Viktor megismételte:Magyaror-
szág álláspontja szerint a segítsé-
get kell odavinni, ahol a baj van, 
nem pedig a bajt idehozni; ezért
felajánlotta, hogy a magyar kor-
mányanyagitámogatássalissegít
azüldözöttkeresztyéneknek,hogy
aháborúbansokatszenvedett,me-
nekülésre kényszerült családok
hazatérhessenekotthonaikba–kö-
zölte Havasi Bertalan.

MTI2018.10.09.

Haroutune Selimian az Örmény Katolikus Plébánián
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A mi Kiss Ernőnk            
Őszi napnak mosolygása, 

Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve 

Egy-egy könny a szentelt helyre,
hol megváltott – hősi áron –

Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom

– hangzott fel Ady Endreörökszépségű
verseaXV.kerületiKiss Ernőemléktábla
előttaHartyán Általános Iskola VI. osztá-
lyosdiákjainakajkán.
AkoszorúzásigazszándékátaFennvaló

is mosolygó őszi nappal jutalmazta. 
A Nemzeti Gyásznapon egybegyűlt kö-
zösségmegilletődve hallgattaNuridsány 
Zoltánné Mimitörténelmiidőkre–dikta-
túrára–visszanyúló személyes élményét:
még az ártatlan Batthyányörökmécsestis
figyelték,kimeremlékezniaz1848–49-es
forradalom és szabadságharc áldozataira. 
Kimervirágottenniegygrófemlékművére?
ÉsMimimerte.Következetesen,mindenév

október6-ánfehérrózsáthelyezettelamé-
csesnél,hiábapróbáltáklebeszélnijóakarói.
Itt aKárpát-medencében, amonarchia

idejénötnemzetiséghadvezéreiálltakki-
végzőosztagelé,akikmindannyianasza-
badságérthaltakvértanúhalált.

Széchenyi István 1848-as naplójából
idézve, augusztus13-án ez áll:„Minden 
világosan látszik előttem! Vértenger.” 
AVilágosi fegyverletétel előtt kerek egy
esztendővel!!! – olvasta Várady Mária,  
az ANI – Budavári Örmény Színházmű-
vésznője. A Legnagyobb magyar váteszi
jövendölésebeteljesedett.
KissErnőörményszármazásúvértanúra

emlékezünk–egyörményhazafiasvers-
sel,örményMiatyánkkal.
2018. október 5-én, 169 évvel a törté-

nelmiáldozatután,újraerőtmeríthettünk
küzdelmeinkhez az Aradi Tizenhárom
Vértanú, kiemelten amiKissErnő altá-
bornagyunkpéldájából.

Várady Mária

Szám László 
Európa hol vagy?

KikTrianonótaokítanakminket,
tanítgatjáknekünka„Vakuljmagyar”-t.
Ezatánciskolamikorérmárvéget?
Elcsépeltakotta,solyrégótatart!
Európamostholvagy?HunyadiésZrínyi
barbároktólvédtéknyugalmadatitt,
sközbenföldrészeketfosztogattak,vagyépp
egymáshajáttéptékbirodalmaid.
Mikorelnyomóinkhadüzenetnélkül
ifjúságunkjaváttöbbszörlearatták,
ticsakbámultatoklázastétlenségben:
„hátilyennagydolog”nálunk„aszabadság?”

EgyedülKapisztránjöttközénkvezérnek
egyvégsőhonvédőütközetenát.
Megintkészítitekszámunkraserényen
aszolganemzetekkényszerzubbonyát?
Nemboldogít,immárnemférhozzákétség,
azördögidézésteljessikere,
elsziporkázottazélmény,denyomában
maradtazalvilág,snembírtokvele.
Megvan a megoldás (mért legyen jobb
másnak?):
dögöljönmeghátaszomszédtehene!

2018. szept. 16.

Négyszáz csíki énekelt a Szent Péter-bazilikában                      
Áron püspökért – Rómában

Székelyek Rómában. Hangsúlyos jelenlét • Fotó: Ambrus Róbert

2015-benRómábanjártaszépvíziénekkar,
Somorjai Ádám vatikáni diplomata arra
hívta fel a figyelmünket, hogy vigyünk 
oda csoportokat, hogy legyen, akiket ő

bemondjon, tolmácsoljon a Szent Pé-
ter téren – magyarázta Gábor Zoltán 
szentszéki tanácsos, szépvízi plébános, 
azarándoklategyikszervezője.–Mimeg-
fogadtuk ezt a buzdítását, tanácskoztunk 
afelcsíkiplébánosokkaléskántorokkal,és
mostmeghívástkaptunkRómábaMagyar-
ország Vatikáni Nagykövetsége részéről
október 8-ra, a Magyarok Nagyasszonya
búcsújára.A csaknemnégyszáz énekesből
álló zarándokcsoport vasárnap, október
7-énszentmisénvettrésztésénekeltarómai

SzentIgnác-templomban.Tegnap,aMagya-
rokNagyasszonyabúcsú-ünnepén–amely
aSzentPéter-bazilikaaltemplomábantalál-
hatóMagyarokNagyasszonyamagyarká-

polna búcsúnapja
is–arómaiSzent
Pé te r-baz i l ika
főoltára mögötti
Katedra-oltárnál
magyar nyelvű
szentmisén vett
részt a teljes nagy 
énekkar. A ma 
gyarok kápolná-
jában nem fért
a nagy létszámú
zarándokcsoport.
– Ezen a Mária-
búcsún főként
Mária-énekeket
énekeltek a kóru-
sok – világosított

felGáborZoltánplébános.–Azelőkészü-
letek,afőszervezőIncze Sándorszépvízi
kántor irányításával több mint félévet
vettekigénybe.Azelőrekiválasztotténe-
kek egy kottásfüzetben is megjelentek, 
akiadványtmindenkórustagkézbevehet-
te, eszerint gyakorolták be.A Szent Pé-
ter-bazilikában többek között a „Nyíljon
kiszívetekbenazörömvirág”ésaz„An-
gyaloknak nagyságos asszonya” kezdetű
szenténekeket énekeltük el a pápai him-
nuszon, valamint amagyar és a székely

A felcsíki egyházi kórusok csaknem négyszáz tagja utazott pénteken Rómába.  
Az énekes zarándoklat fő célja Áron püspök boldoggá avatási eljárásának előmoz-
dítása. Az egyesített kórus tegnap a Magyarok Nagyasszonya búcsúünnepén a ró-
mai Szent Péter-bazilika Katedra-oltáránál tartott szentmisén vett részt.
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himnuszon kívül. A búcsús szentmise
főcelebránsa Palánki Ferenc Debrecen-
Nyíregy¬házi megyéspüspök volt, aki
kiemelte, hogy a magyarság, „Szűzanya
népe” Európa békéjén munkálkodik, és
a krisztusi értékeket képviseli Európa
közepén. Az ünnepi szentmisén a csíki
zarándokok székely, illetve csángó ruhát
viseltek, hangjuk betöltötte a bazilikát.
Vezényelt Incze Sándor, Fórika Attila, 
Gombos Csaba és Bá-
lint Zsolt. Előéneke-
sekvoltak:Bakos Mi-
hály Károly, Kristály 
Attila, Bartos András, 
FórikaAttila,Gombos
CsabaésBálintZsolt.
OrgonáltBorcsa Ger-
gely és Bíró Zsolt.  
A 14 egyházi kórus-
ból álló zarándok-
csoport(Balánbánya,
Csíkszentdomokos,
Dánfalva, Madaras,
Csicsó, Madéfalva, 
Delne, Szépvíz,
S z e n t m i k l ó s , 
Borzsova, Taploca,
Gyimesfelsőlok,Gyi-
mesközéplok egyház-
községek és Csíksze-
reda Millenniumi-templomának kórusai)
holnap szintén népviseletben vesz részt 
a Szent Péter téren az általános pápai
kihallgatáson. A zarándokok a szépvízi
zászlón kívül egy 8 méteres magyar és
egy8méteresszékelyzászlótismagukkal
visznek.
–Azáltalánospápaiaudienciára15egy-

háziénekkelkészültünk–mondtaGábor
Zoltán. – Legszebb Mária-énekeinket
énekeljükel.Ezekközöttvana„Boldog-
asszony Anyánk”, az „Egészen szép vagy, 

Mária”ésa„DicsértessékaJézus,Mária
neve”. Elénekeljük az „Isten, hazánkért
térdelünkelődbe…”kezdetűszenténeket
és P. Márk József csíksomlyói ferences
szerzetes Márton Áronpüspökrőlszerzett
himnuszát is.Az énekes zarándoklatunk
egyik fő célja ugyanis megemlékezni
Márton Áron 1938-ban történt püspöki
kinevezésének 80-dik évfordulójáról, és
jelenlétünkkelelőmozdítaniÁronpüspök

boldoggáavatásánakügyétaVatikánban.
A holnapi általános pápai audiencia al-
kalmából a felcsíki csoporthozBorboly 
Csaba megyei tanácselnök és Tamás 
József segédpüspök, általános helynök
is csatlakozik. A zarándokcsoport egy
nagyméretűfotókönyvetviszapápának 
a felcsíkiközségekről,majd szerdadél-
utánhazafeléindul.

Forrás:DaczóKatalin/HargitaNépe
2018.október09.

A Szent Péter-bazilikában Magyarok Nagyasszonya ünnepén
• Fotó: Molnár Fülöp

Az Aradi Vértanúk ünnepén
Az emlékezés és emlékeztetés folyama-
tossága különösen fontos a nemzetisé-
gekkörébenaközösségfennmaradásaés
megmaradásaérdekében.Ahazaszeretetet
példaképeit,azAradiVértanúkat,szemé-
lyes példamutatásukat fontos
ismételgetniamaifiatalgenerá-
ciókszámára,hogymegérezzék
ésmegértsék:aszabadságunkat
az erdélyi örmény kultúránkat,
keresztényértékeinketcsakaző
segítségükkel tudjuk megmen-
teni. Ennek felelőssége ránk
szülőkre,nagyszülőkrehárul.
Az október 3.-i emlékünne-

pélyazifjúFabók Bíborka átélt 
szavalatávalkezdődött,Kerecsen 
János: Az Aradi 13 versével, majd Dr. 
Hermann Róbert vetítettképes előadása
mutattabeazanyaiágonörménygyöke-
rekkel rendelkező Görgei Artúr tábornok

életét, harcászati tudományát, sikereit,
majdhőshonvédeiéleténekmegmentése
érdekébenlegnehezebbdöntését,afegy-
verletételelfogadását.
FőhajtáscímmelTallián Marian és Lázár 

Balázskerekegészműsoravará-
zsolta el a közönséget a magyar 
irodalom és népzene világába.
Harangzúgás mellett koszorúz-
takaközösségvezetőiésmeg-
hatódva tettek egy-egy fehér
rózsaszálat a közösség tagjai 
a Kiss Ernő és Lázár Vilmos ara-
divértanúkkopjafájánál.
A rendezvényt az Erdélyi Ör-
ményGyökerekKulturálisEgye-
sületrendezte,támogattaaBuda-

váriÖNÖ,aII.kerületiÖÖ,aXII.kerületi
ÖNÖ,aZuglóiÖrményÖnkormányzatés 
aFővárosiÖrményÖnkormányzat.

I. S.

Görgei Artúr



Erdélyi Örmény Gyökerek 2018. november-december

45

Erdélyi Örmény Gyökerek2018. november-december

44

Nyílt levél 
Dátum: 2018. október 19., péntek
Címzett: Várady Mária

Mária Kedves!
Lenyűgöztél! Igazi '56-os  
hangulatot sikerült meg-
jelenítenetek. Mindenki  
őszintén emlékezett a mű-
sorban! Még a sminke-
letlen, fáradt arcod is 
tükrözte az akkori idők 
lélektani megélését.
Ölellek, Mimi

2018.október18-án17.10
órakorDr. Issekutz Sarolta,  
az Erdélyi Örmény Gyö-
kerekKulturálisEgyesület
elnök-asszonya megnyitotta a hagyomá-
nyosÖrményKlubotazOrlayutcaiÖr-
mény Katolikus Plébánia Dísztermében.
AszervezőZárugné Tancsin Katalin,aZu 
glóiÖrményÖnkormányzat elnöke izga-
tottanjelentettebeaz’56-osműsortémá-
ját és szereplőit.Anémavárakozás sűrű
csendje fogadta Várady Máriát, az ANI 

– Budavári Örmény Színházművésznőjét.
Gyertyagyújtással emlékeztünk Charles 
Aznavourörmény-franciasanzonénekes-
re,avilágonlegismertebbGUSZÁN-ra,
akioktóberelsejénazégiekheztávozott.
Újra felé szálltakŐ címűhíres dalának
futamai.
Magyarörményneklennikettősségetje-

lent.Számunkraaz1956-osforradalomés
szabadságharcfontos,azélvonalban,élet-
veszélybenott voltak a szamosújvári ör-
mények, a Pongrátzfiúk:Bajusz(Gergely) 
a Corvin közben, Ernő a Parlamentben,
András a Sztálin csizmát lángvágóval
darabolta,Kristóf ahírvivőmindközött.
Sasvári-Merza Krisztinaképviselőremek
érzékkel válogatott a Kiskunmajsán, 
az’56-osMúzeumbanelhangzottPongrátz
Gergely emlékezéseiből. Az Ameriká-
ból hazalátogató PongrátzAndrás a TV
nyilvánosságaelőtt iserrőlbeszélt.Mert 
aforradalomleveréseutánamegtorláselől

Balról: Hegedüs Valér, Körtvélyessy Zsolt, Sasvári-Merza Krisztina,
Váradi Mária

életigenlésbőléshazaszeretetbőlszületett
gyöngyeitelénktárta.
Kitűnő társaságban voltunk:Ady End-

re, József Attila, Nemes Nagy Ágnes, 
Füst Milán, Pilinszky János, Wass Albert, 
Csoóri Sándor, Nagy László és Vörös-
marty Mihály.Csakolymélyenkellérteni 
a verseket, ahogy Körtvélyessy Zsolt
érti,ésolybravúros,tévedhetetlentech-
nikai tudással, könnyedén kell tolmá-
csolni, ahogy csak a legnagyobbak tud-
ják, ahogy Körtvélyessy Zsolt művészi
nagyságaeztlehetővéteszi.Vers-ráadás-
ként József AttilaÓdacíműkölteményé-
ben gyönyörködhettünk.Kegyelmi álla-
potmindannyiunkszámára,előadónakés
hallgatóknakegyaránt.
Végre igazi zongorán hallhattuk csil-

logni-villogniHegedűs Valérzongoramű-
vész  mindent kifejező zongorajátékát.
Az évfordulók fontosak, Liszt Ferenc 
október22-énszületett.Méltózárásként
LisztFerencazAradiVértanúkkivégzé-
seutánkomponált lassú és egyben lírai
gyászzenéje csendült fel. Mint mindig,
HegedüsValér szívesen játszott egy el-
bűvölő ráadást, természetesen Liszt
kompozíciót.
Aztán meglepetésként arcunkra fagyott

a mosoly, amikor megtudtuk,
hogy köztünk van valaki, aki
Szamosújváron töltötte bör-
tönéveit, az ’56-os forradalom
erdélyimegtorlásánakáldozata-
ként. Gál Tibor a börtönudva-
ráról látta égni a Szamosújvári
templomunktornyát.
Mindenkinekköszönjükafára-

dozását!

Várady Mária
aBudaváriÖrményNemzeti-

ségiÖnkormányzatelnöke

Sasvári-Merza Krisztina 

Körtvélyessy Zsolt

Hegedűs Valér zongoraművész

elmenekülhettek, 
világgá mehet-
tek. Isten veled, 
Budapest, te édes 
– búcsúzott már
sok áldozat ettől
a világvárostól,
melyet rommá 
lőttaszovjethad-
sereg1944 telén,
és 1956 őszén.
És pokoli takti-
kával a Magyar 
Rádiótvisszafog-
lalt kommunisták
csalogatódaltsu-
gároztakaRádió-
ban. A menekült
táborban hall-
gatták Wittner 
Máriáék az Oly 
távol, messze van 

hazám kezdetű dalt. És honvágyukon
nem győzött a józan ész. Hazajöttek,
börtönlakónak.
Ésezenazoktóberidélutánonjöttközénk

Körtvélyessy ZsoltJászaiMari-díjas,érde-
mes művész. És mi hallgattuk Őt, amint
harminc éve fájdalomból, szerelemből,
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Képtár

Fogolykiváltó Boldogasszony búcsú és Tarkanap 
Ákos atyával

Mártonffy Miklós zongoraművész Kövér István

Fogolykiváltó Boldogasszony búcsú és Tarkanap

Rendezte:EÖGYKEésaBp.Főv.II.ker.ÖrményÖnkormányzat,2018.09.23.
Támogatta:BudaváriÖNÖ,XII.ker.ÖNÖ,ZuglóiÖÖ.

A szentmisén...

Délvidéki örmény nemesek előadás a Jókai 
Klubban, előadó: dr. Issekutz Sarolta, 2018. 
szeptember 26.

A II. kerületi örmény koszorúzás a Széna téren 2018. 
október 23-án

A XII. kerületi Örmény 
Önkormányzat gálaműsora 
a MOM Kupolatermében, 
2018. október 31-én
– Hegedüs Annamária 
elnök
(Beszámoló a következő 
lapszámban.)
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Bíró Sándor 
Bravúrosan teljesít az (örmény gyökerű)

udvarhelyi sakkozó 
A Székelyudvarhelyi Iskolás Sportklub
(edző Balázs István) tehetséges sakko-
zója,a14.évétnovember11-énünneplő
Nagy-Elek Tamásszenzációsbravúrthaj-
tottvégreazelmúlthetekben.
Huszonnégynapalatthárom,klasszikus

játékidővel rendezett versenyen játszott,
421 Élő-pontot nyert, és mindhárom
tornán kategóriadíjas lett. Tamás siker-
sorozataaugusztus17-én,acsíkszeredai
versennyel kezdődött, ahol a főcsoport-
banaz1800Élő-pontalattiaknálvégzett
azélen,és120pontotnyert.

( h t t p s : / / s z e k e l y h o n . r o / s p o r t /
bravurosan-teljesit-az-udvarhelyi-
sakkozo,2018.szeptember25.)

Nagy-ElekTamásfelmenőiközöttvan
Nagy Józsefné Tolbej Letzia rom. kath. 
(nemes),aki1840-ben,Szentandráshavá-
nak2.napjánszülteKatalinnevűlányát,
akitSzilágysomlyónaznapmegiskeresz-
telt Máté Pál somlyói káplán. Kereszt-
anyja Besenczki Rebeka (szinténörmény
gyökerű),Farkas Domokos neje.

(Kiegészítések: Bálintné Kovács Júlia)

Korondon az 5. fordulóban Nagy-Elek Tamás (balra)
Antal Hunor Zoltánt győzte le

Fotó: Biró Sándor 

Meghalt Charles Aznavour
francia sanzonénekes

Meghalt Charles Aznavour,afranciasan-
zonlegnagyobbjainakegyike,94évesvolt.
Azörményszármazásúfranciaénekes,

dalszerző,filmszínészemlékét többmint
1400 saját szerzeménye és hatvannál is
többfilmőrzi.
Méltatóiúgyfogalmaznak,hogyAznavour

maga volt Franciaország – a legjobb érte-
lemben vett nemzet-
köziség,ugyanakkora
köztársaságialapérté-
kekkövete,miközben
asárm,a romantika,
az északi ország-
részzárkózottságaés
adéliextravaganciá-
jaismegvoltbenne.
Párizsban élő ör-

ményművészekgyer-
mekeként látta meg  
anapvilágot1924-ben
(Shahnour Varinag 
Aznavourian). Apja 
énekes, anyja színésznővolt, de ebből rit-
kántudtakmegélni.Aznavourapjagyakran
vállalt munkát éttermekben. Charles első
szerepléseiscsaládiprodukcióvolt:apjaés
Aida nővére énekeltek, ő pedig táncolt –
örménytáncokatadottelő.
Karrierje9évesen,egygyerekszínházban

indult, akkor vette fel azAznavour nevet.
AkkoribanCharles Trenetvoltazideálja.
EdithPiaffedeztefelaII.világháború

vége után, amikor Aznavour kabarék-
banénekelt–atöbbiközöttPiafdalaitis

–barátja,azongoristaPierre Roche kísé-
retével. Edith Piafmindkettejüketmagá-
valvitteamerikai,majdkanadaiturnéjára
–Aznavour több – később slágerré vált
– dalt is írt neki ebben az időben. Ettől
kezdve pályája megállíthatatlanul ívelt 
acsúcsfelé,ahonnantöbbmintfélévszá-
zad után sem tudta letaszítani semmi és

senki.Az utolsó he-
tekig aktív közéleti
szerepet játszott, még 
azévtizedközepénis
adottkoncerteket.
Háromszor nősült,
hat gyermeke szü-
letett. Katia lánya
vokalistaként évek
óta együtt lép fel
vele. Legkisebb fia,
Nicolas,mindennapi
társa lett öregségé-
ben. Meggyőződé-
séért mindig síkra

szállt,apolitikaiéletbenisállástfoglalt,
haszükségesnektartotta.Az1970-esévek
közepén Giscard d'Estaing mellett kam-
pányolt.Azezredfordulóutánnemsokkal
Jacques Chirac,amásodikévtizedelején
Nicolas Sárközi mellett tette le voksát.
MiutánFranciaországtiszteletbelikon-

zulja lett Örményországban, elfogadta
családjahazájánakmegbizatásátis–2009
februárjától Örményország svájci nagy-
követe lett.

MegjelentEURONEWShonlapon

szomorú szívvel tudatjuk, hogy a közösségünk tagja, Zakróczi Béla
villamosmérnök 95 éves korában 2018. október 9-én csendesen elhunyt.
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Az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek 2018. 
(XXII. évfolyam) tartalomjegyzéke

Mind

XXII. évfolyam 233. szám 2018. január–február
Minden vasárnap elhangzik – dr. Sasvári László 
Karácsonyi klubdélután díjakkal – Pagonyi Judit és dr. Issekutz Sarolta 
Szongoth Gábor méltatása – dr. Issekutz Sarolta 
EÖGYKE 2017. évi beszámolója – dr. Issekutz Sarolta elnök 
Elkészült Lukács Béla (1847-1901) volt közmunka- és közlekedésügyi államtitkár, kereskedelemügyi
 miniszter bronz mellszobra – M 
Minden vasárnap elhangzik 2. rész – dr. Sasvári László
A cél, hogy az üldözött keresztények őseik földjén, biztonságban, szabadon éljenek
 – (kdnp.hu 2017. december 26.)
A nyolcvanéves Murádin Jenőnek, születésnapjára
Meglepetés Könyvbemutató a 80 éves Muradin Jenőnek – Balázs Bence 
Boldog Dr. Bogdánffy Szilárd titkos püspök 65 éve halt mártírhalált – dr. Issekutz Sarolta
Örmény tanulmányok Magyarországon – interjú Kovács Bálinttal – Szuromi Kristóf 
Ősök nyomában – három emlékezetes pillanat – Gyarmati Béla 
Egyházi hírlevél 8., 2018. évi plébániai célok és programok 
Meghívó 
Programajánlók
Örmény est a Vigadóban – lochom István
Nemzetiségi Karácsony a XV. kerületben – Dr. Cs. G.
Emlékezzünk! Digitális identitás – Dávid Csaba
„Még mindig jelentkeznek családok!" – Dr. Száva Tibor-Sándor
A háromszéki Ozsdolára telepedett Mánya-család
Volt egyszer egy Szentháromság vagy Nits-féle patika 1. rész – Nits János 
Bemutatkozott a „Classic Szalon"– Z.A.D.
Mcheta-Feldebrő, avagy a kaukázusi kapcsolat – Czakó Gábor
Kettős életet élt a híres magyar színész – (inforadio.hu/kultúra/2017/12/03)
Mikulásváró az Orlay utcában – M
Az Árpád-szobor hazatért (2017.október 17.) – Bartos Lóránt 
„Élő emlékezet" – Örmény származású családok Marosvásárhelyen 9. rész 
Tolokán család... Dobribán Család... Esztegár család 
Magyarörmény számbavétel – Daczó Katalin 

Humor... Humor... Humor...
1%
Szomorújelentések

XXII. évfolyam 234. szám 2018. március–április
Minden vasárnap elhangzik – dr. Sasvári László
Vidám farsanggal űztünk telet, és várjuk a tavaszt – Megjelent a Fővárosi Örmény Önkormányzat honlapján
Magyar Himnusz Kr. u. 410-ből – ismeretlen szerző 
Huj, huj, hajrá! – Czakó Gábor
Vége a finnugrászoknak és a finnugor elméletnek! Most már tudományosan is bizonyított! – Haiman Éva
A Szent Korona egyik története: örmények és hunok készítették? – Majer Tamás 
Hős vagy áruló? Görgei a mérlegen – Szilvay Gergely
Filmkincs: látta már Görgei Artúrt ebben az 1910-es filmhíradóban? – Mehlhoffer Tamás
Olvasói levél – Kerek évfordulók Báró Dániel Ernő...
Egy hős magyar asszony – Gálfalvi Gábor ny. ig. tanító 
Humor...
A 80 éves Korniss Péter életmű-kiállítása – Wagner István
Idegen földre ne siess... Kallós Zoltán emlékére – Moszkovits János 
„Szongott Kristóf Szongoth szemmel" – Szongoth Gábor 
Seremetyeff-Papp János előadása a januári klubon 
Programajánlók és tanfolyamok
Volt egyszer egy Szentháromság vagy Nits-féle patika 2. rész – Nagy Béla
Nagy Béla méltatása – Dáné Tibor Kálmán 
Humor...
A nyolcvanéves Murádin Jenőnek, születésnapjára – Megjelent a Szabadsag.ro online újságban
Játszd a régi zenéket! – Galsai Dániel 
Király Mária Sarolta Ciupe – Meghívó 
Olvasói levél – Haraga Attila Kálmán
Minden vasárnap elhangzik... ,,...hallhatatlan lényeg..." – dr. Sasvári László 
Hollósy Szalon estje – B.
Az első „Szabadegyetem"-i előadás – Z.A.D.
Hollósy Simonra emlékeztek a hegyvidékiek – Hegedűs Annamária 
Humor...
„Élő emlékezet" - Örmény származású családok Marosvásárhelyen 10. rész – Kopacz család
Humor...
Olvasmányaimból tallóztam – Bálintné Kovács Júlia
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Szomorújelentés
Csillagtúrák Erdély szívében...
1%

XXII. évfolyam 235. szám 2018. május–június
Minden vasárnap elhangzik – dr. Sasvári László 
Fővárosi Örmény Klub március 15-i ünnepén – BJ.
Árpád-kori körtemplomaink üzenete – Szakács Gábor 
Örmények – Budán! – Várady Mária
XV. kerületi megemlékezés 1848-ra – Életképek c. kerületi újság 
Archívumunkból Magyar örmények! – Dr. Herrmann Antal 
A Genocídium 103. évfordulója – .Z.A.D.
TÁJÉKOZTATÓ – Esztergály Zsófia Zita 
A magyar-örmény identitás lényege – Beder Tibor
Kerek évforduló – 150 évvel ezelőtt született Urmánczy Nándor hagyatéka – Szakács Gábor
Egy elfeledett közösség nyomában - levéltári dokumentumok az örményekről – AKTAKALAND 2015. 05. 06.
H+ősök újra – Ázbej Kristóf, Fülöp Gábor és Olajos Ilka kiállítása – Hegyvidék galéria
Örmény genocídium 103 megemlékezés, könyvbemutató és zene - zene - zene...
Programajánlók és tanfolyamok 
Gyökerek – Forrás Nyugati jelen 2007 
Az EME tiszteleti tagja lett Murádin László...
Málenkij Robor kiállítás: Örmény gyökerűek után kutakodtak a Hegyvidékiek – Hegedűs Annamária
Örmények Uzonban – Ambrus Anna nyugdíjas tanárnő
Ünnepi események zarándokhelyéül szánt udvarhelyi magyarörmény emlékhely – Molnár Melinda
Minden vasárnap elhangzik 2. – dr. Sasvári László 
Kerek évforduló – 140 évvel ezelőtt született Dr. Fogolyán Kristóf élete – forrás: dr. Fogolyán Kristóf
 Megyei Sürgősségi Kórház. Sepsiszentgyörgy 
„Élő emlékezet" – Örmény származású családok Marosvásárhelyen 11. rész Ávéd család, Várterész család
A magyarországi örmény kolónia és a néprajzkutatás a XIX–XX. század fordulóján 1. rész – Krajcsír Piroska
Szomorújelentések
Nekrológ helyett – Zakariás Péter bácsiról...  „Az örmény ültet is fát, nem csak kivág" – Esztergály Zsófia,
 László Gyöngyi 
Meghalt Demján Sándor – Brückner Gergely írása alapján 
1%
Elhunyt Szervátiusz Tibor szobrászművész – EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság

XXII. évfolyam 236. szám 2018. július–augusztus
Minden vasárnap elhangzik – dr. Sasvári László
Naregi Szent Gergely: A bánat könyve – Beszélgetés a szív mélyéből Istennel – Dr. Szám László
Honnan is származnak a magyarok? Magyar Krónika című lap interjúja Kásler Miklós professzorral – Nagy Gábor
Ávéd doktor gyűjteménye – Korom András
Ávéd Jánosé Az év praxisa díj – megerősítésnek tartja az elismerést a mindszenti háziorvos – Máté Gergely
Dr. Ávéd János: különleges és egyben felelősségteljes életforma a háziorvosi hivatás – Tóth András
Szavaink aranyágya – Czakó Gábor
Fény, víz, levegő.. Gopcsa Paula kiállítása a Józsefvárosi Galériában – Szakolczay Lajos
Világosító szent Gergely ünnepség Zuglóban – Zárug Katalin
Igazi csoda: A Bibliát örmények adták Kínának Bibliafordító: Hovhannes Ghazarijan – Dr. Békefy Lajos
Székelyhidy Ferenc operaénekes... Szerkesztette I. S. – Wikipédia
Magyarörmény, Székelymagyar (részlet) – Puskás Attila
Humor... Humor... Humor...
Csíkszépvizi kulturális rendezvény, búcsú és családi találkozó – május 25–26.  – M
Kapcsolattartás, Ohánovics család 1. rész – Bálintné Kovács Júlia
Maroshévíz a jövőnek üzen: nem hagyja veszni a múltat (részlet) – Balázs Katalin
Programajánló
A magyarországi örmény kolónia és a néprajzkutatás a XIX-XX. század fordulóján 2. rész – Krajcsír Piroska
Magyarörmény hírességeink. Emléktábla avatás az Örmény Katolikus Templomban 2018. 05. 20-án
  – dr. Issekutz Sarolta
Híres magyarörmények tablója
A gyergyói hurutos laskalevest kiáltották ki a legjobbnak a Ceglédi Laskafesztiválon – Pethő Melánia
Nyolc kutató foglalta össze Székelyföld egykori hadtörténetét – Szépvízen mutatták be a kiadványt
  – Molnár Rajmond
Az elfelejtett/eltűnt magyarörmény katolikusok nyomában – Haraga Attila Kálmán
Minden vasárnap elhangzik az örmény templomban – dr. Sasvári László
Az uzoni Temesváry-kastély – Wikipedia
„Élő emlékezet” – Örmény származású családok Marosvásárhelyen 12. rész – ZAKARIÁS család
  – Adatközlő: Kádár (Ferencz) Borbála
Dájbukát (Dályay) család – Adatközlő: Kollár (szül. Dályay) Margit
Száva család – Adatközlő: dr. Száva György Dániel
Fejér család – Dr. Száva Tibor Sándor
Dájbukát család – Adatközlő: Dr. Budan Mária Imola
Harmath István alkotását választották – Menyhárt Borbála
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XXII. évfolyam 237. szám 2018. szeptember–október
Minden vasárnap elhangzik...  „...haláloddal legyőzted a halált...” – dr. Sasvári László
Beszámoló a Fővárosi Örmény Klub 2018. július – augusztusi klubdélutánjairól 
Tapsvihart kiváltó előadás az EÖGYKE-klubon – Ifj. Tompó László
Paula! Boldog, boldog születésnapot! – Várady Mária, a BÖNÖ elnöke
Egyre közelebb kerülünk ahhoz, amit az erdélyi örmények már régen tudnak hagyományaik révén.
 Az örmények és a Honfoglalás – Dr. Gopcsa László
Egy örmény könyv kapcsán – Laczka József
A nagytótlaki kerekegyház – Varga Géza írástörténész
A kallósdi kerektemplom – Internetről
Attila és Árpád nyelve – Czakó Gábor
Olvasói levél – Gazdovits Miklós
Aktívak a hegyvidékiek – Hegedüs Annamária elnök
Kincsek a művészeti múzeum falai között – Köllő Katalin
Képek Gyergyószentmiklós történetéből – Dr. Garda Dezső
Minden vasárnap elhangzik...   „...aki egy vagy a Szentháromságból...” – dr. Sasvári László
Kovrig Béla testnevelő tanár – Schmidt Sándor tanár 
Olvasói levél – rendhagyó bevezetővel – Bálintné Kovács Júlia
A kolozsvári Szent Mihály plébánia papvendégeinek könyve (1906-1964) (részlet) – Sas Péter
Szent Nerszesz Snorháli találós kérdéseiből...
Kapcsolattartás, Ohánovics család... Zoltán
Programajánló
A magyarországi örmény kolónia és a néprajzkutatás a XIX-XX. század fordulóján – 3. rész – Krajcsír Piroska
Csillagtúrák Erdély szívében Kastélyok, falképes templomok, kulturális események és kulináris élmények...
 Képgaléria
Hazám, keresztény Európa – Szabó Lőrinc
Kerek évforduló 130 évvel ezelőtt született Pungutz Antal – dr. Gabányi János
Az örmény nép jellemzése – dr. Hovhannesian Eghia 
Gróf Karátsonyi Guidó felterjesztése Pilisvörösvár Város Díszpolgári címére...
Világosító szent Gergely búcsú... képgaléria
Roska Márton régész pokoljárása – Vincze Zoltán
Nem tanárnak, papnak szentelték fel (részletek) – Balázs Katalin
Erzsébetvárosi Nagyboldogasszonynapi búcsú – 2018. augusztus 15., Képgaléria

XXII. évfolyam 238. szám 2018. november–december
Minden vasárnap elhangzik...  „...haláloddal legyőzted a halált...” – dr. Sasvári László
ISMÉT ERDÉLY... Barangolás és honismereti túra Erdélyben – 2018. július 15–20. – dr. Hámory Beáta
Magyarország leánya – Magyar támogatással építettek újjá egy iraki keresztény települést – MTI
Örmények a Szentföldön – Hegedüs Annamária
Minden vasárnap elhangzik...  „...haláloddal legyőzted a halált...” – dr. Sasvári László
Magyarországot a Kereszt Népe címmel tüntették ki Washingtonban – kdnp.hu 
Czetz János nyomában – a honvédtábornok tanulmányai helyszínén jártunk – Pagonyi Judit
Nyomorult világ rokkant segítője Tokay Csöpi köszöntésére – Gábor Ferenc
Beszámoló a Gyergyószentmiklósi VIII. Örmény Művészeti Fesztiválról – Nuridsány Zoltánné
Találkozásom Gyergyóval – Gopcsa Paula
Gyergyószentmiklós Kisboldogasszony-búcsúja (részlet) – Rom.Kat.ro.
Ismét nagy sikert aratott a Kárpát-medencei  Székely- és Magyarörmény Fesztivál – Pagonyi Judit
„Örményül” főztek közösségünk tagjai – Pagonyi Judit
„Naplókönyvem kortörténet akar lenni. Nem utólag elkészített emlékirat, hanem az események    
 sodrában megírt napló.” – Szappanyos Tamás/Pagonyi Judit
Programajánló – Meghívók
Örmények a Katolikus Rádióban – Horváth Pál 
Ferenc Pápa levele az örmény mechitarista kongregáció jubileumára – Lejegyezte Hegedüs Annamária
Haroutune Selimian: ha a közel-kelet kereszténység nélkül marad, a szélsőséges iszlám hazájává válik  
 – Pagonyi Judit
Orbán Viktor a legnagyobb szíriai protestáns gyülekezetek vezetőit fogadta – MTI
A mi Kiss Ernőnk – Várady Mária
Európa hol vagy? – Szám László
Négyszáz csíki énekelt a Szent Péter-bazilikában Áron püspökért – Rómában – Daczó Katalin/Hargita Népe
Az Aradi Vértanúk ünnepén – I.S.
Nyílt levél – Várady Mária
Képtár...
Bravúrosan teljesít az (örmény gyökerű) udvarhelyi sakkozó – szekelyhon. ro
Meghalt Charles Aznavour francia sanzonénekes – EURONEWS
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek 2018. (XXII. évfolyam) tartalomjegyzéke

Gróf Teleki Sándor 1848–1849-eshonvédezredes„Örményekről emlékeim”c.alkotásából:
„...Mindennemzetiségekközöttazegyedüli,melyélvelünkéshalnaérettünk;szor-

galmatos,takarékos,vállalkozó,vendégszeretőnép,pártfogójairodalmunknak,művé-
szetünknek;bátorkatona, az1848–49-es erdélyihadjáratbanmindennemzetségből
került ellenünk kém, örmény egy sem.”
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Lapzárta: minden páratlan hónap első hétfőjén!
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Nyomdaimunkák:PannóniaNyomdaKft.

A II. kerületi Örmény Önkormányzat 2018. november 6-án nyitotta meg Az örmény kultúra 
„1001” szála és formája című kiállítását a Marczibányi Téri Művelődési Központ Galériáján.

A kiállítás november 20-ig látogatható. Beszámoló a következő lapszámban.


