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alatt jelentkezzék s hogy 
a bosszúálló hadjáratra az
uralkodó rendelkezésére
álljon.…”
Afentemlítettkötetutolsó
fejezetében Szakács Andor 
megrendítően írta le,milyen
viszontagságokat keresztül-
élvesikerültBányaiElemér,
Zuboly holttestét hazaszállí-
tani.Akutatásokmásikkü-
lönlegeseredménye:azAdy-
barát Bányait Pohászka 
Ottokár temette el.
Mostazonbanagálaműsor
ismertetéseafeladataeso-
rok írójának: a rendezvény
második részét Juhász Endre zenekara, 
aGroupDuduknyitottaészárta.A18-as
évszámhozszületésükkelvagyhalálukkal
kapcsolódó írók, költők névsorát bön-
gészhettékazérdeklődőkamuzsikaalatt
akivetítőről.Flórián Tibor 1908-banszü-
letettSelmecbányán,segysajnoskevésbé
ismert,ámkiválókölteményehangzottel:
Mindszenty-vers.
Gopcsa Paulanéninagyonszorgalmazta,
hogy emlékezzen meg az örmény közös-
ség valamilyenmódonBarcsay Jenőről. 
Ekérésnek,javaslatnakigyekeztünkeleget
tenni,segyvolttanítványaaszentendrei

Barcsay-tárlatonméltatta az 1988-ban el-
hunyt festőművészt el-elcsukló hangon. 
Azenekarjátékaközbenaművészeknevét
vetítettükki, köztePaula néniét is.Agá-
laműsortermébenállíthattukkiBorosnyay 
Klára és Pál Jánosalkotásait.Akétművész
beszéltisaképekszületésénekkörülménye-
iről,helyéről.ASzózaténekléseutánazÖr-
ménybüfévacsorájátszolgáltukfel.
SmármostkérjükakedvesOlvasót,szí-
veskedjéknaptárábabeírni:2019. május 
8-án 18 órakorleszazutolsógálaműso-
runka MOM Kulturális Központ kupo-
latermében.

Opera született Szolzsenyicin Iván Gyenyiszovics egy 
napja című kisregényéből

Aművetazoroszírószületésének100.évfordulójaalkalmábólfia,Ignat Szolzsenyi-
cin vezényletével péntekenmutatták amoszkvaiNagyszínházban.Azopera zenéjét
Alekszandr Csajkovkszij kortárs zeneszerző szerezte, a librettót is ő írta az örmény
hegedűművésszel, zeneszerzővel, Georgij Iszákjánnal. Utóbbi állította színpadra 
akétfelvonásosoperát,amelyegyszibériaifogolytáboregynapjánakéletérőlszól.
Az1918.december11-énszületettSzolzsenyicinregényébenasajáttúlélésitapasztala-
taitírtameg,hiszen1945-bennyolcévkényszermunkáraítélték.(Forrás: kultúra.hu)

Látogatható és használható a plébániák régi 
gyűjteményéből álló könyvtár 

A Csíkszeredai Gyűjtőlevéltár mellett
Történeti Gyűjtőkönyvtár és Restaurá-
tor Műhely is működik a csíksomlyói
Szent Péter és Pál Plébánia épületében.
A könyvtár és a műhely kialakításáról
Bernád Ritával, aGyulafehérvári főegy-
házmegyefőlevéltárosávalbeszélgettünk.
Miutánamúltévvégérebefejeződöttan-

nak a 160–180 iratfolyóméternyi hivatali
iratgyűjteménynekarendszerezése,amelyet
acsíkszékifőesperességektőlésplébániáktól
gyűjtöttekösszeaCsíkszeredaiGyűjtőlevél-
tárelindításához,BernádRita,afőegyházme-
gye főlevéltárosa hozzáfogott egy történeti
gyűjtőkönyvtárkialakításáhozagyűjtőlevél-
tárhoztartozókutatószobában.Arégiköny-
vek összegyűjtésének tervéről februárban
értesítette Jakubinyi Györgyérsekazalcsíki
ésafelcsíkifőesperesikerületekplébánosait,
abeszállításokatafőlevéltárosáprilis17-én
kezdtemegCsíkszenttamásról.
Mindeddig öt plébánia kivételével sike-

rültösszegyűjtenieakétkerületvalamennyi
egyházközségébőlatörténelmikönyvgyűjte-
ményeket.Azaz18plébániarégikönyvgyűj-
teményetalálhatómáracsíksomlyóiplébá-
nia épületében kialakított kutatószobában. 
Azújabb,egyévszázadnálnemrégebbiala-
pításúplébániák(Újtusnád,Csíkszentsimon,
Gyimesközéplok stb.) nem rendelkeznek
történeti könyvanyaggal, így azok a gyűj-
tőkörönkívül esnek–osztottamegvelünk
Bernád Rita. Azt is megtudtuk tőle, hogy
jelenlegagyűjtésbefejezéseélvezprioritást,
hogyméganedvesidőjárásbeálltaelőttmin-
denkönyvazújhelyérekerülhessen.Amég
benemszállítottkönyvanyagelrendezéséhez
szükséges öt könyvszekrény legkésőbb ok-
tóber elejére készül el, így a tervek szerint

október közepéig minden muzeális értékű
könyvgyűjtemény a csíksomlyói székhe-
lyű Csíkszeredai Gyűjtőkönyvtárba kerül
majd.Akönyvanyagfeldolgozásaalevéltári
anyagéhoz hasonló módon történik, tehát
a proveniencia (származás, eredet) alapján,
vagyis a gyűjtemények egyben maradnak,
egyházközségenként képeznek egy-egy egy-
séget–tájékoztatottafőlevéltáros.Kifejtette
továbbá, a feldolgozott gyűjteményekből
álló könyvtár már most használható és lá-
togatható, ugyanis a szekrénybe helyezés
előtt a könyvekről részletfotók készültek,
ígyezekalapjánmármostvisszakereshetők
azegyespéldányok.Amikorszámítógépes
rendszerbe viszik az adatokat, akkor jóval
gyorsabb lesz ahozzáférés, de addig ezek 
afényképekszolgálnakkatalógusként.
A kutatószobában lévő gyűjtőkönyv-

tár berendezéséhez – a könyvespolcok
ésazasztalokbeszerzésére–egyébként
aBethlenGáborAlapbiztosítotttámoga-
tástimmárkétízben.

Mitől értékes egy könyv? 
Azzalkapcsolatban,hogymilyenállapotú
és tartalmú könyvek érhetőek el a gyűj-
tőkönyvtár révén,BernádRitaelmondta, 
abeszállításután,dearendezéselőttala-
pos tisztításon, portalanításon és eseten-
ként preventív konzerváláson, vegyszeres 
fertőtlenítőkezelésenesnekátasérültebb
példányok a könyvtár szomszédságában
működőrestaurátor-műhelyben.
Így már „egészségesen” teszik azokat

a polcokra. Egyébként egy-egy plébániai
könyvtáron belül ritkaságnak számítanak 
aszokásosteológiaiművekközöttatudomá-
nyos vagy technikai tartalmú kiadványok, 
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akülönbözőex-librisek.Afeldolgozásalatt
ilyen jellegűműveket is talált a szakember
–avatottbe.Megjegyezteugyanakkor,hogy
egy könyv a tartalma, a nyomdai kivitele-
zése,aritkaságaésaművészikötésemellett,
attólisértékeslehet,hatudjuk,hogykivolt
azegykoritulajdonosa,használója,melyetaz
igen gyakori poszesszor-bejegyzésekből tu-
dunkmeg.Acsíkikönyvanyagfeldolgozása
folyamán találkoztak Szebeléby Bertalan er-
délyivikáriusésIllyés Andráspüspökszig-
náltapéldányokkal,deszépenrekonstruál-
hatókpapihagyatékok,gyűjteményekis.

Restaurátor-műhely is van 
Folyamatban van ugyanakkor a gyűjtőle-
véltár ésgyűjtőkönyvtár szomszédságában
aRestaurátorMűhelykialakításais,amely
megvalósításáhozszinténaBethlenGábor
Alap nyújtott anyagi segítséget. A helyet
a két említett létesítményhez hasonlóan
a csíksomlyóiSzentPéter ésPálPlébánia
épületébenbiztosítottaGöthér Gergely plé-
bános–számoltbeafőlevéltáros.Továbbá
arról is tájékoztatott,hogya rendelkezésre
bocsájtottszobafelújításaéscélszerűátala-
kítása idén áprilisban kezdődött ésmájus-
ban ért véget.A javítási munkálatok után
elkezdték az alapvető berendezéseket
beszerezni, hogy működőképessé váljon 
arestaurátor-műhely.„Mégatervezésfázi-
sábanaMagyarNemzetiLevéltárrestaurá-
tor-műhelyénekmunkatársaitólkaptunkegy
részletes tervezetet,eztvettükfigyelembe
a berendezésnél. Az alapvető bútorzaton
kívülprést,szárítóállványt,A0-ástárolókat,
páraelszívókat, papíröntő szívóasztalt, vá-
góeszközöket,vegyszerszekrényt,porszívó-
kat,különbözővastagságúfátyolpapírokat,
papírpépet, ph-mérőt, ragasztóanyagokat
és különböző vegyszereket sikerült már
vásárolniakapotttámogatásból.Beszerez-
tünk ugyanakkor egy nagy teljesítményű

A2-es szkennert is, amely elengedhetetlen
a levéltári iratokdigitalizálásánakelvégzé-
séhez.Azinduláshoz,amialapeszközvolt,
azt már tulajdonképpen megvásároltuk
vagymegrendeltük.”Már a teljes eszköz-
készletmegérkezése előtt, júniusmásodik
felétől konzerváló tevékenységet végez
egy alkalmazott restaurátor a műhelyben,
akitulajdonképpenakönyvtárianyagokkal
dolgozik,ugyaniskivételnélkülmindegyik
egyházközség könyvgyűjteménye meg-
szenvedte az eltelt évszázadokat és tisztí-
tásra, preventív konzerválásra szorul több
könyvpéldány belőlük. Jelenleg ez képezi
aműhelyalaptevékenységét.Rövidesenúj
munkatárssalegészülkiamunkaközösség,
aki a levéltáros-könyvtáros tevékenység
mellett a papírrestaurálásba is bekapcsoló-
dik–avatottbeaszakember.

A gyűjtőlevéltárról
Idéneddig25kutatókerestefelaCsíkszere-
daiGyűjtőlevéltárat,sokanközülüktöbbal-
kalommalisvisszatértek.Többségükettörté-
nészekteszikki,egyharmadaránybanpedig
családfakutatók. A legnépszerűbb kutatási
témaahelytörténet,aztkövetikagenealógiai
kutatások és a különböző egyháztörténeti,
történelmivagyvallási,néprajzitémák.Egy
rövidideigméghétfőnésszerdánkéntkeres-
hető fel agyűjtőlevéltár,demiutánállandó
munkatársatalkalmaznak,úgyaprogramis
változnifog.Mindenkutatnivágyónakajánl-
ják, hogy előre jelezze kutatási szándékát,
hogyalevéltárostudjakire,milyentémában
számítson.Ugyanakkoralevéltárijegyzékek
elérhetőkaGyulafehérváriFőegyházmegyei
Levéltárhonlapján,ígyazokbólelőretájéko-
zódnilehet,hogyvan-eforrásazadottkuta-
tásitémához,érdemes-eahelyszínreutazni.

Kömény Kamilla 
 Székelyhon.ro, 2018. szept. 23.

György Ferenc
A lokális emlékezet vallásantropológiai
vizsgálata a tordai örmény családban                                     

A szerző Ditróban született 1967. március 1-jén, teológiai tanulmányokat folytatott
1986–1992közöttGyulafehérváron,1992-espappászenteléseután1994-igsegédlel-
kész volt Csíkszeredában, 1994–1996 között érseki titkár Gyulaehérváron, 1996-tól
Tordánplébános.Posztgraduálisképzéskeretében2004-benakolozsváriBBTEműem-
lékvédelmiszakátvégezteel,majd2006-banugyanottpasztorálteológiábólmagiszteri
képesítéstnyert,jelenlegaRKTeológiaKardoktorandusza.

Azemlékezésésazemlékállítás tematiká-
ban1 való lokális kutatás egyben bepillan-
tás a 19. és a 20. századi örmény kisebb-
ség egyházközségi életben való cselekvő
szerepvállalására, ami a II. világháborúval
megszakadt, és Torda tömbmagyarságával
az ezt követő kommunizmus korszakában
nagy arányban szétszóródott. Azok, akik 
amaradástválasztottákésátéltékakommu-
nistadiktatúrakeménypróbáját,azelődök
erényeiből,vitalitásábólmerítenekerőt.Bár
atanulmánybantöbbnyirecsaka20.század
elsőfeléttaglalom,igengazdaganyagavan
azörmény jelenlétnek a18. és 19. század
vonatkozásábanis.Ezenidőbenakatolikus
templomot körülvevő örmény kereskedők
nemcsak a város gazdasági életét alakí-
tották,hanemalelkiéletterénissokattet-
tek.Amagukkalhozottgazdaságiérzésés
akatolikushittudatakölcsönösenalakította 
avárostésazegyház20.századiképét.2

Az írott és képi emlékezés kutatása
a tordai örmények hagyatékában

A19.és20.századitordaiörménytársada-
lomnakismegvannakamagaíratlansza-
bályai,melyekazegyházközösségiéleten
belül,vagyacsaládkutatásoksoránválnak
feltárhatóvá. Ezeknek sajátosságait a tor-
dai római katolikus levéltár anyagában

különösenazegyházközségijegyzőköny-
vekésnéhányhitbuzgalminaplóanyaga
értelemszerűenmegerősíti.Feltűnő,hogy
a 20. század első negyede és vége, ami-
korazemlékezésésemlékállításkultusza 
atordairómaikatolikusközösségiéletben
felerősödik,egyértelműenamúltbirtokba-
vételétisjelenti.Némilegburkoltanazzal
acéllalteszikezt,hogyazutókormajdrá-
juk is emlékezzen. Megállapítható, hogy
azok a cselevési modellek, amelyek Tor-
dánakatolikushitátmentéséreirányultak
a 18. századtól, hangsúlyosan az örmény
származású egyházközségi élet berendez-
kedését határozták meg a 19. században.
Ismérveiazerősdominanciaésazönren-
delkezés a közösségen belül.A katolikus
hitélet gyakorlása mentén sikeresen kép-
viselikérdekeiket,amiagazdaságiélette-
rüket is erősíti, illetve kiterjeszti a városi
kulturáliséletszintemindenterületére.3
A20.századfordulónahelyiemlékezés

és emlékállítás egyik társadalmi rétege 
azörményszármazásúrómaikatolikuskö-
zösségbőlkikerülőazonerőspolgáriréteg,
akik közül többen a városi vezetés jeles
egyéniségei is lettek. Így nem véletlen,
hogyezzelpárhuzamosanahitéletgyakor-
lásamellettaközösségenbelülőkszorgal-
mazzákazemlékezést.Tudatábanvannak


