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„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék...”
(Vörösmarty Mihály)

az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek
Kul tu rá lis Egye sü let

kéthavontamegjelenőkiadványa
XXIII. év fo lyam 240. szám

2019. március–április

Lapunk az interneten: www.magyarormeny.hu honlapon is olvasható. 
Elektronikus levélcímünk (e-mail): magyar.ormeny@t-online.hu

f ü z e t e k

Tisztelt Olvasóink!
Mindenhónap3.csütörtökén17órakor a Fővárosi Örmény Klub a Pest Megyei
Kormányhivatal Nyáry Pál termében (helyszínváltozás!!!) kerülmegrendezésre.

BejárataBudapestV.,Városházutca7.számfelől,azudvaronkeresztül.
Mindenkitszeretettelvárunk!
Alapzártaáprilis23-ánlesz.

Kerubénekek
„Kicsoda olyan, mint az Úr, a mi Istenünk? Keresztre feszítették érettünk, elte-
mették és feltámadott, hűségesnek bizonyult a világon és felemelkedett dicsőséggel. 
Jöjjetek népek, az angyalokkal áldást énekeljünk Neki, mondván: Szent, szent, 
szent vagy Urunk Istenünk.”
Ezanagyszombatiörményliturgia(mise)kerubéneke.*Akezdőkérdőmondatmáregy

ószövetségizsoltárban iselhangzik. Ittazonnal,konkrétan felelünkrá:Közénk jött s
felszólítminketdicsőítésére,említvea„Szent,szent,szent…”éneket.

dr. Sasvári László
* Szent liturgia örmény katolikus szertartás szerint. Bp. 2006. 116. o.
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Azújesztendőlegelsőnapjaibankönyvet
lapozgatok. Hirtelenjében emlékkönyv-
nek mondanám, de inkább emlékeztető,
hiszen nem befejezett ügynek a „záró-
köve”,hanemcsakfutómegtorpanásaegy
történetnek. Számomra és több ezrünk
számára kedves történetnek: egy rokon-
szenves és jóravaló „magyarföldi” (kau-
kázusiéserdélyi)nemzeti(ségi)közösség
életének, amelynek századok garantálják
az érvényességét a magyar történelem-
ben.Az érvényesség itt azt jelenti, hogy
makacs életrevalóság. Egy civil társulás
megtaláljaésújrateremtiamagamúltját,

éssemmimeglepőtnemlátabban,hogy
ezakisközösségitörténetelválaszthatat-
lanamagyarnemzetéletútjától.Ezatör-
ténet a szüntelen határátlépések jegyében 
áll,abbantaláljamegönmagát.Határát-
lépések a földrajzi és históriai térben, 

a társadalomban, a nyelvben. Élet, sőt
létmód az örökös asszimilációs csábítá-
sokésamegmaradásgenetikuskódrend-
szerében.
„1001mosolygóörményarc”–ezáll

akönyvcímealatt.Ésezalényeg,jól-
lehetacím–mimástistehetne–kény-
telen nehézkes pontossággal rögzíteni
atémát:AzErdélyiÖrményGyökerek
Kulturális Egyesület és örmény önkor-
mányzatai20éve.
Egy pillanatra azért meg kell állnunk

acímnél:okavanennekakínosprecizi-
tásnakameghatározásban.Keservesoka,

amelyről szükségszerű néhány
szótszólniakívülállókszámára– 
a legkevésbé sem mosolygós
arccal. Ebben a címben két „ele-
met”kellettegyeztetni:egycivil
egyesület létét (azaz önmegha-
tározását)ésegyolyanközjogi
intézményét, amely keretet ad
a nemzetiségi autonómiáknak,
tehátamelybiztosítjaanemzeti
kisebbségek kulturális, nyelvi,
„önkormányzási” szuverenitá-
sát a magyar nemzetéletben. 
Ahogyláthatjuk,vagymondjuk
inkábbígy:ahogyaszórványos
híradások alapján vélhetjük, ez
a „kettősség” általában – a né-
metek, a szlovákok, a bolgárok 
vagy a lengyelek stb. esetében 

– képes a normális „együttműködésre”, 
azönkormányzatamagapolitikaiéskap-
csolati tőkéjével, valamint költségvetési
„sorával”támogatnitudja,mertezadolga,
azilletőnemzetiségilyen-olyankulturális
szerveződéseit, alapítványait, alternatív

oktatási intézményeit, közhasznú egyle-
teit,művészetiésegyéb„köreit”.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kultu-

rális Egyesület (EÖGYKE) úgy részese
azOrszágosÖrményÖnkormányzatnak,
hogylétrejöttétésműködésttekintveön-
álló intézmény,sőta többszázévesma-
gyarországi örmény diaszpórának eme
szerveződése nélkül létre sem jöhetett
volna1995-benazOrszágosÖrményKi-
sebbségi Önkormányzat.Amikor is már
az első pillanatban megin-
dultaharcamagyarországi
(zömmelerdélyi)gyökerűek
ésakeletitestvéreinkközött
oly módon, hogy utóbbiak 
a teljes képviselet jogosít-
ványait óhajtják vindikálni
maguknak. És ezt több-ke-
vesebb sikerrel el is érték.
Elsősorban arra hivatkozva,
hogy ők tudnak örményül,
mígamásikoldal(mi...)már
vagy ötnegyed évszázada
asszimilálódott nyelvében.
Azért csöndesen megje-
gyezném, hogy a korábbi – nem tudni,
honnan előkerült – parlamenti „szószó-
lójuk”sembírtaaz„anyanyelvet”.Most
megmár ez az egyetlen magyarországi
kisebbség, amelynek nincs parlamenti
szószólója, ami ellen perek tömege fo-
lyik,felazAlkotmánybíróságig...
Nemakaromrészletezniennekalassan

negyedszázados, gyalázatos históriának 
a részleteit (2002-től egy ciklus erejéig
magam is önkormányzati képviselő vol-
tam, mesélhetnék a kirekesztés közép-
európai mentalitásnak felfoghatatlan
technikáiról), a türelmes kutakodás sok
mindentmegtalál az interneten, ideértve 
a kötelező információk árulkodó hiá-
nyát,ésemellettamostmegjelentkönyv

előszavais–forintra–pontostájékoztatást
nyújt.Egyetlenadat:2012és2015között
a hazai örménység kilencven százalékát
képviselőEÖGYKEaköltségvetés4,85,
azörménykatolikusegyháza3,01száza-
lékához jutott hozzá... Ennek az előszó-
nak az írója a lehető legilletékesebbként 
az az Issekutz Sarolta, aki nélkül a „ma-
gyarörmény” megújulásról biztos, hogy
nembeszélhetnénk.Ésnemcsakszervező-
ként,mindenproblémára azonnal reagáló

ügyvédként áll a közösség élén, hanem
hagyományépítőként és kulturális minde-
neskéntis.
De vissza a derűhöz...Elég belekezdeni

az előszóba: „Aki ezen albumot kézbe
veszi, lényegében egy frissiben posztolt
„szelfit”tartatenyerében...Szeretettelaján-
lomebejegyzéstmindmegtekintésre,mind
pedig„lájkolásra”Mostani„könyvismerte-
tésem”isefféletetszésnyilvánítás:akönyv
számtalanmosolygó arcképét bízvást fel-
cserélhetnénk ugyanennyi sárga arcocs-
kára,felfelégörbülőszájjal,ahogykönnyű
kézzel odavetjük ezt a piktogramot, azaz
emotikontrövidkeüzeneteinkvégére.
Mertvanokunka„szmájlira”.Ezahúsz

év az „egyesület” életében egyszerre húsz 

Balról: Dávid Csaba, Gosztonyi Mária, Dr. Benedek Katalin, 
Bende Miklós

Alexa Károly
Magyarörmények
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Évadkezdő klub nagy sikerrel
Január17-énforrtalevegőaFővárosiÖr-
ményKlubbanahidegellenére.AzErdélyi
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
kampánynyitó rendezvényén az Erdélyi
ÖrményMúzeumsorozatkétújkiadványa
voltatéma.AzelnökAz Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület és örmény 
Önkormányzatai 20 éve – 1001 mosoly-
gós örmény arc – című emlékalbumot
mutattabe,amelyhezbevezetőnekAlexa 
Károly Magyarörményekc.cikkétolvasta
fel Várady Mária színművész, remek
hangsúlyozással. Az egyesület archívu-
mábanlévőközelszázezerfotóbólmeg-
jelentetettmegközelítőleghétszázképés 
a tematikus szöveges tartalombemutatja
az egyesület céljainak megfelelő mű-
ködését és értékmentését határon innen
és túl, a magyar kultúra részét képező
magyarörmény kultúra sokszínűségét..

Azemlékalbumaközgyűjteményekhezis
eljut, ezzel is tájékoztatást nyújt ország-
szerteamagyarörménységsokévszázados

jelenlétérőlaKárpát-medencében,közös-
ségeik,kultúrájuk,örménykatolikushit-
életükmegismeréseáltal.

A klub második részében Gyertyánfy
András tanár bemutatta A Gyertyánffy 
család története a 19. századbanc.család-

történetét vetített-
képes előadásával. 
A DVD  kiadványt
az EÖGYKE a Bp.
Főv.II.ker.Örmény
Önkormányzat tá-
mogatásával adta
ki. A klubterem
felbolydult a bemu-
tató során, kiderült,
hogy nagyszámú 
Gyertyánffy család-
tag személyesen je-
lent meg, hogy talál-
kozhassonazelőadó
szerzővel,arokona-
ival.VoltakErdély-
ből, Délvidékről

származók, budapestiek, és vidékiek, akik
végremegismerhettékegymást,találkozhat-
tak egymással. Sokanmáshonnan  kapták

meg – mondjuk – nyolcszáz esztendő 
(haazörményekKárpát-medencei jelen-
léténekkezdetéreemlékeztetünk).Hiszen 
az EÖGYKE attól „másabb” minden
egyébtörekvésnél(finomanfogalmazva),
hogymindazon„örményügyeket”kép-
viseli,amelyekbeágyazódtakamagyar
évszázadokba. Amelyek összetéveszt-
hetetlenkultúrával,műveltséggel,men-
talitással szőtték át és be a környező
magyarságot. Az erkölcsről se feled-
kezzünk meg! Az örmények főváros-
ában,Szamosújváron(avárostervezője 
1700-ban egy Alexa nevű mérnök...)
működött Magyarország egyik legna-
gyobbbörtöne–deörménymutatóban
semvoltarabokközött.
Nemakarom,alighaistudnámleltárát

adniazEÖGYKEkétévtizedének.Ese-
ményekben és vállalásokban hallatlanul 
sűrűévekvoltakezek.Egyfelőlmegkel-
lettszervezniegytettrekészközösséget,
feladatokkalésélményekkelösszeková-
csolni a tagságot, biztosítva érdekkép-
viseletét is,másfelőlmeg vissza kellett
hódítania„saját”múltat,amelyetugyan
senkielnemorzott,csakaközönyösidő
koptatott és halványított alig észlelhe-
tővé.Azegyesületlapja,aFüzetekmára
már mintegy tízezer lapnyi információt
továbbítpapíron is,megavilághálón is
errőlahúszévrőlmeg jópárévszázad-
ról. Világháló? Egy-két napja indult el 
a„magyarormenytudastar”azinterneten,
amelybe„minden”belefogkerülni.

Nézem a képeket, olvasom húsz év hí-
reit. Mi minden történt... Hány és hány
utazás–a„szent”helyekre:Erdélybe,őse-
inkvárosaiba,templomaihoz,aKányádi 
Sándorbátyánktólmegénekelterdélyiör-
ménysírkövekhezésÖrményországtája-
ira,a leírhatatlankacskarok,akeresztes

kövekvilágába,abécsiésvelenceitemp-
lomokba.Ahitéletitthonimegújításának
eseménytörténete; és itt van a rendsze-
res közösségi alkalmak „tematizálása”:
kiállítások, koncertek, emlékműsorok,
műterem-látogatások, hőseink és távoli
mártírjaink emlékeinek számontartása
–azaradivárároktól a törökországige-
nocídium iszonyattablójáig, irodalmi
estek, gasztronómiai kalandozások, óh,
azArarat konyak (mily nagy kár, hogy
Churchill éppenJaltábankapottrá)...És
akiadványok...Életemegyiklegnagyobb
szellemikalandjavoltaz,hogyvégigla-
poztam a Szamosújváron 1887 és 1907
között (ez is éppen húsz év!) kiadott
Armeniacíműfolyóiratot.Elképesztőtu-
dás-ésemléktár,amelyazősianyanyelv
magyarországi életének végórájában
szedte össze mindazt, amit az örmény
egyetemességről Európában és Erdély-
ben tudni lehetett. Nagy megtisztelte-
tés, hadd tömjénezzem magam kicsit,
hogya26kiadványbólhármaténszer-
keszthettem, köztük a legfontosabbat 
(TávolazAraráttól,2014),amelyben37
örmény gyökerű magyar író, mondjuk
így, tesz hitet „összmagyar” kötődése
mellett – Adyval az élen. És persze – 
az ember esendő – jókedvvel nyugtá-
zomamagamalkalmi ábrázolatait ebben
a hatalmas mosolygalériában. De igazán 
azmozdítja a kezem lájkolásra, hogy lá-
tom,mennyijóarcúésjókedélyűmagyar-
ral lehetek együtt örményként könyvek
között (tudálékoskodva...) és a Szeván-tó
partján (táncolva...), dudokot hallgatva és
valami örmény specialitást eszegetve...,
nemminthaodavolnékapadlizsán-aludttej
„kombóért”,hogyamaiidőkszóhasznála-
tátkövessem(erősfenntartásokkal...).

(Megjelent:
Magyar idők, 2019. január 12.)

dr. Issekutz Sarolta, a könyv szerzője
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 Bevezető
E dokumentum- és képtár egy visszate-
kintés az elmúlt 20 év történetére. Van
néhányolyantémakör,amelynekismerete
mindenképpen szükséges az emlékalbum 

értékeléséhez,megértéséhez.Ilyenekpél-
dáulaz,hogyaniskerültekazörmények
az elismert 13 kisebbség/nemze-
tiség közé, hogyan kerültem én
személyesenkapcsolatbaazörmé-
nyekkel, örmény nemzetiségi ön-
kormányzatokkal és hogyan látom 
helyemet és szerepemet az elmúlt 
többmint20évviharaibanésnap-
sütésében, milyen külső és belső
feltételek,körülményekközöttmű-
ködöttazEgyesület.
Azörménykulturáliséletbetörténő

bekapcsolódásom,valamintazErdé-
lyiÖrményGyökerekKulturálisEgye-
sület megalakulásának lehetősége

éstöbbmint20évestevékenységeszem-
pontjából fontosnak tartom az 1993-ban
hatályba lépett, a nemzetiségek jogairól
szóló LXXVII. Tv. ismeretét, amely sok
mindent szabályozott, többekközött azt
is,hogymelynemzetiségekkapnakjogot 
azönkormányzatisághoz.
Vizsgálnunkkellazerdélyiörményeket,

hogymegfelelnek-eatörvényikövetelmé-
nyeknek,azazlegalább100évehonosak
Magyarországon, számszerű kisebbséget
képeznek-eésápolják-ehagyományaikat,
kultúrájukatésbeszélikesajátnyelvüket.
Tény, hogy az erdélyi magyarörmények
többmint100évehonosakMagyarorszá-
gon,többmint350éveélnekErdélyben,
számszerűkisebbségetképeznek,alétszá-
muk kb. 10-15 ezerre tehető és beszélik 
a saját nyelvüket, amely már közel 200
évemagyar,ápoljákésmegélikkultúráju-
kat,hagyományaikat,vallásukat.Sikerült

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális
Egyesület és örmény önkormányzatai 20 éve

– 1001 mosolygós örmény arc -

az értesítést és 
örömmelvet-
tek részt egy 
nagy és híres 
család talál-
kozóján, mint
hozzátartozók.
Azótatöbben
telefonon is
jelentkeztek 
már.Érdemes
lennefolytatni
a családtörté-
netet, kiegé-
szítvea20-21.
századrais.
A sikeres

est is bebizo-
nyította, hogy  
a magyarör-
mények egy 
nagy családot
alkotnak,valaholmindenkirátalálarokona-
ira.Ezazegyüvétartozássegítettpl.anagy
traumák(Trianon,II.Vh.)miattmenekülő
erdélyimagyarörménycsaládokhazaibeil-
leszkedéséhez,otthonratalálásáhozis,ami-
koramárgyökeretvert(aTrianonmiattim 
enekültek)családokésazörménykatolikus
egyházigyülekezetsegítetterévbeérésüket.

Vikol Kálmán (középen) és kisegyüttese

Vikol Kálmán és tanítványaGyertyánfy András

XIX. Nerses Bedros Örmény Katolikus
Pátriárka fogadása templomban

Az est záróműsorában Vikol Kálmán
fuvolaművész és kisegyüttese – köztük
Mártonfiazongorán–atöbbifurulyánés
cimbalmon igazán derűs hangulatot va-
rázsolt,szintetáncreperdítetteaközön-
séget.Farsangidézőnépzeneiösszeállítá-
sukkal,közöséneklésselzárultazest.

M

A karácsonyi klubban
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Miért történt minden előzetes beharan-
gozás nélkül a Magyarörmény Tudástár 
bejelentése és bemutatása? Csak akkor 
mertük nyilvánosságra hozni az ötletet,
amikor ténylegesen megkaptuk a pénzt
hozzá. Pályázaton semmi esélyünk sem
lettvolna,nemismertünkpályázni.Sze-
rencsénkre2017őszénaMarczibányitéri
kiállításunkmegnyitójánmegjelentVarga 
Mihálypénzügyminiszterúr is,akit letá-
madtunkazötlettel.Nagyontetszettneki,
fontosnak tartotta a projekt elindítását.
Szóbeliígérvénytkaptunkarra,hogyasa-
játkeretébőltámogatja,detechnikaiokok
miattapénzegyévetkésett.Csakakkor
álltunk ki vele a nyilvánosságra, amikor 
a pénz megérkezett és belevágtattunk.

Mikor és hogyan merült fel a Magyar-
örmény Tudástár alapító gondolata?
Többindítógondolat,megoldandóprob-

léma volt. 
• Sok anyag gyűlt össze az évek alatt.
 Az elmúlt húszon év alatt sok anyag 

gyűltösszeésazokatmegkellőrizni
(örmény tárgyú könyvek, kiállítási
anyagok, családi dokumentumok,
genealógiával foglalkozó levelek,
elhangzott előadások, stb.).Az Er-
délyi Örmény Gyökerek Füzetek
egy olyan kiadvány, amelybe sze-
retjük „begyűrni” a  megőrzendő-
ket.Nagyon sokmindent sikerült is,
amelyre büszkék vagyunk. De a hely 
iskicsiésnemlehetezenamódon
megoldani minden archiválási fel-
adatot. Ki kellett találni valamit 
a jelen értékmentésre. A jelen mellett 

ottvanmúltis,tekintettelarra,hogy
az őseink által gyűjtött információ
az ő időszakuknak megfelelő mó-
don,könyvben, folyóiratban,doku-
mentumbankerültrögzítésre.

 Gondolnunkkellarra,mileszezzel
asokanyaggal,ha…

• 2015-2016-ben a Tanulmányi ver-
seny lebonyolításakor jó lett volna 
egy „örmény tankönyv”

 Tanulmányi verseny téma-összeállí-
tására ajánlani kellett forrásanyagot,
tananyagot a felkészüléshez. Mit
ajánljunk? A problémát - akkor át-
menetileg - úgy oldottukmeg, hogy
válogattunknéhánykönyvet, kijelöl-
tünknéhányfontosrésztbelőle,tanul-
mányokatdigitalizáltunkéselküldtük 
a jelentkező diákoknak. Olyan kér-
déseket állítottunk össze, amelyekre 
a válaszok az általunk ajánlott tanul-
mányokbanmegtalálhatók.

 Végül is a választott megoldás:
• Az örménységről szóló tudásanyag

legyen alternatív és legyen inter-
aktív.

 Adjunk teret az alternatív elmé-
leteknek, különös tekintettel arra,
hogyamaitechnikalehetővéteszi,
hogy többet is és részletesebben is
megjelentethetünk. Jelentessünk 
megtöbbkönyvet,elméletet,tanul-
mányt,előadást...

 A válogatás és feltöltés során nem
kívánunk szakértőként mérlegelni
és igazságot tenniaz írásokközött,
ezérttörekszünkarra,hogyminden,

Balogh Jenő
Gondolatok, gondok a Magyarörmény

Tudástár tervezés és megvalósítás során   

sokéviküzdelmemutánelérni,hogyazúj
nemzetiségitörvény(2011.éviCLXXIX.
tv.) elismerjeahazaiörménységmagyar
anyanyelvét isazörménymellett.Ennek
fényébenmegállapítható,hogyazörmény

nemzetiségi önkormányzatiság amagyar
anyanyelvű,túlnyomótöbbségbenélőer-
délyi magyarörmények nélkül a törvény
szerintnemjöhetettvolnalétre.
Szongott Kristóf szamosújvári tanár,

armenológus a XIX. század utolsó évti-
zedeibenazerdélyiörménységetmagyar-
örménynek (magyarörménynek) nevezte
el,hogymegkülönböztesseakülföldidi-
aszpórák örménységétől, akik beszélték 
az örmény nyelvet. Ezt a szóhasználatot 
azáltalaelindítottArmeniamagyar-örmény
havi szemle folyóiratában (1887-1907) is
megjelentette.Eztaszóhasználatotvetteát
amagyarországi,Erdélybőlelszármazott,
évszázadok óta magyar kultúrán felnőtt
örménység, hogymegkülönböztessema-
gátaXX.sz.másodikfelébenKeletrőlér-
kezettörményektől,akikakeletiörmény
nyelvjárású örmény nyelvet beszélik.
Őseink Erdélyben a nyugati nyelvjárás
erdélyiváltozatátbeszélték,amelykihalt
aXX.századra.Mahasználatosazerdé-
lyiörményekközöttaz„örménygyökerű

magyar” kifejezés is, amely összefügg 
a választásokkal, hiszen mi alapvetően
ennektarjukmagunkat,amikoramagya-
roklétszámátkellmeghatározni.
AszámarányokattekintvemaMagyar-

országon az örmény nemzetiséghez tar-
tozók túlnyomó többsége (kb.98%)már
kétszáz éve magyar anyanyelvű. Ennek
ellenéremindenkibüszkeörménygyöke-
reireésboldoganvállaljaenemzetiséghez
valótartozását,mertegynagymúlttal,ősi
kultúrával rendelkező, sikeresésmegbe-
csült közösségnek tartja az örményeket
ésaz ilyenközösséghezvaló tartozást jó
megélni.AjerevániÖrményTudományos
Akadémián tett látogatásunkkor (2005) 
azakadémiaelnökévelisbeszélgettünker-
ről,akinagyonörültennekésafogadásunk
soránkijelentette,hogyaKárpát-medencei
örménydiaszpóraa legrégebbidiaszpóra,
amelyközel800évutánisápoljaörmény
gyökereit,kultúráját,hagyományaitésör-
ménykatolikushitéletét...
Ha többet szeretne megtudni rólunk

és élvezni az emlékalbum szép fotóit, 
az„1001”mosolygósmagyarörményarcot

látni, akkor keresse meg az Erdélyi Ör-
mény Gyökerek Kulturális Egyesületet,
aholazemlékalbummegszerezhető.

dr. Issekutz Sarolta

Dr. Pál Emese a Szongott Kristóf-díj átvételén
(Szongoth Gábor és dr. Issekutz Sarolta) 

2016-ban a Tarka Napon Krikor atya átadja
a Pátriárka emlékkönyvét dr. Issekutz Saroltá-

nak. Jobbra: Tutsek Árpád
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a tematikus témakörbe tartozó fon-
tosírásfeltöltésrekerülhessen,bizo-
nyosszerkesztőimoderálásután.

 Új technikával lehetőségünk van
interaktív tananyagot létrehozni,
azaz bárki az igényeinek megfe-
lelően kibővítheti ismereteit (ahol
különbözőmenüpontokközöttlehet
válogatni,majdtovábbhaladvabő-
víthetiismereteit).

 Gondoljunk bele: Mi örmények,
hányszor hallottuk már a híres mon-
datot, hogy I. Apafi Mihály befo-
gadta/behívta/letelepítette az örmé-
nyeket. Kinyitjuk a tudás világát,
most lehetőség nyílik arra is, hogy
egyetlen gombnyomásra elérhes-
sük azt a levelet, azt a megállapo-
dást,amelyetI.ApafiMihálykötött 
azErzsébetvárosiörményekkel.(Csak
azoknak,akikarraiskíváncsiak!)

• Az idő szava 
 Afiatalokésaprogresszívnemfia-

talokmamásképpengondolkodnak,
másképpen olvasnak, másképpen tá-
jékozódnak. Lehetőséget kell adni,
hogy amaguk eszközeivel tanulja-
nak,kutassanak.Azújvirtuálisesz-
közökkelkellélni.

 Szinténatanulmányiversenyírásbeli
szakaszánál tapasztaltuk, ahol megen-
gedettvoltazinternethasználata,hogy
hiábaajánlottunkaversenyződiákok
számárakönyveket,tananyagrészeket
a felkészüléshez, a megoldásokban,
visszaköszöntek a nem egészen kor-
rekt, internetes válaszok.Tudomásul
kellvenni,haezamaiút,akkortegyük
elérhetővé a helyes megoldásokat 
azinternetenmindenkiszámára.

Tervezzük, hogy a Magyarörmény 
Tudástár megmozgatja a hazai és erdé-
lyi közösségeket is.

Már eddig több levelet küldtünk szét
Magyarországon és Erdélyben, felkérve
embereket, szervezeteket, hogy ők is
kapcsolódjanakbe,állítsanakösszebe-
mutatkozókiállításanyagokat.Aszóbeli
érdeklődésnagyonpozitív,máranyagis
érkezett,bízunkasikerben.

Van néhány részben még eldöntendő, 
gondolkodtató kérdés.
A Magyarörmény Tudástár nyelve le-

gyencsakmagyar,illetvelegyen-enem-
zetközi (angol)? A többnyelvűség nem 
amagyarörményközösségszámáralehet
fontos, hanemanemzetközikapcsolatok
szempontjából lenne jó. Ez elsősorban
pénzésfordítókérdése,most-agyűjtés
és indulás fázisában - maradunk a csak
magyarnál,kiegészítvenéhányáltalános-,
bemutatkozó szöveggel örményül és an-
golul. Később, ha arra lesz lehetőség,
akkorlehetfejleszteninemzetköziszintre.
Nem politizálunk, mindenki számára

hasznosakkívánunklenni.
Úgyfogjukfel,mintegydicsőségtábla,

azaz szeretnénk elérni, hogyminden ör-
ménygyökerűbüszkéntanulmányozzaés
büszkelegyenarra,hogyottvannakősei.
Fontoslenneazis,hogyamaélőörmény
gyökerű művészek, tudósok híres em-
berek is oda kerüljenek,még életükben,
hogy a Magyarörmény Tudástár ne egy
halottiemléktáblalegyen.
Legyen a Magyarörmény Tudástár is

mosolygós,mintazemlékalbum.

Nem kívánunk fórummá lenni, azaz
olyan felületté válni, amelyre bárki bár-
mit írogat,haazörményekrőleszébe jut
valami.

MindenkedvesOlvasónknakhasznosés
kellemes keresést, kutatást, olvasást és szel-
lemigyarapodástkívánaSzerkesztőség.

MihúzódikaGörgei-kérdésmögött?Erre
kerestük a választ az örmény gyökerű
honvédtábornokról nyílt kiállítás alkal-

mával, a Magyar Nemzeti Múzeumban.
Dr. Hermann Róbert társkurátor segítsé-
gévelmegiskaptuk,hiszentöbbmint400
műtárgy, multimédiás alkalmazás és fil-
mekelevenítettékfelalegendástábornok
örökségét.Atárlatkedvezményesmegte-
kintésétaFővárosiÖrményÖnkormány-
zatbiztosítottaésszervezte.
AMagyar Nemzeti Múzeum legújabb

időszakikiállításábanarrateszkísérletet,

Pagonyi Judit 
Az ismeretlen Görgei – a Magyar Nemzeti 

Múzeum kiállításán jártunk  
hogy Görgei Artúr (1818-1916) valós
alakját, pályafutását, majd megítélését
és annak változásait bemutassa. Görgei
Artúr az 1848-1849. évi szabadságharc
legvitatottabb alakja, aki 30 évesenmár
tábornok.Amagyarvitézségutolsólegen-
dáshőse,akiolyansikereketérel,hogy
Ausztriakénytelenidegensegítségetkérni
seregeellen.Őpedigfeltételnélkülleteszi
a fegyvert a túlerőben lévő orosz csapa-
tokelőtt.Kegyelmetkap,mígtársaivéres
megtorlásnak esnek áldozatul. Túléli ezt
is,mintacsatábanszerzettkoponyasebet,
ésárulónakbélyegezvemorzsoljanapjait
ezutánmég67évig,kegyelemkenyéren.

Hősvagygazember?Ördögifélistenvagy
félisteni ördög? Mi húzódik a „Görgei-
kérdés”mögött? Igaza volt-eKossuth La-
josnak, aki Görgeit tette felelőssé a sza-
badságharcelvesztéséért?Aszabadságharc
árulójavagy legkiválóbbkatonájavolt ez
az ismeretlenségből szinte pillanatok alatt
fővezérré avanzsált tiszt, aki a szabadság-
harc tizenegy nagy csatájából hétben ott
volt,sebbőlötösszecsapástőmagaveze-
tett?Ellehetettvolnakerülnianevéhezfű-
ződőfegyverletételt?Ezekreakérdésekre
azidőkfolyamántöbbválaszisszületett,

Dr. Hermann Róbert a közel 3 órás tárlatvezetése 
után (dr. Issekutz Sarolta és Esztergály Zsófia)
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GörgeiArtúr megítélése többször válto-
zott,tetteit,érdemeitpolitikaiérdekektől,
vagymeggyőződéstőlfüggőensokansok-
féleképpértelmezték.Valósalakjátegyre
inkábbelfedteaszemélyéhezkapcsolódó
szóbeszéd, az 1848-49-es forradalomhoz
és szabadságharchoz való viszonyunk,
azországfüggetlenségét,apolgáriátala-
kulást is szimbolizáló Kossuth-kultusz.
A Magyar Nemzeti Múzeum kiállításá-
banmost16közgyűjteményéstöbbma-
gánszemély 416 db válogatott műtárgya
alapján egyszerre ismerkedhetünk meg 
a 201 éve született Görgeivel, valamint 
azutókorvelekapcsolatoselképzeléseivel.

Az örmény gyökerű tábornokot idéző
tárlat után a résztvevők lehetőséget kap-
tak a látványos Seuso-kincsek megte-
kintésére.Ama ismert 14 ezüstedény és 
az elrejtésükre használt rézüst a római
császárkorkésőiszakaszábólfennmaradt,
lakoma-és tisztálkodókészleteket tartal-
mazókincsleletekközöttalegértékesebb-
nek számít.A kincs névadó tálján nem-
csak az edény tulajdonosának, Seusonak
a neveolvasható, hanemaz ábrázolt va-
dász-éspiknikjelenetekegyikfeliratából
azt ismegtudjuk,hogyvillája ésbirtoka
Pelso,azazaBalatonközelébenfeküdt.

(Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum)

Bálintné Kovács Júlia                               
Azbék

Történtpedig,hogyaFüzeteklegutóbbi
számában olvashattam Ázbé Mihályma-
rosvásárhelyilakosrövidcsaládtörténe-
tét, éskeddenkedvemkerekedett, hogy
foglalkozzam egy kicsit ezzel a család-
névvel, amellyel újabban gyakran talál-
kozom.

„Kászonújfaluban  egy örmény sírem-
léktalálható:AzbéIstván1880-1948.

 Azbé István Csíkszépvízről került
Kászonba, mint kereskedő. Utódai nem
születtek,acsaládkihalt.”

Forrás: Sztojka Tamás: Erdélyi Örmény 
Gyökerek 2016. január - február  53. lap
Két évvel ezelőtt a Gyalui Várnapok

alkalmával Győr László gyűjtő képeslap
kiállításán  találkoztam  ennek a keres-
kedőnek a nevével, aki íme képeslapok
kiadásávalisfoglalkozott.

  

Azbé István kiadása: Kászonújfalú

A Füzetek 2017 július-augusztusi szá-
mában (30. oldal) bizonygattam, hogy
Virág János,Kolozsvároshíresmészárosa
örményvolt....bizonyítékaimegyike így
szólt:
„A Kolozsvár közelében lévő Gyalu

községből az 1930-ban Szamosújváron
megtartotttemplomszentelésiünnepségre 
adakoztak:Ázbej Viktor, Id. Betegh Márton, 
Bocsánczy Anna, Özv. Kovács Gy.-né, Vi-
rágh Kristóf, Virágh Márton.
A Kolozsváron megjelenő Erdélyi

Közérdekű Napilapban, a Szabadságban 
2018. december 8-án megemlékeztek
Anca Pálné Ázbej Margitról (Busikáról),
aki25évvelezelőtt,1993-banhaltmeg,
emlékezettráZsófikaésPalika.

1.Anca Pálné, Kardos Márta–kolozs-
vári testnevelő-tanárnő, sokszoros or-
szágos bajnok, Európa-bajnoki ezüst- és
bronzérmes evezősnő az 5o-es években,
számos nemzetközi regatta díjasa, itthon 
aSnagov-tavon,ahatárokontúlAmszter-
damban,a szlovéniaiBledben,azakkori

nyugatnémetDuisburgban,alengyelPoz-
nanban,azegykoriPosenbenafranciaor-
szági Maconban ésAnglia fővárosában,
Londonban.
Férjeédesanyja,AzbejMargitmagyar-

nagykapusi földbirtokos lánya,amagya-
rul szakácsot jelentőAmiráscsaládsarja
révénkerültörménycsaládba.
AjelenlegKolozsváronélőésdolgozó

Anca Páltól–akinekazédesapjaemléke-
zetem szerint a Kolozsvári Filharmónia
egyikigazgatójavolt–,megtudtam,hogy 
amagyarkapusitemetőbenegyparcellányi
örmény sír található. Ezen kívül a család
egyikősemegisírtaacsaládtörténetet...
A lényeg az, hogy Kalotaszegen –

Magyarkapuson,mostaninevénNagyka-
pusonkívülmásholisvannakAzbejek.
Atelefonkönyvbenkeresgéltem,ésegy

találékony férfire találtam, aki így írja 
a nevét: Azbey. Gondolom azért,  mert 
románul azAzbejt azbezs-nek olvasnák.
BeszéltemVele telefonon, felesége Haj-
nalkatanítónő,kapjákmáraFüzeteket.

 (folytatjuk)
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Csinszka és Ady

Sok kerületi autós ismeri a Nyéki utat: 
a kis, meredek utca afféle menekülő út-
vonalaHűvösvölgyiútdugóinakkikerü-
lésére.Nagyon régi útvonal ez, legalább
kétszázéveugyanittfutanyomvonala,de
ösvénykéntlehet,hogymárMátyás király 
idejébenmegvolt.

Éppenalipótmezeiegykori„Tébolyda”
oldalátzárjale.Maazútmenténlakópar-
kokat,villákat,felsővégébenbenzinkutat
ésnéhányüres telket találunk.AHűvös-
völgyi út sarkánál is egy ilyen elhagyott
telekáll,ezutoljáraautókereskedésvolt,
amígműködött.
A telken pedig egy gyönyörű tölgy.

Hatalmas,vastag ágai tiszteletet ébresz-
tenek(azegyikaközelmúltbansajnosle
is tört). Régóta állhat itt.A térképek ta-
núsága szerint valamikor egy hosszúkás,

egyszerűhűvösvölgyiházfalátőrizhette,
illetveszemköztaParkPensioésazÉden
cukrászdavendégeit.
KöztükAdy Endrét is, aki 1913őszén

itt élt aHűvösvölgyben, a szanatórium-
kéntműködőszállóegyetlenutószezoni
vendégeként. A költő halálának cente-

náriumán érdemes felkutatni,
milyenislehetettakkoribanez
avidék.
Az bizonyos, hogy nyugodt

volt, kristálytiszta levegőjű, 
avárosizajtóltávoleső.Afővá-
roszöldjevolt,ahovákönnyen
ki lehetett jutni, hisz aVölgy
utcában futó villamosvonal
már a múlt század fordulóján
kiépült, és kocsival sem volt
elérhetetlen.Kissétalánbohém
helynek számított, nagy talál-
kozások,olykornagytivornyák
helyszínéül szolgált - ezekből
Adyisjócskánkivetteamaga
részét.NemcsakazismertBa-
lázsvendéglővártaittavidám
társaságokat, hanem sorban  
atöbbiis:aHűvösvölgyiÚton

a Schüller vendéglő, a Holzsprach-féle
VigadóazOrvvadászhoz,aParkSzanató-
riumÉdencukrászataésvendéglője,vagy
kisséodébbaHűvösvölgyGyöngyeven-
déglő aNagyréten. (1915-benCsinszká-
valvalóesküvőjétisitt,aHűvösvölgyben
ünnepeltékmegaSchüllerben.)
AdyEndre öccse tanácsára került Bu-

dára–a józangondolkodásútestvérelő-
szörLövőházutcaiotthonábafogadtabe
kicsapongó életet élő, és ezértmegviselt
ideg- és egészségügyi állapotú bátyját.

(Errőlma emléktábla is tájékoztat a ház
falán.)Azőötletevoltazis,hogyaHű-
vösvölgyi „vadonban” álló szanatórium
jót fog tenniaköltőnek.Utószezonvolt,
így egyedül csak ő lakhatta az épületet,
rajtakívülegygazdasszonyésegyszolga
volt még ott. Igazi várúrnak érezhette
magát itt, ahogymaga is írta, lába előtt 
a csodálatos völggyel szemközt az őszi
színekbeöltözötterdővel.
Budánakezarészeakkoribanmégrit-

kásanbeépítetthelyvolt,ésalig-aligvolt
állandó lakosa. A villamosvonal mellett
sorakozó házak tulajdonképp nyaralók
voltak,ahováavárosból jobb időbenki-
jártak tulajdonosaik pihenni, feltöltődni:
jómódú polgárok, értelmiségiek, vállal-
kozók.Akörnyékma isállóvilláiközül
sokatláthatottmárAdyis,amikorsétálni
indult. (Hacsakakörnyezőutcákatnéz-
zük, állt már a Lipótmezei út - Völgy
utcasarkánavilla,ésátellenbenamásik
isazAlsóvölgyutcasarkán,láthattaAdy 
amatéglafalmögérejtett6-osszámalatti
tornyos házat, az épülőfélben lévő Sán-
dor-villát, mellette Hauszmann Sándor 
nyaralójátésa
Nyéki úti sar-
kon a Szegedy-
Maszák-villát
is.) És meg-
volt persze az  
Országos Té-
bolyda is, ép-
pen a panzió
szomszédságá-
ban.Ady, leg-
alábbisDénes 
Zsófia memo-
árkötete sze-
rint, gyakran
be is járt ide,
sőt, az egyik

Bohém helyek, nyugalmas szanatóriumok, budai emlékek 
Ady Endre halálának centenáriumán

ápolttalmégaBalázsvendéglőbeiski-
kiszöktekitalozni.
AzegykoriParkszanatóriumgyönyörű

kertjénekhelyénrészbenmabenzinkútés
autómosóáll,a szállóépületbőlpedig iro-
daház lett.AHűvösvölgyiútcsendessége
sem a régi már, és a kilátást is elfogják 
az időközben jelentősenbenépesültvölgy
házai. Ady itt töltött hónapjairól azóta
sok mindent kiderítettek életrajzírói, és
megelevenedik számunkra Dénes Zsófia
soraiból is,akinéhányhónapigmenyasz-
szonya is volt a költőnek és így naponta
megfordult hűvösvölgyi szobájában. 
Az „Élet helyett órák” című, először
1939-benmegjelent kötetben ezt írja egy
„könnyes-bús”beszélgetésfelidézéseután:
„Azok a nagyfák az útszélen, talán azok 
tudják, hogy meddig tartott akkor a kar-
jában. A nagyfák, azok még ott állnak. ” 
Mamáralighaállnak,taláncsakezatölgy,
amelyet még Ady, karjában Zsukával,
magaisláthatott.

V.Zs
(Forrás: Megjelent Budai Polgár,

2019. február 2.)
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Tóth Ida 
KIÁLLÍTÁS – Ady Endre

halálának századik évfordulójára
A föltámadás szomorúsága

MindenintimitástnélkülözöttAdy Endre 
1919. január 27-i halála. Esemény lett:
beáramlottakazújságírókésaművészba-
rátokakórháziszobába,azÉrdekesÚjság
fotóriportere,Szőnyi Lajos lefényképezte 
a halottas ágyon fekvő Adyt, Ferenczy 
Bénirajzaacsukottszemű,felkötöttállú
költőtábrázolja,Beck Ö. Fülöp és Vedres 
Márk halotti maszkot készített. Közben
Móricz Zsigmond ceruzát ragadott, és
megörökítette, milyen érzéseket és gon-
dolatokat vált ki belőle barátja halála:
„Egy merev test a puszta ágyon, mélyen  
a vaságyon, fekete szegény tetem, egy 
lepedővel betakarva...” Ady Endre az
otthoni,családikörnyezethelyettaLiget
Szanatóriumbanhaltmeg,ésazonnalírá-
sok,fényképek,rajzokésszobrokpróbál-
tákátmentenilényétazörökkévalóságba.
APetőfiIrodalmiMúzeumemlékkiállítá-
sán is tárgyiemlékek, írásbelidokumen-
tumok, filmfelvételek és versek vezetik 
a látogatót a halál pillanatától az út vé-
géig, amikorAdy Endre alakja szoborrá
merevültaNemzetiSírkertben.
Azédesanyát,Ady Lőrincnétfájdalma-

sanérintette,hogynemszállíttathatjafia
testétÉrmindszentre,deaztánmegértette,
hogy nem Csinszka ennek az akadálya.
Ahalálhírfutótűzkéntterjedt,akormány
mégaznapanemzethalottjánaknyilvání-
tottaaköltőt,éshatározatothozott,hogy 
atemetésrőlazállamgondoskodik.Móricz 
Zsigmond és Babits Mihály díszsírhelyet

választottaKerepesiútitemetőben,Jókai 
Mórsírhelyévelszemben.ANemzetiMú-
zeum gyászdrapériával borított előcsar-
nokábanravataloztákfölahalottatjanuár
29-én,atemetésnapjáratanításiszünetet
rendeltekelaközépiskolákban.Hatalmas
tömeggyűltössze-mintkorábbanKossuth 
Lajos vagy Jókai Mór temetésén-,deez
a tömeg nem a fegyelmezett, gyászoló
közönségképét nyújtotta: 1919 zűrzava-
ros esztendő volt, a zaklatott életű költő
temetésénhasonlóanzűrzavaruralkodott.
AfelbolydulttömegazArany János-szo-
borcsoportot emberpiramissá változtatta
-mondtaelHegyi Katalinirodalomtörté-
nész a tárlatvezetésen.
A kiállítás középpontjában az a debre-

cenicsónakosfejfaáll,amelyrégi,protes-
tánstemetkezésiszimbólumkénteredetileg
asírhelyetjelölte.Aköltővégremegpihent.
Móricz Zsigmondtól tudjuk: „Ady maga
szakadatlan munkában élte az életét. 
Azagyvelejesohaegypillanatranemszü-
netelt.Apihenésrőlhalványfogalmasem
volt.” A pályatársak már a temetés után 
szorgalmazni kezdték a költő szobrának
felállítását. Megmozdult a művészvilág:
81alkotó113művelvettrésztamegmé-
retésen.Aválasztásnemvoltkönnyű,de
végül Csorba Géza Ady-szobra nyerte
el a bírálóbizottság tetszését. Az avató
ünnepséget filmhíradó is megörökítette
1930 március 23-án, melyből kiderült,
sem a nyugatosok, sem pedig Boncza 

Berta nem vett részt az ese-
ményen. Ők az életet vá-
lasztották: Csinszka, mint
Márffy Ödönné, a barátok 
pedig épp nyugat-matinén
voltakGyőrbenésSopron-
ban,aholalapotnépszerű-
sítő, előfizetőket toborzó
műsortmárnemtudtákle-
mondaniasietveszervezett
szoboravató kedvéért. Ha
a látogató is így döntene,
agyászoshangulatúkiállí-
tás után érdemes átsétálni
a szomszédosAdy Emlékmúzeumba, és
meggyőződni arról, milyen otthonos, 
élhető környezetet alakított ki a költő 
SzámáraCsinszkaaVeresPálnéutcában.

  

A címet rejtvénynek is szán-
hatnánk,ámeláruljuk:Kacsoh 
Pongrácról emlékezünkmeg 
azOrszágosSzéchényiKönyv-
táridőszakoskiállításakapcsán.
Marossélyei Kacsoh Lajos

(1849–1911), főtisztviselő,
és az örmény gyökerű, gyer-
gyószentmiklósiLukácsRóza
gyermekeként születettBuda-
pesten,1873.december15-én.
MivelazédesapátKolozsvárrahelyez-

tékát,KacsohPongrácisakincsesváros-
ban kezdte tanulmányait. A református
líceum mellett a kolozsvári konzervató-
riumban zongorázni és fuvolázni tanult,

Hegedüs Annamária 
Magyar zeneszerző, zenepedagógus,

főreáliskolai igazgató-tanár
zeneelméletre Farkas Ödön, 
a konzervatórium igazgatója,
ismert zeneszerző oktatta.
Környezetéből hamar kitűnt
szervezőkészségével, iskolai
zenekartalapított,amitmaga
vezetett. Bár tehetséges ze-
nésznek,sőtkarmesternekbi-
zonyult,mégisatanáripályára
készült.A kolozsvári Ferenc
József Tudományegyetemen

abölcsészetifakultásrairatkozott,bölcsé-
szetdoktorioklevelétatermészettudomá-
nyiszakon–summacumlaude–1896-ban 
szerezte. Kisbarnaki Farkas Gyulánál 
doktoráltfizikából.

A tárlat 2020. január 5-ig látogatható 
aPetőfiIrodalmiMúzeumban.

(Forrás: Magyar Idők Lugas melléklete, 
2019.02.02.

A régi csónakos fejfa
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Kacsoh Pongráclelkeatörténelmiem-
lékekkelbőségesenbüszkélkedővárosban
teltmegamagyarságizzóérzésével.
Budapestre költözött, és 1898-tól ma-

tematika–fizika szakos gimnáziumi ta-
nárként főlegmatematikai cikkeket pub-
likált.Érdeklődéseazonbanegyreinkább
a zene felé fordult, később komponálni
kezdett, elmélyedt a zeneelmélet tudo-

mányában.Diákjainakírtaaháromfelvo-
násosCsipkerózsikát, az iskolaibemuta-
tóra elhívta barátait:Bakonyi Károlyt és 
Huszka Jenőt.BakonyiKárolyfelkérésére
komponálta (öt hónap alatt!)János vitéz 
címűdalművét.Huszka Jenő zongorázta
először a darabot, s őt nagyon megha-
tották az ízig-vérig magyaros melódiák. 
Abemutatóra1904.november18-ánke-
rült sor aKirálySzínházban.Nevezetes,
ám szomorúnapvolt ez a politikai élet-
ben:aznapbukottmegaTisza-kormány.
Jancsi szerepét Fedák Sári játszotta ga-
tyában, cifraszűrben, karikás ostorral 
akezében.Aszerepetőmagaválasztotta,
annak ellenére, hogy hallani sem akart
egyismeretlenzeneszerzőművébenvaló
közreműködésről. Iluskát Medgyaszay 
Vilma alakította. A darabnak nem várt,
óriásisikerevolt.„Feltámadtkörülöttünk

azegészgyönyö-
rűséges regevi-
lág, a pipacsvi-
rágos rét, ahol 
Kukoricza Jancsi
nyáját legelteti, 
asöprűnlovagoló
gonosz mostoha, 
a szerelmes fran-
cia királylány, 
a piros dolmá-
nyoshuszárseregésaszépségesTündér-
ország,aholJánosvitézviszontlátjaszíve
Iluskáját.Beszépisezamese...Sokédes
poézisésbűbájosnaivitás.Olyan,aminő
csak a nép lelkéből és a nép költőjének
fantáziájából fakadhat...KacsohPongrác
csodálatos szép muzsikája magyarságá-
val, őszinte népies hangvételével élesen
különbözik minden eddigi operettzené-
től” – fogalmazottPáriss Pál Az Újság 
című lapban. Csak a Király Színházban
689alkalommalaJánosvitézelőadására
gördültekfelafüggönyök.
1905és1907közöttaZenevilágcímű

szaklapot szerkesztette, amelyben elsők
közöttméltattaazifjúzeneszerző,Bartók 

Béla jelentőségét.
Publikált az Új
Élet, a Magyar
Figyelő lapokba
is. Jelentős sze-
repet töltött be 
az Új Magyar Ze-
neegyesület meg-
alakulásában. 
Kecskemétena

Főreáliskolaigaz-
gatójává1909-benneveztékki,epozíciót
1912-ig, Budapestre való visszaköltözé-
séig töltötte be. Tanári munkája mellett
SzabadLyceumcímenzenetörténeti elő-
adássorozatot indított az Iparos Otthon

épületében.Agondosanfelépítettelőadá-
sokonkortársainakzenéjét ispropagálta,
részleteket bemutatva zongorán.
Számosmagastisztséggelismegbízták:

1912-től a székesfőváros zenei szakelő-
adója,aközép-és
felsőfokú zene-
tanfolyamok fő-
igazgatója,hosszú
ideig a Székes-
fővárosi Énekkar
vezetője, az Or-
szágos Dalosszö-
vetség igazgatója,
valamint az Or-
szágosZenészszö-
vetségelnökevolt.
Legismertebb művén, a János vitézen

kívül több daljáték is kötődik nevéhez:
Csipkerózsika, Rákóczi, Mary-Anne,
Dorottya.Kísérőzenét írtMolnár Ferenc 
Liliom, Aranyásó és Fehér felhő, Pász-
tor Árpád: A harang, valamint Maurice 
MaeterlinckKékmadárdarabjához.Pub-
likációi közül a Prolegomena (hosszabb
mű szakértői bevezetője, előszó – HA) 
azenepozitívaesthetikájához,Azenefej-

lődéstörténete,
A pataki énekes
kódex,Azelemi
iskolaiénektaní-
tás pedagógiája
írásokat kell ki-
emelni.AzÉne-
keskönyvek az
eleminépiskolák
számára címmel 
könyvsorozatot
adott közre,me-

lyet a közoktatásügyi miniszter 1912-ben
tankönyvülengedélyezett.Asorozatsikerét
mutatja, hogy 1927-ben Klebelsberg kul-
tuszminiszterségealattkiírtének-tankönyv

pályázatotaKacsoh-féletankönyveknyer-
tékposztumusz.Ugyancsak1912-benje-
lentettemegKacsohsegédkönyvétazon-
goratanításhoz.
Kacsoh Pongrác ének szakfelügyelő-

ként és énektankönyv íróként Kodály 
Zoltán -,zongoraszakfelügyelőkéntpedig
BartókBélaelőfutáránaktekinthető.
Koraihalála(1923.december16.–50

évesen) következménye, hogy életműve
nemteljesedhetettki.
Tiszteletéreszobrotállítottakakecske-

métiKatona József parkban; dombormű
látható róla a Keszthelyi Pantheonban;
emléktábla lát-
hatóazegykori
Zrínyi Miklós 
reálgimnázium
falán. (Buda-
pestVIII. ker.,
Szűz utca 2.),
Kecskeméten,
Keszthelyen
(erremégvisz-
szatérünk); ut-
cát neveztek el 
róla Budapest
XIV. kerüle-
tében, Csömörön, Dunakeszin, Gödön,
Gyálon, Gyomaendrődön, Kecskeméten,
Keszthelyen, Maglódon, Miskolcon, Pé-
csett, Siófokon; sírja aKerepesi temető-
bentalálható.
AfentihelyekközülemeljükkiKeszt-

helyt. A város honlapján sajnos semmit
nemtalálunkKacsohPongrácról.Ámha
valaki körültekintően sétál a városban,
a fő utca (Kossuth Lajos) egy kapualjá-
ban rátalál a Keszthelyi Pantheonra. …
Simándy József, Básti Lajos, Raksányi 
Gellért stb. domborműveimellett láthat-
jukKacsohPongrácétis.Ennekoka:bár
életrajzaibanaligemlítik,Keszthelyenélt

Keszthely, Kacsoh Pongrác utca,
ahol a János Vitéz megszületett
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néhányévig,samaiKacsohPongrácut-
caiházbankészítetteelaJánosvitézdal-
játékot. Keszthely város nagyjai sorozat
keretében Képíró Zoltán készített emlék-
érmetKacsohPongrácról.
Svégülemlítsükmeg,hogyaXII.Ke-

rületi ÖrményNemzetiségi Önkormány-
zat2017augusztusábanaBéresKamara-
együttes előadásában bemutatta a János
vitézdaljátékrövidítettváltozatát.Afenti
időpontban a Keresztszülők a Moldvai
Csángómagyarokért Egyesület, valamint
aKovászEgyesületszervezésébenmold-
vai csángó gyerekek táboroztak Buda-
pesten.Nekikkívántunk–atámogatáson
felül–kedveskedniadarabelőadásával.

Mintmár fent említettük, azOrszágos
Széchényi Könyvtár kiállítást rendezett
Kacsoh Pongrác emlékére. A könyvtár
honlapjánakövetkezőketolvashattuk:
„Óriásokköztisnagyésdicsőlégyen”

címmel Kacsoh Pongrác (1873–1923)

pályáját felidéző kiállítás nyílik a ze-
neszerző születésének 145. évfordulója
alkalmából 2018. november 28-án 15
órakor a Zeneműtárban. Az életmű ke-
resztmetszetét nyújtó tárlaton a nagykö-
zönségelső ízben tekinthetimegazenei
gyűjteményben őrzött gazdag szerzői
hagyatékszámos,eddigismeretlendoku-
mentumát,közteKacsohnéhánymatema-
tikaiészeneitárgyúírását.AJánosvitéz
népszerű komponistájának zeneművészi,
zeneírói és zenepedagógiai munkásságát
bemutató vitrinekben néhány személyes
vonatkozású különlegesség is helyet ka-
pott:ígyazatollis,melyetaszájhagyo-
mányszerintazeneszerzőegykoraJános
vitéz megírásakor használt. A megnyitó
előadástKelemen Éva,akiállításkurátora
tartotta.
A kiállítást február végén, lapzárta

után tekintettükmeg.Atárlatrólkövet-
kező számunkban tájékoztatjuk az Ol-
vasókat.

  

Szenkovits Marci mókái, avagy egy furfangos 
örmény kalandozásai Erdélyben

A Fővárosi Örmény Önkormányzat, valamint a Romanika Kiadó gondozásá-
ban jelent meg Pálffy Gyula Szenkovits Marci mókái című művének reprintje.  
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott, könnyed hangvételű 
és hiánypótló alkotás által az olvasó bepillantást nyerhet az erdélyi örménység 
magyar társadalomba való beilleszkedésébe.

Akötetbena főhőséletén,bohókáskarak-
terénkeresztül23szituációstörténettolmá-
csoljaakorabeliErdélytelepüléseinekhét-
köznapjait,bemutatvaazokmagyar-székely
társadalmátésbennükazörményeket.

Kali Kinga, a megjelent könyv szer-
kesztője,fontosnaktartja,hogyaművet

jellemző aprólékos társadalmimegfigye-
lésből kiderül,milyen kihívásoknak vol-
tak kitéve a betelepülő örmény cso-
portok az asszimilációs úton; ez a mai
erdélyi örmény közösség tagjai számára
segít feldolgozni az elmagyarosodást,
a nyelvvesztést, az örmény tradíciók

lemorzsolódását,egyszóvalmindazt,ami-
velabeolvadásjárt.
A szerkesztő így ír bevezető tanul-

mányában: „Pálffy Gyulának műfajilag
kapóra jön műve megalkotásában a kor
divatja szerinti, a századforduló magyar
irodalmában francia mintára létrejött és
elterjedt flâneur-irodalom, melynek fő-
hősei egészműveken keresztül flangáló,
céltalanul lődörgő, szemlélődő nagyvá-
rosikarakterek–ámSzenkovits Marciban  
a vidéki flâneur, a székely metropolisz,
Marosvásárhely vonzáskörzetének kó-
borlófigurájátlátjukmegtestesülni;azíró
ígyújszerűtalkotaműfajhatárainbelül.
Akószálóirodalmialakjaaszázadforduló
irodalmábanáltalában isapolgáriélettel
szembenálló figura, kinek nincsen stabil
társadalmihelye,nemhasznostagjaatársa-
dalomnak–ésakikóborlásaisoráncsakis
azélvezeteketkutatja,sodródikahelyze-
tekkel, és,miként az Pálffy főhősénél is
bizonyítást nyer, minden órának méltó-
képpen leszakasztja virágát. Különösen
érvényesezamodusvivendiaflangírozó
(avagy erdélyiesen szólva: falángérozó)
Szenkovits Marcira, akit írója felruház 
amegbízhatatlanjöttmentekösszesrossz
tulajdonságával –mindamellett, hogy jó
tulajdonságainak sorozatát, vidám tem-
peramentumát, agyafúrtságát, szemfüles 
helyzetfelismerő képességét, életrevaló-
ságátiscsodáltatjaolvasójával.
A kötet történetei a 19. század utolsó

évtizedeiben, legfeljebb a századforduló
körüliévekbenjátszódhatnak–atörténe-
tektörténelmi-társadalmihátteréttekintve
nagyjából akkor, amikor az Erdélybe
1672-ben betelepített örmények körében
immár tömegesen megindulnak, sőt ki-
teljesednek az 1776-os jogi integrációt
követő foglalkozásváltási folyamatok. 
Ajövevényörményekbetelepedésükután

társadalmi rést töltöttekki amagyar tár-
sadalomban, köztes pozíciót foglaltak
el a feudális urak és a parasztok között;
idegenként kezelte őket eleinte nemcsak 
amagyartörvényhozás,deamagyartársa-
dalomis,századokonát–lassacskánépül-
tekbeamagyarnemzettestbe:mindennek
láthatónyoma,követhetőívevanamagyar
szépirodalomban is. Idegenségük kirívó,
olykorakárgyanúsvolt–máséletfelfogás
vezérelte őket, más, a magyartól sokban
idegen temperamentummal rendelkeztek;
mindezek a különbségek Pálffyművében
isszépenkirajzolódnak.
A századfordulóra az örmények iden-

titásának integritása azonban már meg-
bomlott,azintegrációelkezdődött,egyre
inkább a magyar néphez tartozókként
kezdtékdefiniálniönmagukat,etnikaisa-
játosságaikat elkezdték feladni, az elma-
gyarosodásútjáraléptek;büszkénhirdet-
ték magyarságukat, sőt magyar neveket
vettekfel.(AkönyvbéliSzenkovitsMarci
isprímántáncoljaamagyarcsárdásokat,
magyar ropogóscsizmában.Ugyanakkor
azörményekjellegzetesvonásait ishűen
viseli–akik,Pálffyszavaivalszólva,jók
a „kártyázás művészetének fejtörő tu-
dományában”.) A kötet keletkezésének
időszakában amagyar közéletben az ör-
ményekmárnemcsupánkereskedők,bol-
tosok, postamesterek, uzsorások voltak, 
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hanemállamihivatalokat is betölthettek,
amagyarokhozhasonlóan.Megindultegy
vertikális társadalmi fluktuáció, felemel-
kedés:azörményekugyanúgylehettekor-
vosok,állatorvosok,bankárok,ügyvédek,
jogtudósok, politikusok, akárcsak a ma-
gyarok.ÁmPálffy hőse e könyv lapjain
még nem emancipálódott – Szenkovits
Marci kereskedőcsaládból származik,
akitbecsületesésszorgalmasboltos-pos-
tamester apja a családi tradíciónakmeg-
felelőenszinténkereskedővékívánnaké-
pezni;ámdetervenemsikerül:Marcifia
haszontalanalak,himpellérlesz,akiegész
életében csak csaklizik-paklizik, hamis-
kártyázik és pumpol, lumpol, léha életet
él,kóklerkedik,dorbézol,csalésmókázik
–nomegtáncol,defergetegesen!
Ebben a kettősségben, amellyel Pálffy

megalkotjaszereplőjét,tettenérhetőegy-
benazakonfliktusis,amelyazagrártár-
sadalom és a kereskedők társadalmának
értékrendje között feszül.Az agrártársa-
dalomszemléletéttükrözőmagyarember
mentalitása szerint amunkában illik de-
rekasan elfáradni – ez a szemlélet a ke-
reskedőketélősködőknek,rafináltcsalók-
nak tartja, akik túljárvamindenki eszén,

kihasználják,megzsuppoljákabecsületes
magyar embereket.Meg perszeminden-
kit,akiútjukbakerül.
AjogégiszealattműködőPálffymind-

végig gondosan ügyel szövegében arra,
hogy ne lépjen át személyiségjogi hatá-
rokat – ezért feltehető, hogy Szenkovits
Marcifigurájavégülisnemteljesenvalós,
feltételezhető, hogy nem egyetlen ember
tulajdonságait tömöríti az író főszereplő-
jébe,inkábbáltalánosmegfigyeléseivelru-
házfelegytalánkapórajöttvalósfigurát.
Annálisinkábberremutatazértelmezés,
mivel néhány ismertebb erdélyi, székely
tréfás anekdotát is fellelhetünk a szöveg-
ben,amelyeketazíróMarciszámlájáraír.”
Akönyvkiadóierősítenikívánjákazer-

délyi örmények identitását, lehetőséget
adva, hogy olvasása által régi és leendő
tagjaink újra és újra reprodukálhassák 
a korabeli közösségimúltat: ezáltal akár
családjuktörténetét.
A könyvről, amelyet rendezvényeinken

Horváth Zoltánnál ismegvásárolhatnak, 
az alábbi linken olvashatnak bővebben: 
https://www.prae.hu/article/10723-egy-
furfangos-ormeny-kalandozasai-erdelyben/

Fővárosi Örmény Önkormányzat

Bereczki Fodor Enikő   
Keresztre feszítve, kardélre hányva (részletek)

Aurora Mardiganian az örmény népirtás
Anne Frankja, bár ő túlélte a borzalmakat.
Visszaemlékezéseiben leírja, hogymegerő-
szakolták, és hárembe kényszerítették. Sok
ezerörménynőosztozott sorsában, többsé-
güketvégülmegölték.Malatiábanlátta,hogy
16lánytkeresztrefeszítenek,ésatestüketke-
selyűkfaljákfel.Azőkönyvealapjánkészült
az1918-asRavished Armeniac.film…
Visszatérve a 101 évvel ezelőtti tragikus

eseményekre, fontos megjegyezni, hogy 
a főként ifjútörökök által elkövetett népir-
tásról tudott az akkori világ, az első világ-
háborúban ott állomásozó nyugat-európai
katonák,amerikai,skandinávésnémetmisz-
szionáriusokbeszámolóinak és látleleteinek
köszönhetően.Winston Churchilladminiszt-
ratív holokausztnak nevezte a mészárlást:
„Ezt a bűncselekményt politikai okokból 
tervezték meg és hajtották végre. Lehetőség 
adódott arra, hogy a török földet megtisztít-
sák a keresztény népcsoporttól”.Ahíradások 
amásodikvilágháborúbanpedignemmás-
nak,mintmagánakHitlernek adtak ihletett 
aLebensraum téveszméjéhez, és akülönös
kegyetlenséggel megtervezett zsidó holo-
kauszthoz. A legismertebb beszéd, amely-
benHitler az örményeket említi, 1939-ben
hangzottel, ittutaltarra,hogyazAnatóliá-
ban évezredek óta szétszórva élő örmény
kereszténykisebbségbőlnéhányévleforgása
alatt körülbelül másfél millióval kevesebb
lett, a maradék nemzeti és vallási identitá-
sát megtagadva az állam vallását felvéve
teljesen asszimilálódott a muszlim világba
vagyszétszóródottadiaszpórába:„Kiadtam  

Brutálisan megkínzott nők és gyerekek, koncentrációs táborok, levágott fejek, 
megpatkolt, és halálra táncoltatott áldozatok. 101 éve kezdődött az örmény népirtás.

a parancsot − és bárkit, aki csak egy szóval 
is bírálni mer ezért, a kivégzőosztag elé ál-
líttatok − hogy háborús céljaink nem csak 
bizonyos vonalak elérését, hanem az ellenség 
fizikai megsemmisítését is magukban foglal-
ják. Ennek megfelelően halálfejes alakulato-
mat riadókészültségbe helyeztem − egyelőre 
csak keleten − azzal a paranccsal, hogy küld-
jenek halálba irgalmatlanul és könyörület 
nélkül minden lengyel származású és nyelvű 
férfit, nőt és gyereket. Csak így szerezhetjük 
meg azt az életteret (Lebensraum), amelyre 
szükségünk van. Végül is, ki beszél ma már  
az örmények megsemmisítéséről?” 

–Mindannyianazörménynépirtástúlélő-
inekleszármazottaivagyunk.Nagyszüleink
hihetetlen, gyakran visszatérő történeteket
meséltek nekünk arról, hogyan élték túl 
a szörnyűségeket. Kisgyerekek vagy még
csak csecsemők voltak, amikor az történt.
Azénnagyszüleiméletét egykisváros tö-
rök polgármestere mentette meg, amikor
Szíria,asivatagfelémenekültek–mondta
Serj Tankian, a System of a Dawn nevű
együttes örmény származású frontembere
korábbanaRollingStonemagazinnakadott
interjúban.Ateljesképhezazishozzátarto-
zik,hogyajerevánigenocídiumközpontban
nem találunk az előbbihez hasonló, török
életmentőkre szóló utalást. Fodor Gábor 
turkológus szerint is olyan történelmi ese-
ményrőlvanszó,amelynekamainapigvan
egytörökésegyörményértelmezése...
Az örmény kérdés nem csak a geo-

politikában, a társadalmi párbeszédben, 

Könyvek: 
Szongott KristóftólaSzamosújvármonográfiájasorozat1,2,3és4.kötetei,valamint
AmagyarhoniörménycsaládokGeneológiája.

Ávedik LukácstólSzabadkirályiErzsébetvárosmonográfiája,1896.
AzErdélyiÖrményGyökerekáltalkiadottkonferenciakötetek:
Azörménykatolikusegyháztörténeteésművészetekonf.1997.november20-22.
Azerdélyimagyarörményektársadalmiszerepe,azörmény-katolikusegyházaés

identitástudatarégenésma,Konferencia,Szamosújvár1999.november20-21.
Örménymagyarok,akikhatottak,alkottak,gyarapítottak,hogyahazafényrederül-

jön,skincseslegyen,Konferencia,Kolozsvár-Szamosújvár,2001.szeptember14-16.
A300évesörményszertartásúrómaikatolikusegyházésközösségeiMagyarhonban

régenésma,Konferencia,Budapest2000szeptember29–október01.

A magyarörmény tudástár tartalmából – 1. rész
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akatasztrófaértelmezésben,hanemasze-
mélyesésacsaládiéletekbenissoktabut
renget.Számosiszlamizált,mártörök,kurd
neveketviselőörménytúlélősarjamosta-
nábanszembesülgyökereivel.Amáremlí-
tett Hrant Dinkújságírópolitikaidemonst-
rációvá alakult temetésén kétszázezer
gyászolóaztkiabálta:„mindörményekva-
gyunk!”Ayse Gül Altinaykulturálisantro-
pológus szerint újonnan öntudatra ébredő
iszlamizáltörménytúlélőkleszármazottjai
alkothattákafelvonulókat.Sokpéldavan

arra is,hogy törökcsaládokasajátéletü-
ketisveszélybesodortákazörménynőkés
árvákmegmentésével,másokpedigkény-
szerházasságokra kényszerítettek örmény
lányokat. Ezek a sokgyermekes muzulmán 
családokcsaládanyaiváválvamélyenhall-
gattakazőketérttraumákról–magyarázta
azantropológus.Azunokákegyrészeígy
identitásválságbakerült, amint rájött arra,
hogynagyszüleik,dédszüleikgenerációjá-
valmitörtént.

(Forrás: Kultúrpark, 2016. 04. 24.)

  

Franciaországban bevezetik
az örmény népirtás emléknapját

2019. 02.06.

Április 24. Az oszmán birodalomban élő 
örmények elleni népirtás emléknapja 
lesz Franciaországban. – Jelentette be 
aTwitterenEmmanuel Macronfranciael-
nökkeddéjjel,miutántalálkozottafran-
ciaországi örmény közösség képviselői-
vel.Franciaországbanegyébként2016óta
45ezereuróvalésegyéviszabadságvesz-
tésselbüntethetőaz,akitagadjaamásfél
millióáldozattaljárónépirtástényét.
Azörményközösségáprilis24-éttartja

az örmény népirtás kezdőnapjának,mert
1915-benezenanapon,a„vörösvasárna-
pon”vettekőrizetbeMehmed Talat akkor 
belügyminiszter utasítására Konstantiná-
polybanmintegy250örményértelmiségit
ésközösségivezetőt, akiketAnkarakör-
nyékérehurcoltak,éstöbbségüketkésőbb
megisgyilkolták.

Száz éve kezdődött az örmény népirtás
Afőbűnösöksohanemálltakbíróságelé. 

Az1923-banmegalakultTörökKöztársa-
ság azóta sem ismerte el, hogy az örmé-
nyek tudatos, kitervelt népirtás áldozatai
lettek volna.
Az örmény népirtás legvehemensebb

tagadójatermészetesenmagaazelkövető
Törökország (mely ugyan jelenlegi for-
májában1915-benmégnemlétezett,de 
a népirtást a modern államot később
megalapító ifjútörök mozgalom kezde-
ményezte).A törökökugyanis „csupán”
200-300 ezerre teszik az áldozatok szá-
mát, akik az áttelepítés során haltak
meg; történészek szerint 600-800 ezer
áldozat lehetett; és a tudományos kon-
szenzussal szemben nem tekintik szisz-
tematikus népirtásnak a történteket. 
Atörökkormányminden,azörménynép-
irtás népirtás-jellegére vonatkozó nem-
zetközilépésredühödtenszokottreagálni,
ezért Emmanuel Macron hangsúlyozta, 
szeretnéfenntartaniapárbeszédetTörök-
országgal, és előre értesítették Ankarát 
azemléknappalkapcsolatosdöntésről.

Hangverseny és bemutató az Orlay utcában
A Fővárosi Örmény Klub 2019. febru-
ári programját a Zuglói ÖrményÖnkor-
mányzat rendezte, amelyhezcsatlakozott
a Budapest Főváros II. kerületi Örmény
ÖnkormányzatazáltalaszervezettMagya-
rörmény Tudástár bemutató- és oktató
programmal.

Tied a dicsőség címmel nagyon szép 
kórusbemutatót tartottakaSzentMargit
Gimnáziumnövendékeigitár,fuvola,he-
gedűészongorakísérettel.Főlegegyházi
zenéthallhattunk,deklasszikusdarabokis

előfordultak.AkellemeshangulatotHege-
düs Szabolcs kórusvezető fokozta vidám
szövegbetétekkel, a kórusmegalakulásá-
val ésmindennapiműködésével kapcso-
latos szösszenetekkel. Mint elmondták,
rendszeresen fellépnek a Szent Margit
Gimnáziumkápolnájábanrendezetthang-

versenyeken, szentmiséken a Szent Imre
templomban,ésaGazdagrétiSzentAn-
gyalok Plébánián.KifaggattukHegedüs
Szabolcsot az örmény felmenőiről is. 
Kiderült,hogyaXII.kerületiörményel-

nök, Hegedüs Annamária család-
jábatartozik.AzOrlayutcaiközös-
ségi térbeaközel50 főskórusból
15-enjöttekelnagyörömmel.
Avidámés kellemes hangulatú

zenei rendezvény után Balogh 
Jenő egy vetítettképes bemutatót
ésoktatásttartottaMagyarörmény
Tudástárról. A bemutató során
a Tudástár kezelését ismertette
élőben, a keresési lehetőségeket
a különböző fajta dokumentu-
mok között (könyvek, tanulmá-
nyok,magyarörmény hírességek,

Zárugné Tancsin Katalin, zuglói elnök Hegedüs Szabolcs
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kiállítások).Ahallgatóságnagy
érdeklődésselfigyelteaTudás-
tármegnyitását,működését,
valamintazErdélyiÖrmény
GyökerekKulturálisEgyesület
tulajdonos előkészítő és meg-
valósítómunkálatainakgond-
jaitésörömeitis.

ATudástárelérhetősége:
www.magyarormenytudastar.hu 

B

Acsaládnemcsupángazdaságiközössé-
get jelent, hanem lelki, érzelmi kötődést
is. Ez utóbbi vonás erős lazulása észlel-
hető évek óta, ezért a családpolitikusok-
nak az anyagiakon kívül talán jobban
kellene figyelniük az eltávolodás jeleire
is. Ilyen jel például az, hogy a családta-
gok képeit nem látni az otthonok falán.
Sokféle dísz ékesíti a lakásokat: házilag
készítettgobelin,subaszőnyeg,cifracse-
réptányér,amerikaikosárlabdacsillagokat
észenészfélisteneketábrázolóposzter…
Deazősökfotóihiányoznak.Pedigfontos
lenne,hogyott legyenek,hiszenanagy-
apákhoz, dédapákhoz mégiscsak több
közükvanazegyescsaládtagoknak,mint
mondjukabotrányairólelhíresültDennis 
Rodmanhez vagy a lányos alkatú Michael 
Jacksonhoz.
Néhányesztendejeazakkoráltalánosis-

kolábajárólányomegyiktanáraaztkérte
azosztálytól,hogyakövetkezőóráravi-
gyenekbecsaládfákat,anyakönyvikivo-
natokat, egyéb családi dokumentumokat,
ésírjákleminéltöbbősüknevét,adatait.
Kétnapmúlvaa tanulók jó részecsaka
szülőknevéttudta,anagyszülőkétmárvi-
szonylagkevesenismerték,adédszülőkét
pedig senki sem.Dokumentumokat, csa-
ládfákatsenkisemvitt,teljesentanácsta-
lanulálltakagyerekekeszokatlanfeladat
előtt, körülbelül úgy, ahogy a szüleik is
állhattak,meghallvaatanárnőkívánságát.
Egyedülalányomvittaziskolábaegyjó
vaskosdossziényianyagot,éssorolta fel
azelődöketegészen1689-igvisszamenve
az időben, ami ugyebár testvérek között
islegkevesebbhetedíziglenvalóismerete
az ősöknek.Sajnos én is későnkezdtem

érdeklődniadédapámékéselődeikiránt,
akkor, amikor már meghaltak a család
időstagjai,akikválaszokkalszolgálhattak
volnaegyreszaporodókérdéseimre.Máig
bántalelkiismeret,hogynemvoltamidő-
benkíváncsi.
Atyai barátommesél legelső svájci út-

járól. A felesége felvidéki származású,
leszármazottja annak a svájci úrnak, aki
a múlt század második felében (tehát az
1800-asévekben)azígéretföldjéneklátta
Magyarországot,ezértazAlpoképpenszű-
kölködővidékérőlelhurcolkodottkeletre,s
megsemálltBártfáig,aholaztánvalóban
karriertcsinált.ASvájcbanmaradtrokon-
ságmindig számon tartotta a családMa-
gyarországra származott ágát, olyannyira,
hogymeghívtákatyaibarátomatfeleséges-
tül.Amikormegérkeztek, egyöreg tanító
fogadtaőket, az a rokon, aki a leginkább
szívénviseliacsaládiösszetartásügyét.
Fent, az Alpok havas csúcsai között

megbúvókisfalubanmindenkirokon.Áll
ottegynégyszázéveskisház,egyikősük
építette, azmostmár a családimúzeum.
Senkisemlakja.Amikoramagyarroko-
nokbeléptekaházba,megdöbbentek:ott
lógott a falonaző fényképük,deméga
lányuké, az unokájuké is, mondja atyai
barátom,ésameghatottságtólelcsuklika
hangja.Régibútorok,használatitárgyak,
eszközök,dokumentumok,okleveleksaz
újabbidőkbőlfényképekláthatókitt:né-
hányévszázadnyiidőegycsaládéletéből.
És a falon ott látott még egy naprakész
családfát is. Itt érezte meg igazán, mi-
csodaerőlehetegycsaládban!
Azt terveztem, hogy egy könyvben

összegyűjtömmindazt,amitazőseimtől

Körmendi Lajos   
Nagy erőt jelenthetne a család

Híres emberek:
Szongott Kristóf, Hollósy Simon, Czárán Gyula, Kiss Ernő, dr. Bányai Elemér 
(Zuboly), Csiky Gergely, Vákár Tibor, Tutsek Anna, Kacsóh Pongrác, Czetz János. 

Kiállítások:
20évesazErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesületésaKépviselőibőlalakult
II.kerületiÖrményÖkormányzat,
Velünkélőkultúrák:Örmények–Egytanulmányiversenytörténeteképekben,
Emléknaptárazörménynépirtás90.évfordulójárakiállításaJerevánban.
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még tudni lehet: adatokat, keresztlevele-
ket,fényképeket,történeteket,leveleket,s
gyermekeimházasságkötésekorátnyújtom
majd nekik a gyűjteményt: ezt kell foly-
tatni!Régen,mégazéngyermekkoromban
isamagyarszobákfalánbizonyottlógtak
aszülők,nagyszülők,esetlegadédszülők
fényképei,azújnemzedékeknaponta lát-
tákőket,azöregebbektörténeteketmesél-
tekazelődökről,sagyerekekigenhamar
megtanulták,mitkellfolytatniuk.

Amai családokbanmár alig beszélget-
nek,shamégis,apolitikasarakavarodik
föl, vagy a megélhetés nehézségei adják
a témát. A nagyszülők sem mesélhet-
nek, mert valahol máshol élnek, ha élnek.  
A szülőknek a napi betevő falatra van
gondjuk,nemazőseikre.Maradasubasző-
nyeg, a cseréptányér, a kosarasposzter…
Nekemasvájcipéldajobbantetszik.

(Metró újság, 2000. március 29.)
Az író sajnos 58 évesen, 2005-ben elhunyt. 

KedvesOlvasóink!
AzErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesületszeretnémegszólítaniaSzülőket,
Nagypapákat,Nagymamákat,Dédiket,hogyállítsákösszemagyarörménycsaládjuk
történetétírásbanésképekben(aképekmásolásátmagunkravállaljuk).Abeérkező
családtörténeteketnemcsakarchíválni,hanem–különengedélyután–megjelentetni
isszeretnénkaFüzetekben.Minéltöbbcsaládnévszerepelacsaládtörténetben,annál
többújabbrokonralelhetnekaközösségünktagjaiból.AcsaládotmeghívjukaFővá-
rosiÖrményKlubbais,aholvélhetőennagyonsokanleszünk.

                                                                                      Szerkesztőség
E-mail: magyar.ormeny@t-online.hu 

Hazajön, de nincs itthon – Részletek  

A párizsi könyvfesztiválról érkezett
SepsiszentgyörgyreBodorÁdámKos-
suth-díjas író, hogy immár hetedik
alkalommal találkozzon a személye 
és művei iránt érdeklődő erdélyi iro-
dalombarátokkal. Ilyenek pedig szép
számmalakadnak,amintaztaBodPé-
terMegyei Könyvtár Gábor Áron-ter-
mébenmúltkeddenmegejtettteltházas
találkozó is igazolta, melynek során
betekinthettünkazalkotógondolatvilá-
gába és magánéletébe.

 

A neves vendéggel Murányi Sándor
Olivér író társalgott, aki nem rejtette
vékaalá,hogyszámáraakolozsváriszü-
letésű (1936), de 1982-ben kényszerű-
ségből Budapestre települt Bodor Ádám
a legnagyobb élő magyar író. Ugyanak-
kor azt ismegtudhattuk, hogyPárizsban 
a Verhovina madaraicíműregényefrancia
fordításánakbemutatásaalkalmábóljárt.
Enneksoránegyújságírófaggattaasajtó
nyilvánosságaelőtt,ésennekvisszhang-
jából ítélve könyve szakmai megítélése

megfelelővolt.Amipedigaműveinem-
zetközi fogadtatását illeti, kiderült, hogy
eztaligköveti,mertazőkorábanmárke-
vésbéérdekliakritika,csupánarrakíván-
csi,hogymegszidják-evagysem.
Murányikiemelte,BodorÁdámmunkás-

sága Magyarországon már két esztendeje
kötelezőérettségitétel.Nyilvánnemvélet-
lenül,hiszenmegalapozottvéleményeksze-
rintEsterházy Péter és Nádas Péter mellett 
BodorÁdámismegérdemelnéazirodalmi
Nobel-díjat.Ezzel kapcsolatban az érintett
úgy nyilatkozott, nem illik, de nem is
érdemes feszegetni egy-egy díj odaítélé-
sénekkörülményeit.Aztviszontminden-
képpenmegkelljegyezni,hogyezegyre
inkábbalobbistákkezébekerül,ésezalól
Magyarországsemkivétel.
PrózájábanBodortudatosanrészleteziaz

ételekelkészítésénekmódját,éserrehang-
súlytfektet,ugyanisutáljaavendéglőket,de
annálinkábbszeretakonyhábanakárórá-
katis„elpepecselni.”Azalkotóikedvegyik
megnyilvánulásaként ez szerinte különben
is jellemző a művészekre és művészetek-
hez közel álló emberekre, akik azonban
nemcsakfőzni,hanemenniisszeretnek.És
amintMurányimegjegyezte–inniis.
Ennektényétavendégnemistagadta,csak

annyitfűzötthozzá,hogyakommunista 

diktatúrában sűrű poharazással próbál-
táklevezetniabennükfelgyűltfeszült-
ségeket.Mégannak tudatában is,hogy
ez egy „nagyon kockázatos túlélési
játszma”, de egyszerűen nem voltmás
választásuk. Ettől eltekintve azonban
a másnaposság kibírhatatlan érzését ő
már többmintharmincesztendejenem
tapasztalta, mert az idő teltével a sze-
szes italok fogyasztása lassan kikopott
azéletéből.

Az utolsó szénégetők című novellája
felolvasásátkövetően,aszereplőinevére
vonatkozókérdésreválaszolvaBodorbe-
vallotta, előbb a történetet kezdi írni, és
miután„ahely légköre”kialakultbenne,
akkor„adódikanévis.”Dehamégsem,
akkorkihagyjaahelyét,mertazújraolva-
sásnáláltalábanbeszokottugrani.
Végül szó esett a szülővárosáról is,

melynekemlékeegyrehalványabbanpis-
lákolbenne,mertmégmindighazamegy
ugyan Kolozsvárra, viszont már nem az
otthona.Erdélybepedigmindigörömmel
és várakozással indul, azonban időnként
olyasmit is szokott itt tapasztalni, ami
visszaküldiBudapestre.

Bedő Zoltán
 (Forrás: Székely Hírmondó, Kategória: 

Kultúra, publikálva: 2018. április 04.)

Tanulmányok, cikkek:
Ávedik Félix – Alexa Ferenc: Azörménynépvallásaésazörményegyház(tanulmány)
Ávedik Lukács:Azörményekhonfiusitása(tanulmány)
Ávedik Lukács: ÖrményekazÁrpád-háziésakövetkezőkirályokidejében, 
Anifeldulatása.Menekülésaszélrózsamindenirányába(tanulmány)
Balogh Margit:Az örmény katolikus fogolykiváltó boldogasszony ésVilágosító
SzentGergelyszemélyiplébánia(tanulmány)
Czárán István: Azerdélyiörményekrövidtörténetejogimegközelítésből(előadás)

A magyarörmény tudástár tartalmából – 3. rész

Bodor Ádám (balról) párizsi útjáról, főzésről, ivásról, névadásról és szülővárosához 
fűződő kapcsolatáról beszél Murányi Sándor Olivérnek.
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Programajánló – Meghívók
A Zuglói Örmény Önkormányzat tisztelettel meghívja 

LÁZÁRIMOLAtűzzománcművész
SzENT LÁSzLó éS Az ÖRMéNy BiBLiA

címűkiállítására
Közreműködik: Dr. Benedek Katalin művészettörténész,

Juhász Endre duduk művész 
Időpont:2019. március 11. hétfő 17 óra

Helyszín: Zuglói Nemzetiségek Háza (1146Budapest,Thökölyút73.)
Abelépésdíjtalan

Fővárosi  Örmény Klub
2019. március 21. csütörtök 17 óra

Helyszín: ÚJRA a Pest Megyei Kormányhivatal Nyáry Pál terme,
Budapest,V.ker.Városházau.7.számfelől

MEGHíVó KÖNyVBEMuTATóRA
 Az 56-os forradalom szellemi előkészítői

VárjukszeretettelaFővárosiÖrményÖnkormányzatáltalszervezett
szokásosklubrendezvényünkre,amelynekkeretébenDr. Zsebők Csaba
történészbeszélmostmegjelentkönyvéről,amelyben’56eddigkevéssé

feltártfejezetévelfoglalkozik.
AkutatóaTiszta szívvel 1956-ban – A ’Kolhoz Kör’: a forradalom (egyik) 

szellemi előkészítőjecíműkötetmegírásaelőtthajdaniállambiztonsági
forrásokatiskutatott.Ezekbőlkiderült:arendszerellenesegyetemistákból
ésapároktatóbólálló’KolhozKör’,ésaTisztaszívvelcíműELTE-s

folyóirat„csapata”rendkívüljelentőshatástgyakoroltaz1956-oseseményekre.
Akönyvbemutatódíszvendége Kabdebó Lóránt irodalomtörténész
professzor,akiaz’56-osTisztaszívvelszerkesztőbizottságitagja.

Mindenkitszeretettelvárunkarendezvényre!

AzörményBiblianyomtatástörténetrőlnyílikkiállításazOrszágosSzéchényiKönyv-
tárban.A tárlatonmegtekinthető lesz - az első 1666-ban,Amsterdamban nyomtatott
Szentírásmellett-amásodik,amelyetIsztambulban,illetveaharmadik,amelyet1733-ban
Mechitár apátmegrendelésére,Velencébennyomtattak.Apéldányoktöbbnemzetközi
intézményből, így a jereváni Örmény Nemzeti Könyvtárból is érkeznek Budapestre 
akalkuttai,aszentpéterváriésaNewYork-iörménySzentírássalegyütt.Aszervezők 
aBibliáknyomtatástörténeténkeresztülazörménydiaszpórátisbemutatják.Akiállított
tárgyakközöttlesznekazOszmánBirodalombólmenekültörménycsaládokhagyatékai,
amelyekPárizsból,Marseilles-bőlésLibanonbólérkeznek.

AszervezőkaBibliáknyomtatástörténeténkeresztül,azörménydiaszpórátisbemu-
tatják.Pontosanazt,hogyerreazegységesBibliára,hogyanépülegyteljesensokszínű
és változatos örmény vallásos hagyomány, amelymás az anyaországban az örmény
apostoli felekezetnél ésmás a különböző területeken lévö örmény diaszpórában.
Ígya többiközöttErdélybenakatolikus,azOszmánBirodalombanpedigazörmény
apostolivallás.AkiállítotttárgyakközöttlesznekazOszmánBirodalombólmenekült
örménycsaládokhagyatékai,amelyekPárizsból,Marseill-bőlésLibanonbólérkeznek
akiállításra,megjelenítvea19.századbeliOszmánBirodalomörményvallásoshagyo-
mányt.Akiállításutolsórészénpedigazerdélyiörményekvallásosságátmutatják
beaszervezők.Részbenszemélyihagyatékokon, részbenabudapestiOrlayutcai
ÖrményMúzeumanyagánkeresztül.

A kiállítás kurátorai: Kovács Bálintegyetemidocens,azArmenológiaiIntézetveze-
tőjeésVahé TachjianaPPKEBTKArmenológiaiIntézeténekoktatója,aHoushamadyan
berlinikutatóprojektvezetője

A kiállítás szervezői:PázmányPéterKatolikusEgyetemésOrszágosSzéchényiKönyvtár
Együttműködő partnerek:ÖrményNemzetiKönyvtár,aBerliniÁllamiKönyvtár,

aGyulafehérváriRómaiKatolikusÉrsekség,aHoushamadyanProjekt,Szamosújvári
ÖrményKatolikusEgyházközség,ÖrményKatolikusEgyházközség,Budapest

Támogatók:GulbenkianAlapítvány,GWZOLeipzig,FővárosiÖrményÖnkormányzat,
Bp.Főv.II.ker.ÖrményÖnkormányzat.

időpont: március 25-én, 17.00 óra
Helyszín: OSzK, találkozó a bejáratnál 16.40 órakor
AtárlataFővárosi-ésaII.KerületiÖrményÖnkormányzatjóvoltából,szervezettcso-

portokban ingyenesen megtekinthető.Regisztrálniaszervezes@fovarosiormeny.hu címen 
lehetséges,március23-ig.Aregisztrációbankérjüktüntessefelnevétéselérhetőségét.

EGySéG éS SOKSzíNűSéG
Örmény Biblia és vallásos hagyomány

Kiállítások
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A Zuglói Örmény Önkormányzat tisztelettel meghívja 
TÁJAK, VÁROSOK, EMBEREK 

DÁVIDKRISZTIÁNIMRE
örményszármazásúművészfestménykiállítására

Közreműködik: Gopcsa Paula festőművész, Ambrus Gyula népdalénekes
Megnyitóidőpontja: 2019.03.29. 17 óra

Helyszín: Zuglói Nemzetiségek Háza(1146Budapest,Thökölyút73.)
Abelépésdíjtalan

Fővárosi  Örmény Klub
2019. április 18-án, csütörtök 17 óra

Helyszín: ÚJRA a Pest Megyei Kormányhivatal Nyáry Pál terme,
Budapest,V.ker.Városházau.7.számfelől

Emlékezés Lászlóffy Aladárköltő,író,műfordító,szerkesztő,
aDigitálisIrodalmiAkadémiaalapítótagja,azEÖGYKEtiszteletbeli

elnökehalálának10.évfordulóján
Elhangzik:Széles Klára:UTóSZó

LÁSzLóFFy ALADÁR: A VéGTELEN
KéSzENLéT KÖTETBEN MEG NEM JELENT VERSEK

című versgyűjteményéhez
Emlékétfilmbejátszásokkalésképekkelismegelevenítjük

azEÖGYKEarchívumából.
Azirodalmi-zeneiműsortrendezi: Várady Mária

Támogató:Bp.Főv.II.kerületiÖrményÖnkormányzat

MEGHíVó
A XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat tisztelettel meghívja

GÁLAMűSORÁRA
Arendezvénytazemlékezésjegyébentartjuk.

Agálaműsoridejeéshelye:2019. május 8. 18 óra,
MOM Kulturális Központ emeleti kupolaterme (Csörsz u. 18.)

AzintézménymegközelíthetőaSzéllKálmántérrőlésaMóriczZsigmondkörtérrőla61-esvillamossal
(Csörszutcaimegálló),abelvárosbóllegjobba110-es,112-esautóbusz(Sirályutcaimegálló).

Abelépésdíjtalan,de regisztrációhozkötött.Jelentkeznilehet
az ormeny12@freemail.huemailcímen,illetvea0630/222-74-37-estelefonon.

Nyolcvan éve szentelték püspökké
Márton Áront

Tavaly advent első
vasárnapján vette kez-
detét a hivatások éve 
a Gyulafehérvári Fő-
egyházmegyében. Az 
érsekség papsága, pap-
növendékei és szerze-
tesei Jakubinyi György 
főpásztorralegyüttfeb-
ruár 12-én a csíksom-
lyói kegytemplomban
ünnepelték az Istentől
kapotthivatáskegyelmi
ajándékát.Aszentmise
meghívott celebránsa 
Varga Lászlókaposvári
megyéspüspökvolt.

A nap Márton Áron 
püspökkészentelésének
80. évfordulója is volt.
Ebből az alkalomból 
a csíksomlyói Jakab 
Antal TanulmányiHáz-
banemlékkiállításnyíltImacsokrok Márton 
Áron püspöknek a Gyulafehérvári Főegyház-
megyei Levéltár gyűjteményéből címmel.

A Kovács Gergely posztulátor szer-
vezésében és a gyulafehérvári érsekség
támogatásávalmegvalósult tárlat aMár-
ton Áron püspöknek ajándékozott úgy-
nevezett lelki csokrokat - kézzel festett,
díszített,imákkalteleírtfüzeteket,képes-
lapokatésüdvözlőlapokat-gyűjtiegybe. 
Ez a különleges és eddig be nemmuta-
tott levéltári anyag kézzelfoghatóan bi-
zonyítja,hogymáréletébenmilyennagy

szeretettelvettékkörül
ahívekÁronpüspököt:
több száz lelki csokor
láthatóe tárlaton,me-
lyeket születésnapjára, 
püspökké szentelésé-
nek valamely évfor-
dulójára, karácsonyra
vagy húsvétra kapott  
afőpásztor.
Á kiállítás február

20-igtekinthetőmeg.

Kolozsváron, Már-
ton Áron püspökké
szentelésének hely-
színén, az éppen fel-
újítás alatt álló Szent
Mihály-templomban
tartott megemlékezés 
elején Laczkó Vass 
Róbert színművész
tolmácsolásában el-

hangzott Bartis Ferenc Márton Áron szá-
zadik születésévébencíműköszöntőverse.
Aszentmisét,melyenszámoskörnyékbeli
pap koncelebrált. Fodor József nagypré-
post, aNagyváradiEgyházmegye általá-
noshelynökemutattabe.Azünnepségen
a Potyó István vezette Szent Cecíliakórus
többek között Dán Mizrahi, az egykori
zsidórabtársMártonÁrontiszteletéreírt
zeneművétismegszólaltatta.
BeszédébenFodorJózsefanyájátőrző

pásztorról szólt. Személyes emlékeinek
fölelevenítésén túl számos új történeti

1939. február 12-én szentelték püspökké Márton Áront a kolozsvári Szent Mihály-
templomban. Az évforduló alkalmából több helyen is megemlékezést tartottak  
Erdélyben.
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adattalisszolgáltapüspökkelkapcsolat-
ban.Elmondta,hogyMártonÁron1939.
december 8. és 1942. május 20. között 
a Nagyváradi Római Katolikus Egyház-
megyeapostolikormányzójavolt.Fiedler 
István püspököt 1939-ben politikai nyo-
másra félreállították, ebben a zűrzavaros
időszakbanMártonÁronjópásztoravolt
aNagyváradiEgyházmegyének is.A ta-
lálkozások a püspökkel máig feledhe-
tetlen élményként élnek az emberekben. 
Akikszemélyesenismerhették,azokem-
lékezetébenőmaradanagybetűspüspök
-fogalmazottFodorJózsef.
A szentmisét követően a Babes-

Bolyai Tudományegyetem főépületében

SzentÁronBátyám,eretnekszókkal
esengemHozzádpogánymerészség,
merészenkérdem:meddigcipeljük
VAN-igazunkat,amásokvétkét?

„Vétkeztem”énmáréppeneleget
snemfordultjobbraErdélyünksorsa!
Sorsszerűség,hogyAnyámbölcsőjét
ringattadhaláltólelorozva?

Aztánmegáldtad…Áldottkezedet
örökkönérzemszívemhomlokán.
Homlokodnekemkőtábla-parancs,
életed:Biblia,Talmud,Korán,

saföldalatticelládZsilaván
évekmúltánlettazéntemplomom…
Templomlehetabörtönisannak,
kitmegkereszteltaforradalom.

Te,aszeretetforradalmára,
kimagyart,románt,zsidót,németet,
cigánytóvtál,védtélapokolban,
mondd,ismerikavégrendeleted?

Temindenkitmegvédtélavádban,
deTégedcsakaszékelyekvédtek,
Te,magyarul,románul,héberül,
németül,cigányulsikoltólélek!

Bartis Ferenc
Márton Áron századik születésévében

(Megjelent: Távol az Ararától... A magyarörmény irodalom, szerkesztette Alexa Károly, 
kiadó: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 20., Budapest, 2014)

folytatódott a megemlékezés. Bogdán 
Zsolt színművész Márton Áron szavait
tolmácsolva fölelevenítette a püspök ta-
nításistílusát,alakját.Lázár Csilla múze-
umigazgatóacsíkszentdomokosiMárton
ÁronMúzeum létrejöttéről, a főpásztor-
hozkapcsolódóésazemlékezéstszolgáló
rendezvényekrőlszólt.

Az est zárásaként levetítették Zágoni 
Balázs A püspök reggelije című filmjét.
AzalkotásMártonÁronéleténekelsőöt-
ven esztendejét eleveníti fel, hétköznapi
arcát,avívódó,gyötrődőembertkeresiés
mutatja meg.

(Forrás: RomKat.ro,
Megjelent: Új Ember 2019. febr 24.)  

„Figyeljetekideésértsétekmeg!Nemazszennyezibeazembert,amiaszájába
kerül,hanemamielhagyjaaszáját,azszennyezibeazembert.”(Máté15,10–11)

Munkáival a magyar nagyközönség egé-
szen a kilencvenes évekig nemigen ta-
lálkozhatott, bár a tágabban értelmezett 
szakmaelismerte.A1996-oskiállításavolt
hosszú idő után az első bemutatkozása a
szélesebbközönségelőtt.Agrafika,asze-
cesszió nagymestere, aki a lelke mélyén
ártatlankisfiútudottmaradni.Rácsodálko-
zikavilágra,ésnemcsakkapni,deadni
is akar. Ásványgyűjteménye különleges,
ésritkadarabjaiszerepelnekkiállításainis.
Legendáskisvasútgyűjteményelélegzetel-
állító.Máraz1950-esévekbenasokszoro-
sítógrafikusokegyiklegjelentősebbjevolt
finom tájábrázolásával, pici figuráival, de
a vonalasmesevilágát igazán az 1960-os
évekbenteljesítetteki.
Már a főiskola elvégzésétől kezdve

(1953) népszerű művésznek számított,
csakahivatalosművészetivezetéssiklott
átolykorfölötte.Ahíresszínezettrézkar-
cokkal indult a hatvanas években.Akko-
ribanagrafikárólúgytartották,hogycsak
fekete-fehérben létezik. Ő már akkor kí-
sérletezett színes nyomatokkal, és nyert. 
Nemcsak itthon, de a nemzetközi szinten
issikertaratott.Kiállításaivalbejártaszinte
egészEurópát, különlegesen sikeres volt:
római,amszterdami,tokiói,londoni,ham-
burgi, LosAngeles-i, athéni, bécsi kiállí-
tása, (a teljesség igénye nélkül), és sokat
jártErdélyben,aszülőföldjén.
Tordánszületett1929.november25-én, 

és tizenhét évesen titokban szökött át 

a határon. Első
mestere festő-
művész édes-
apja, Tordai 
Gross Károly 
volt, így az ő 
gondosalapos-
ságának is kö- 
szönhetjükmost 
azt az élményt, 
amit GrossAr-
noldképivilága
ad. Arnoldka
aztmeséli,ele-
inte ő nézte,
miket rajzol édesapja, azutánmár a papa
nézte fia munkáit.Az erdélyi tájakat áb-
rázoló korai akvarell tájképeinek hiteles-
sége a régi mesterek tanulmányozásának
köszönhető, de a nagy mesterek rézkar-
caimellett a természet lett fő irányadója. 
Azután a Képzőművészeti Főiskolán
Hincz Gyula, Kádár György, Konecsni 
György, Koffán Károlyvoltakamesterei.
Kétszeres Munkácsy-díjas, Kossuth-

díjas, érdemes művész, számos grafikai
biennálé díjazottja, művészeti és társa-
dalmi elismerések birtokosa, a Krakkói
Biennálé díját kétszer nyerte el.Munkái
népszerűségét csak fokozzák megje-
lent albumai. 1973-ban naptára készült,
1979-ben jelent meg Adamis Anná-
val közös kötete,  a „Versek és képek”,
1985-benés1993-banönállóAlbumaival

Minden nap álmodom egy mesét
Beszélgetések a barátságról Gross Arnolddal   

„Annyi baj, gond, bánat és szörnyűség vesz körül minket a világban, hogy azt nem 
szabad még a művészetbe is beengedni.”

Archívumunkból
Urbán Beatrice



Erdélyi Örmény Gyökerek 2019. március–áprilisErdélyi Örmény Gyökerek2019. március–április

3736

aratottnagysikert.75.
születésnapja környé-
kén a Nemzeti Galéria
raktárából előkerültek
az 1960-as években
készült lemezek, nyo-
móformák, így nem-
csak a képeket, hanem 
az áthúzott lemezeket 
is kiállíthatta, amikről
a rézkarcok készültek. 
Mégegyutolsónyomat
készült róluk, ésGross
Arnold rászoruló csa-
ládoknak ajánlotta fel
aképeketaMáltaiSze-
retetszolgálat és Kozma 
atya segítségével. Per-
sze, mert mindennap
álmodik egy mesét.
Aurája őriz valamit 
abékehangulatából,és
visszakapunktőlevala-
mit amesék világából,
a gyerekkor ártatlansá-
gából és az álmokból,
amiket elmulasztottunk
megőrizni.

Ülöka székenölem-
ben a bogaras könyv-
vel,amibenatermészet
ezernyi színe, formája,
varázslata látszik. Kö-
rülöttemavilágonmin-
den csoda, földön és
asztalon, a szekrénynek 
és a széknek támasztva. 
Ajándékba kapott, de-
dikált lapok és nap-
tár, megnézni szánt
képek, kövek, albu-
mok, könyvritkaságok,

vázlatok, minden, ami elhódít - közben
meg szűrcsölöm az isteni kávét, amit
Arnoldkafőzött,éshallgatomakuncogó,
ingerkedőhumorralelbeszéltsokkedves
történetét. Róla és játékbirodalmáról le-
gendák keringenek. Játékokat, köveket,
történeteket, filmélményeket, könyveket
gyűjt.Kérdezi,ahogyszokta,hogy„miért
került a képbe”, és cinkosan mosolyog.
Legutóbbfilmetisnéztünk,videónaleg-
utóbbiinterjúfelvételével.
Nem, ez nem amennyország, ez aKe-

leti Károly utca, mindjárt a kanyarnál, 
aStatisztikávalsrégenszemben.Bárlehetne
mennyország is, amilyen magasan van 
a nyolcadik emelet. De megérte. Pihegve
nézem,hogyakalitkábanazötbőlmárcsak
egykismadárugrándozik.Ittülök,ésGross
Arnolddal tölthetemaz időt. Serényen ke-
resgél, megmutat ezernyi kincset, közben
mesél.Minden darabnak a történetét, em-
lékét,ésnevetőszemekkelfűzihozzásaját
véleményét,kicsitgroteszkül,dekomolyan.
Időnkéntmegszólal a telefon.Nem. Sípol
a fotelon egymozdony, ésArnoldkavagy
felveszi vagy nem. Viszont pillanatokon
belülvagyféltucataprómozdonykerülelő
miniatűr vagonokkal. Aztán kettőt fordul,
ésvaskosalbumotmutattelefotókkal,meg
hatalmas dobozt, benne ezer apró figura 
aH0-ásvasútgyűjteményhez.Aviktoriánus
kortól a húszas évekig rendszerezve stílus
szerintpiciátlátszódobozokban.
Nem akar önálló kiállítást, régen nem

adott elképet, aztmondja,nem is akar.
Jól van így, ahogy van. Azt mondja,
vakáción van, kivonult a köztudatból.
Annak idejénegy sort írt:KilépekaMa-
gyar Képzőművész Szövetségből. Mikor
kérdezték,miért, aztválaszolta, ígynincs
honnankitenni.Azutánigazolványtmutat,
fehérlapaköztársaságielnökhivatalának
pecsétjével.Alulaszöveg:„visszavonásig

érvényes”. Mi az, hogy visszavonásig?
Miért vonhatják vissza? Nevetünk a fur-
csa passzuson.Valóban őmaga a kortárs
szecesszió. Olyan alkotásokkal, amelyek
egyediek, nem utánoznak senkit. Finom
rajzai,csipkeszerű,különösenmegmunkált
rézkarcaitelevannakavalóságésazálom
képeivel: városok, részletesen megrajzolt
épületekkel, virágoskertek, városnegye-
dek, emberekkel zsúfolásig rakott utcák.
Megaszürrealisztikusanmesebeliálomfi-
gurák,azemberfejűmadarak,groteszkés
elvarázsoltlényekbűvölikaminiatűrszerű
rézkarcok nézőit. A valóságot, a várost,
magunkatésatermészetetkapjukmegtőle
átírva mesére.
Emeletes fadobozban színes ceruzákat

mutat a hátam mögötti széken, és hozzá
a rajzot,amitelkezdettvele.Félkészen is
mestermű,decsaklegyintrászokásasze-
rint,éstovábbcsapongunk.
– Apám egyszer gyerekkoromban vett

egyvetítőgépet, énmegmozit játszottam
veleaszomszédmozikidobottfilmdarab-
jaival.Fellinikétfilmjétszerettemnagyon:
AzOrszágúton-tésaNyolcésfél-t.Azrá-
zottmeg,hogymennyireesendőazember.
Jobbanisszeretemamozitazóta is,mint 
akiállítást.
Eszembe jut róla, amit mesélt. Rózsa 

JánoscsináltrégebbenegyGrossArnold-
portréflimet, a Csudavilágot. Azután ké-
szült egymásik is, a Játék-film,amelyik-
ben eredetileg szerepelt volna egy pár
percesriportfilmKondor Bélával. Munká-
járól,terveirőlbeszéltbenneafestő,barát.
AzeredetifilmbenmégbennevoltKondor,
saját szemével látta, azután nyomtalanul el-
tűnt.Mamárbármimegtörténhet.Pedigez
örökrepótolhatatlan,egyetlenfelvételvolt.
Ebből a művész-generációból már szinte
senkisincsmeg,mondjacsendesen,ésel-
hallgat. Nézem, hogy a falon Hieronymus Gross Arnold: Az öröm ünnepe (1964, rézkarc, részlet)
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Bosch Gyönyörök kertje, a polcon ame-
tiszt,akisszekrényenegycsokorkéksó-
virágmellettottvankeretbenalegmegha-
tározóbbfilm,aCsodaMilánóbanplakátja,
láthatóan, kettészakadva, és hallgatom 
a történetét.Szőlő-staniclinakadták akét
félplakátot,kétteljesenkülönbözőhelyen.
Gross Arnold minden képe csodálatos

mesevilág,aholmindigsütanap,avörösek
ésbarnák,mélázókékekésibolyák,sárgák
éslilák,hamvaszöldekhihetetlenárnyala-
tai.Aztvallja,hogykintavilágbannaponta
bántják az embert, legalább a művészet-
nek szépnek és nyugalmat árasztónak kell
lennie, ezért képeivel harmóniát közvetít 
avilágba.Újabbképettámasztelém.Klasz-
szikussáváltrézkarca,aBeszélgetésekaba-
rátságrólkerülelőmerőbenújszínezéssel. 
Sötétégőrózsaszínbőlhaladahalványhaj-
nalpírfelé,ssávokalattezernyiapófigura,
mintha egy színes ásvány mintái lenné-
nek,deőaztmondja:–Vasutaskemping! 
De olyan nincs is! és mosolyog hozzá.
Felülaképenkisvonathaladalattazajlik,
pezsegazélet.Ténylegabarátságrólszól,
csaknyitott szívvelkellnézniaképet,és
korunk legnagyobb kortárs grafikusát.
Tudnikellróla,hogyittvanközöttünk.
–Vanmagánakilyen?–kérdezi,éskét

könyvetkapokajándékba,olyat,amimár
sehol sem kapható.Az egyikbe rajzol is
emlékülegycsillagszeműlányt.Azalbum
tizedik oldalánKondor Béla 1970.már-
cius4-énelhangzottszavaiállnak.Gross
Arnoldönállókiállításátnyitottamegígy
a Dürer-teremben: „Azt hiszem, mélta-
tásra nincs szüksége, mert akik itt ösz-
szegyűltek, nem zsákbamacskára jöttek,
hanem várakozással, és ez a várakozás 
biztosan beteljesül. Ha pedig meglepe-
tésértvalakit,azkülönöröm.Énmindig
irigyeltemaztavidámmesebazárt,ame-
lyikminthateljesésszomorúképelenne

valaminek, a szemem láttára kialakult.
Merthogy bennem sokkal kevesebb a bé-
kesség–de jó lenne,ha többvolna.És
kevesebb a bizakodás, mintArnoldban.
Ezért is élveztem egy-egy újabb, de is-
merősnektűnőmunkáját-rosszkedvemet
gyógyítottákrögtön.Denemcsakegyön-
állójátékországszületettrézkarcokbólés
másholmikból–bárezsemlennesemmi-
dolog – hanem igen egyszerű, tiszta és
kézenfekvőgrafikaiműhelymunka:ennek 
azaprócskaországocskánakteljesenmeg-
felelő, és attól el nem választható. Szét-
szakíthatatlanságuk egyben az igazmon-
dáspróbája:nincsennyelvbotlás.”
Augusztusvégéntöbbmint100kiállító-

valKözép-Európalegnagyobbásványkiállí-
tásátésbörzéjétrendeztékmegBudapesten
a Vasúttörténeti Parkban, és képzőművé-
szetimeglepetésisvolt:GrossArnoldmoz-
donyosrajzaitéstájképesrézkarcaitcsodál-
hattákmegazérdeklődők.Aképekközött
háromolyanalkotásisvolt,amimégsoha
nemszerepeltkiállításon.
ASzázművész,százév–Művészetila-

birintuscímmelnyíltkiállításonisszerepel
kétGross-alkotás.ASzent István-baziliká-
banaugusztus19-énvasárnap,Mádl Ferenc 
voltköztársasági elnök fővédnökségealatt
nyíló tárlat művészgenerációkat kapcsolt
össze. A XX. századi nagy mesterektől 
avégzősfőiskolásokigszerepeltek,olyan
„társaságban”mint többekközöttAba-No-
vák Vilmos, Artner Margit, Barcsay Jenő, 
Berki Viola, Gross Arnold, Kernstok Károly, 
Körösfői Kriesch Aladár, Mácsai István, 
Molnár-C. Pál, Pátzay Pál, Rippl-Rónai 
József, Ruzicskay György, Stróbl Alajos, 
Szabó Vladimir, Szinyei Merse Pál és Szőnyi 
István.Aműveketmégoktóber14-igmeg-
tekinthetik az érdeklődők a Szent István-
bazilikaaltemplomában.

(Buda Lapja, 2007. szeptember 19.)

Bálintné Kovács Júlia                               
A Házasság hete

Aházasságheterendezvénysorozatotmin-
denévfebruárjábantartják,felhívaezzel 
afigyelmetaházasságfontosságára.Akezde-
ményezést1996-banRichard és Maria Kane 
indítottaútjáraazEgyesültKirályságban.
Mamár 4 földrész 21 országában ren-

dezikmega„Házasság Hetét”Bálint-nap
környékén.(Február14.)

 Magyarországon a programot a Ma-
gyar Evangéliumi
Szövetség és aMa-
gyarországi Egyhá-
zak Ökumenikus
Tanácsa indította
el 2008-ban, azóta
minden évben meg- 
rendezikcivilszerve-
zetek és keresztény 
egyházakegyüttmű-
ködésével, számos
település és közös-
ség részvételével. 
A mozgalom célja, 
hogymegismertesse
az emberekkel azo-
kat a hagyományos 
értékeket, amelyek 
örömtelivé és sike-
ressétehetikaházas-
ságot, ami az egész
társadalom számára is előnyös, valamint
hogy segítséget nyújtson a házasságra ké-
szülőknekésapárkapcsolatiproblémákkal
szembesülőknek.
Magyarországonmindenévbenegyhá-

zaspárt kérnek fel, hogy legyenek a ren-
dezvény arcai. A 2008-as kezdő évben
Döbrentey Ildikó és Levente Péter elő-
adóművészek, 2009-ben Csókay András 

idegsebész, agykutató és felesége,Altay 
Daniella,2010-benSüveges Gergő újság-
író és felesége, Rudan Margit képvisel-
tékaházassághetét.Akövetkezőévben 
dr. Szabó Endre háziorvos, aNagycsa-
ládosok Országos Egyesülete korábbi
elnöke és Szabóné Nemesy Krisztina 
gyógyszerész,majdLackfi Jánosköltő,
író ésBárdos Júlia, Bárdos Lajos uno-

kájaadtákanevüket 
arendezvényhez.
2013ótaaházasság

hete központi prog- 
ramjainakfővédnöke
Herczegh Anita, Áder 
János köztársasági
elnökfelesége,négy
gyerekesédesanya.
2015-benaházas-

sághetejelmondata:
„Megtartó hűség” 
volt.A rendezvény-
sorozathoz a keresz-
tény egyházak mel-
lett a kormány és  
aközmédiaiscsat-
lakozott.
2016-ban „A sze-

retet: szenvedély és 
döntés”jelmondattal

szerveztékaházassághetét,melynekarcai
Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin zongo-
raművészekvoltak.
A 2017-es házasság hete arcai Mada-

rász Istifilmrendezőés felesége,Kerekes 
Monikavoltak.Arendezvényjelmondata:
„Veled kiteljesedve”.
2018-ban Zámbori Soma színművész

és felesége, Fazekas Rita, a házasság hete 

Gorove család  az unokák felével
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házaspár-arcaaz „Éltető sodrásban” mot-
tótválasztották.
A 2019-es házasság hete arcaiGorove 

László mentőorvos, katolikus diakónus,
ésfelesége:Gorove Krisztaangol–német
szakos tanár, akik öt gyermeket nevel-
tek fel, tizenkettedikunokájukszületését
várják,éshuszonötévefoglalkoznakhá-
zasságifelkészítéssel.Arendezvényidei
jelmondata:„Randevú egy életen át”.

Forrás: Wikipédia, (szerkesztve, kiegészítve)
Büszkeséget éreztem, mikor a hírt

meghallottam a DUNA-TV-ben, és el-
határoztam, hogy most végre megvaló-
sítom régi tervemet, és összegyűjtöm,
összeszerkesztem mindazt, amit erről 
anemmindennapi erdélyi örménygyö-
kerű családról olvastam, és megosztom 
aFüzetekolvasóival.

(folytatjuk)

Hölgyeim és Uraim!
Legutóbb 2017-ben Szamosújváron, egy
kamara tárlat keretében ismerkedhettünk
Karácsony Ernő festményeivel és gra-
fikáival. Akkor az Erdélyben föllelhető
művekbőlszerveződöttakiállítás.Ezal-
kalommalamagyarországigyűjtemények
darabjaiból álló válogatás villantja föl 
afestőalkotóiarcképét.
Egy kényszerűen lezárult életmű frag-

mentumaival találkozunk. A Tarisnyás 
Csilla gondozásában megvalósult em-
lékkiállításalkalmatkínál,hogynagyvo-
nalakban bepillanthassunk a Karácsony
Ernőt foglalkoztató témákba, ráleljünk
sajátosstílusára,alkalmazott technikáira.
Természetesenaművekegybenönvallo-
mások is. Hol beszédesebbek, hol szűk-
szavúbbak. Ilyen értelemben is lehet so-
katmondó például egy tájábrázolás vagy
akáregynapraforgóscsendélet.
Harminc évnyi alkotói tevékenység,

mintegy ötven hazai és külföldi kiállítás
vallanak e termékeny pályáról. Immá-
ron hetedik alkalommal állhatok a festő
képei elé. Hirtelen felidéződik bennem
például az Operaház Vörös Szalonjában

  

tartott megnyitó előtti néhány perc, 
azeseményreösszegyűltésaképeketné-
zegető emberek csoportja. Ezenközben
KarácsonyErnőkissészorongva,félrehú-
zódvaéselgondolkodvavártaazilyenkor
szokásosvernisszázs-ceremóniát.
Az emlékkiállítás főszereplője erdé-

lyi magyarörmény származású székely
képzőművész. A Nagybányához kötődő
festődinasztiából származott.Apai nagy-
bátyja Karácsony János festőművész.
Érzékeny akvarelljeit aMagyarNemzeti
Galériaőrzi.Aszékelyudvarhelyi szüle-
tésűKarácsonyErnőszintegenetikusan,
zsigereibenérezteaközvetlentermészet-
élményt, azonbannemvoltNagybánya-
epigon.Őegymáskorgyermeke.

Nyugtalanságára, mozgalmas életére 
ráfelelnek tájfestményei. Elsősorban fái
tolmácsolják lelkiállapotát, mely nem
derűs.„Depressziós térségekfestőjeként,
annyi kínt, tehetetlenséget átélve, lehet-
nék-emás?A derű festője egy derűsebb
történelemmel lehetnék.”- nyilatkozta
1997-ben. Ezek a teremtmények, olykor
feszületben végződve, büszkén törnek

azégfelé,megtörnek,hajla-
doznak.Akárcsakalkotójuk.
Ahogyan a vihar tépi őket,
ahogyanaprájuksüt.Ösz-
szemosódnak egymással,
fölfeléfelhők,párák,ködök
baljóslatú gomolygásában
folytatódika látvány.Nincs
éleshatárégésföldközött,
a valóság és az álom kö-
zött sem. A természet fáj-
dalomtól vonagló arcot ölt,
szél süvít a kínban tekergő
formákban. De néha, pil-
lanatokra becsillan a fény,
ettől elviselhető. Fenyők adják elő drá-
májukat. Velük azonosul a fenyő-lelkű
művész. A tájfestő a természetből átér-
telmezett, szinte végtelenített formákkal
jelenítimegazálmot,ébredést.A táj-és
hangulatélményaszentHargitaerdeinek,
tisztásainakmegörökítésekor a legőszin-
tébb.Ilyenkorszintegyöngédséggelövezi 
aszigorúésfönségeshegyeket,ahajnali
és őszi vidéket. A Gyilkos-tó fatörzsei
képtelenek kiszakítani magukat a táj li-
dérces fogságából. A dinamikus ecset-
vonásokkal felvitt izgatott sárgák, lilák,
izzó vörösek jól visszaadják Karácsony
Ernővibrálását,belsőháborúját.Anéhol
alkalmazott józan fehérkereten futó szí-
nesvonalisutalabelüldúlóháborgásra.
Ezazapróutalásötletesmegoldástkínál
a valóság és a látomás elválasztásához.
Adrámaiságmellettolykoregyfajtaösz-
tönvilágférkőzikaképekbe.Másuttmeg
ráérzünk, hogy az átírt stílusban fogant 
művektulajdonképpenlelkiállapotkivetí-
tések.Intenzívszíneimagukkalrántanak,
feszültséget keltenek. 
Sok érdekes példát találhatunk arra,

hogyKarácsonyErnőművészi útjami-
lyenígéreteskifejlődésfelévezetettvolna.

Ebbőlaszempontbólisemlítemamagyar
állatorvostudósokrólfestett,rajzolttaláló
portréitvagyazittkiállítottarcképeket.
Kérem,ismerkedjenekaképekkeléskö-

szönömfigyelmüket.
Budapest, 2018. 11. 14.

Karácsony Ernő kiállítás megnyitóján

Tarisnyás Csilla
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Immárhetedikalkalommalkerülátadásra
a RMDSZ BiharMegyei Szervezete és
az in Memoriam Jakobovits Miklós 
Társaság által létrehozott Jakobovits 
Miklós-díj.
EzzeladíjjalállítunkemléketJakobo-

vits Miklósnak, a Munká-
csy- és Arshile Gorky díjas
festőművésznek, aki a Bi-
har megyei RMDSZ egyik
alapító tagja, és aki mun-
kásságával a város hírnevét 
öregbítettenemcsupánazor-
szágban, hanem a határokon 
túlis,világszerte.
Adíjatszakmaikuratórium

ítéliodaésmindenévbenja-
nuár22-én,aMagyarKultúra
Napjánadnakát egyolyan személyiség-
nek, aki a képzőművészet, a művészet-
történet, képzőművészeti menedzsment
területén végzett kiváló tevékenységével
hozzájárultazErdélyiképzőművészetha-
zaiésnemzetközimegismertetéséhez.

Ez alkalomból Hegedűs Ferenc vál-
lalkozót, egy olyan székelyföldi szemé-
lyiségettüntetünkki,akivolttanárainak,
Kosztándi Jenőnek és Kosztándi Katalin 
képzőművészeknek múzeumot hozott
létreésműködtetaKézdivásárhely főte-

rére néző, impozáns épüle-
tében és tette azt azért, mert 
egy életre megszerettették 
veleaművészetet.
Műtermeket hozott létre

képzőművészeti tevékeny-
ségrevágyógyermekek/fia-
talok számára, ahol szakem-
berek irányítják a különböző
művészeti foglakozásokat.
Művészeti táborokat,művé-
szetieseményeketszervezés

szponzorál.
Önzetlensége, művészeti és szociális

érzékenységepéldaadó.
A díjat (diploma, plakett, kisplasztika)
átadják:
–Jakobovits Márta,FerencziNoémi-dí-
jaskeramikusművész,JakobovitsMiklós
özvegye,
–Márton Árpád,aMagyarKöztársasági
ÉrdemrendLovagkeresztjévelkitűntetett,
Magyarörökség-díjas, csíkszeredai festő-
művész,
–Tank Szigeti Ildikó,aBiharmegyeiMa-
gyarVállalkozónőkEgyesületénekelnöke.
–Jovián György,aMagyarMűvészetiAka-
démiatagja,Munkácsy-díjasfestőművész
Laudáció:MártonÁrpád
Köszöntés:TankSzigetiIldikó

Asociația In Memoriam
Jakobovits Miklós Társaság 

Jakobovits Miklós díj – 2019

Kugler FerencKalotaszegetbemutató,va-
lamintHorváth Zoltán GyörgyErdélyérté-
keithirdetőfényképtárlatáttekinthettékmeg 
az érdeklődők a gyergyószentmiklósi ör-
ményközösségiházban,szombaton.Aszer-
vezőegyesületelnöke,Kulcsár 
László azt mondta, páratlan
szemléletmódonkeresztüllát-
hatták az érdeklődők Kalota-
szegszépségeit,mígazerdélyi
városokat – főként építészeti
szempontból – bemutató ki-
állítást illetően megjegyezte,
elgondolkodtatja, ugyanakkor
vezetiisamegtekintőjét.

Pálffy Gyula Szenkovits 
Marci mókái –Egy furfan-
gos örmény kalandozásai 
Erdélyben című könyvét is
bemutatták az eseményen, 
majd kötetlen beszélgetés

Idén is az identitás ápolása a fő cél

alakult ki a művészek és a rendezvény
résztvevőiközött.
–Többnyiremegvalósítottukaterveinket

–összegzettazelmúltévetilletőenKulcsár
László,mondván:pozitívanindultaSzent
Anna-kápolnatatarozásátcélzóprojektjük,
ezúttalissikeresvoltazörményművészeti
fesztivál, emellett pedig a közösségi ház
emeletétishasználhatóvátették.
Az új évvel kapcsolatban rámutatott:

igyekeznek havonta szervezni egy-egy
örménynapot,amikorkülönbözőprogra-
mokkalvárjákaközösségtagjait–ésnem
csak –, de természetesen a megkezdett
projektekről,illetveamegszokottesemé-
nyekrőlsemmondanakle.

Kertész László
(Hargita Népe, 2019. január 14.)

Fényképkiállítással, könyvbemutatóval indította az évet a Gyergyószentmiklósi 
Örmény Katolikus Egyesület. Kugler Ferenc és Horváth Zoltán György fotótárlata 
mellett Pálffy Gyula könyvének bemutatóján vehettek részt az érdeklődők szom-
bat délután. Az egyesület vezetője, Kulcsár László lapunknak elmondta: ebben 
az évben is az örmény identitás ápolása a fő cél.

Kiállítás és könyvbemutató. Lendületesen
indítják az évet. Fotó: Kulcsár László

„Keresztes” kávéház – Szentegyház utca 8 szám, Kolozsvár – 
http://kolozsvar1867.blog.hu/Jakobovits Márta
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Pepi,  Pali meg a harmonika Ördöge
2019. február 17-én Xii. alkalommal tartották meg a budaváriak az Örmény Nem-
zetiségi Napot. Komoly létkérdésektől a felhőtlen vidámságig –, gyerekektől időse-
kig –, mindent átfogó találkozóra került sor a Márványmenyasszony étteremben.
ATiszteltPublikum„követelésének”tet-
tünk eleget, amikor a hagyományos Ör-
ményNemzetiségiNaphozújrabudavári

helyszínt,ahistorikusmúlttalrendelkező
Márványmenyasszonyt választottuk. 
Annak meg éppen itt volt az ideje,

hogy a huszonkét év óta töretlen lendü-
lettelműködőErdélyiÖrményGyökerek
KulturálisEgyesületelnök-asszonyát,dr. 
Issekutz Saroltát kérjük fel a megnyitó
megtartására. Hangulatos identitás-meg-
őrző bevezetője mind értékeinket, mind
tennivalóinkatfelmutatta.A350évelete-
lepedéstnyertörményekmaivezetőjeként
bámulatraméltóprecizitásaésszorgalma
eredményeitönzetlenülaközösségjavára
egyre csak gyarapítja.Mindentmegtesz,
amit lehet!A2019-esévben indulóhon-
lap, a magyarörmény tudástár, a XXI.
század eszközeivel őrzi múltunkat, építi
jövőnket!!!

Régi vágyunk teljesült azáltal, hogy
Kilyén Ilka Magyarörökség díjas szín-
művésznő elfogadta meghívásunkat. Öt
kontinens magyarjai ismerik, szeretik,
- ésŐ örömmel válaszolt felkérésünkre.
Kivételes mélységű, múltba tekintő mű-
sorajelezte:amagyarság,ésígyazerdé-
lyi örménység is, iszonyú csapást szen-
vedetteléppenszázéve.Ésmégisélünk.
Emlékezünk.Avagonlakómenekültekre,
akik hitüket és aMagyarok Istenére tett
hűségesküjüketnemcseréltékfelegykö-
telező románkirályra teendőhűségeskü-
vel.Vállaltákazüldöztetéstésanyomort.
MintKós Károlyis.Eddigismeretlenpo-
litikai fondorlatok sodortakminketmeg-
alázóhelyzetbe.Lélekbőlszóltakadalok,
KilyénIlkaérzékenyrezdüléseketközve-
títőhangján!RégeggyéváltŐmárközös-
ségünkkelamarosvásárhelyiörményeket
gyámolítva. Ilka művészként és ember-
ként nagy nyereség a magyarörmény
közösségszámára.Hosszúvastapskísérte
előadását!

Dr. Hovhannesian Eghia szelleme újra 
köztünkvan.Dr. Tarján Balázs Mechitar 
c.egyetemidocens,agödöllőinagyarme-
nológus unokája, és aki családi örök-
ségének gazdagítója, most borszakíró
minőségben jött el közénk. Megtisztelő,
hogyelsőközlésbenhallhattuknagybecsű
tanulmányát, idézetek gyöngyszemeivel
ékesítve–,igazimélységébenelmélkedett
Ady és a bor kapcsolatáról. Esszéjében
újutattalálAdymegközelítésére.Ésami

tudós irodalom 
történészeknek 
elkerülte a fi-
gyelmét, új di-
menzióba tette
át Ady Endre
„boros” költe-
ményeit.Aszen-
vedély, mint 
társadalmi jel-
legzetesség –,  
amagyarnépre-
fajra jellemző 
virtus egyete-

mességében jelenikmegPetőfi – Arany 
– Adyköltészetében.
Ittragadommegazalkalmat,hogyköszö-

netetmondjakDr.Tarján
Balázscímzetesegyetemi
tanár úrnak és Barátai-
nak,akikrendezvényünk
eleganciáját emelve, pa-
zar borokból – (KOCH
Borászat, 2017-es évjá-
rat)rendeztekborkóstolót 
a 130 fős vendégse-
reg részére. Köszönjük
e nagylelkű és gáláns
gesztust!!
135éveszületettMály 

Gerő komikus színmű-
vészünk. Alakja méltó

azemlékezésre.Ezttettük,felidézveutá-
nozhatatlanegyedihangját.ASinka Sára 
vezette gyerekcsapat a körönség között
röpülveosztottaszétMályGerőazazPepi
dalánakszövegét.Ígyegyütténekeltüka
halhatatlan művésszel, hogy „szeretlek
Tégednagyon…örömleszazéletünk…”
AműsorsztárvendégeBenkő Péter két-

szeresJászaiMari-díjas,Madáchdíjasszín-
művészvolt.Sztár,mintJávor Pál.Akinek
azéleteihlettemegRusz Milánszínművész-
író-rendezőt, hogy színpadra állítsa Jávor
Pál gazdag életpályáját. Ily fordulatokban
gazdag Benkő Péter művészi pályája is, 
afilmszerepeksármőrjétőlasúlyosszínpadi

Kilyén Ilka színművésznő

dr. Issekutz Sarolta

Várady Mária színművésznő

Balról: Lakatos Miklós, Benkő Péter, Rusz Milán

Dr. Tarján Balázs Mechitar
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alakításokig.RészletetláthattunkaJávor 
Pál utolsó mulatásacíműelőadásból,ki-
egészítve egy „nagy shaw” briliáns ele-
meivel.BenkőPétergyönyörűszenvedé-
lyes játékával, egyéniségének varázsával
megismételhetetlen élményt nyújtott
számunkra. És valóban a harmonika le-
nyűgözőÖrdögeRuszMilán,akielsöprő
sikertaratott,smiszájtátvahallgattukjá-
tékát.Szakmaitudásahatártalanművészi
alázattalpárosul.Jelenlétévelbiztonságot
teremt–, szeretetévelbátorít.AMagyar-
országiSzerbSzínház igazgatójakéntki-
válócsapatélénáll.
S ha Jávor (vagy örmények), akkor 

amulatáshozédeshegedűszóiskell.Ezt
csillogtattameg nekünkLakatos Miklós, 
25éve aMárványmenyasszonyprímása.
Boldog, andalító, vérpezsdítő, csillapító,
fájdalmasZENE.Ennéltöbbetcsalkihe-
gedűjébőlMiklós!
AXII. ÖrményNemzetiségi Nap újra

gazdagítottaaBudaváriPolgárokéletét.
Tudjuk, hogy az Erdélyi Örmény

Gyökerek Kulturális Egyesület morá-
lis muníciója arra kötelez, hogy érté-
keinket megőrizzük és tovább adjuk
unokáinknak. Kultúránk fáradhatatlan

terjesztője dr. Issekutz
Sarolta elnök-asszony
bevezetőjében hírt
adott a XXI. századi
technikát hasznosító
elektronikus tudástár-
ról. Merítsünk ebből 
amagyarörménykincs-
ből, hogy elődeinkhez
méltón példás szere-
tetben, egyetértésben, 
örömben élhessük éle-
tünketsokáig!Nagyon
sokáig éljünk, mint
Benyik Béla úr, az est 

doyen-je, és Petelei Edit úrhölgy, fődíj
nyertestagjaiközösségünknek,akiketazest
Háziasszonya, Várady Mária színművész
virággal, szeretettel köszöntött. Az ANI-
Budavári Örmény Színháznívósprodukciói
közéírhatjaaPepi,Palimegaharmonika
Ördögecíműtis.
A Budavári Örmény Nemzetiségi Ön-

kormányzat képviselő testülete, Szűcs 
Enikő, Sasvári-Merza KrisztinaésVárady
Máriaköszönjük, hogy a csodásKözön-
séggelegyüttilyenrangosrendezvénnyel
járulhattunkhozzáhagyományainkmeg-
őrzéséhez!

Várady Mária,
BÖNÖ elnök

A fiatalok asztala

Összegyűltek közösségünk tagjai, hogy
tartalmas műsor keretében búcsúztassák
együtt a telet és ünnepeljék a tavaszt. Az 
ünnepségenmásodikalkalommaladtákát
a legeredményesebbhonvéd tisztjelöltnek
járó Czetz-díjat, de a bál alkalmat adott

arra is, hogy ado-
mánygyűjtésilehe-
tőséget biztosítson
a Magyar Refor-
mátus Szeretet-
szolgálat számára, 
amelyaszíriaiÖr- 
mény Reformá-
tus Gyülekezetek 
Közösségének
vasárnapi iskola
programját támo-

gatja. Az eseményen részt vett Kiss Ber-
talan, a Miniszterelnökség Üldözött Ke-
resztények Megsegítéséért és a Hungary 
Helps Program Megvalósításáért Felelős
Államtitkárságánakfőtanácsadója,Dr. Her-
mann Róbert, a HM Hadtörténeti Intézet
és Múzeum parancsnokának tudományos
helyettese, Siposné prof. Dr. 
Kecskeméthy Klára ezredes,
amagyarHadtudományiTár-
saság alelnöke, valamint Dr. 
habil. Jobbágy Zoltán ezredes,
aNemzetiKözszolgálatiEgye-
temHadtudományiésHonvéd-
tisztképzőkaránaktudományos
ésnemzetközidékánhelyettese.
A bál háziasszonya Esztergály 
Zsófia,aFővárosiÖrményÖn-
kormányzat elnöke, fővédnöke
Tarlós István,BudapestFőváros
főpolgármesterevolt.

Mitudjuk,kikvagyunkéshonnanjöttünk,
ezértvagyunkképesekazösszefogásrais.
Örömteli, hogy ilyen sokan gyűltünk

egybe, és még inkább az, hogy ennyien
tartjátok fontosnak nemzetiségi hovatar-
tozásotokat és a hagyományok ápolását 
– fogalmazott Esztergály Zsófia ünnepi
beszédében.Azelnökasszonyígyfolytatta:
maivilágunkbanezegyáltalánnemmagá-
tólértetődődolog,hiszenafeszültségektől
nemmenteshétköznapoképpenennekaz
ellenkezőjétsugalljákazeurópaitársadal-
maknak.Mitudjuk,kikvagyunkéshonnan
jöttünk.Azt is tudjuk,hogyamúlt tiszte-
lete és ismerete teszi bölccsé és teljessé
jelenünket, meghatározva ezzel a jövőt.
Azokat a példákat, amelyeket a keresz-
tény-keresztyénörménynépmutathitének
megtartásában,valamintazerdélyiörmény
diaszpóracsoport képvisel, érdemes kö-
vetni.Lázár Vilmos, Kiss Ernő aradivér-
tanúk, Czetz és Görgeihonvédtábornokok
életútja és bizonyságtétele információval
látelbennünket.Életükésküzdelmüknem
volthiábavaló.

Elűztük a telet!
Együtt bálozott a budapesti közösség

Esztergály Zsófia
Fotó: Kabdebó
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Czetz János emlékét őrizve

EsztergályZsófia,aFővárosiÖrményÖn-
kormányzatelnöke,valamintDr.Hermann
Róbert,aHonvédelmiMinisztériumHad-
történeti Intézet és Múzeum parancsno-
kának tudományos helyettese ünnepélyes
körülményekközöttadtaátaCzetzJános-
díjat,melyetazönkormányzatKözgyűlése
az örmény-székely származású Czetz
János, az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc legfiatalabbhonvédtábornoka, 
azargentinhadseregezredeseelőttitisztel-
gés,emlékénekméltómegőrzéseérdekében
alapított. A kitüntetést az NKE Hadtudo-
mányi és Honvédtisztképző Karán tanuló,
legeredményesebb katonahallgatója veheti
át,mindenévben.Adíjazott, egybronz-
plakett mellett, egy Kövér Györgyművész
által gidófalvi fából faragott, székely és
magyarörmény,valaminthonvédségimo-
tívumokkaldíszítettemléktárgyatkap.
Idén, a szabadságharc lezárásának

170-ik évfordulóján,Molnár Bernadett 
honvéd tisztjelölt, a Katonai Repülő
Intézet Hadtudományi és Honvédtiszt-
képzőKarKatonaiÜzemeltetés szaká-
nakhallgatójavehetteátazelismerést.
Mint a méltatásban elhangzott, Bernadett 

a Repülésirányító és Repülő-hajózó Tan-
szék demonstrátorakéntmunkájával folya-
matosansegítiazoktatómunkaszínvonalá-
nakemelését.AKatonaiRepülőIntézetnél
folyó tudományos kutatómunkában hall-
gatói kutató asszisztensként eredményesen
tevékenykedik. Folyamatos, magas szintű
munkája eredményeként Köztársasági
Ösztön-díjbanrészesült.AKatonaiRepülő
Intézetnél tanuló honvéd tisztjelöltek kö-
zülkiemelkedikönkéntvállalt,aközösség
érdekében végzett munkájával. Elöljárói
és társai megbecsülését szerénységével
ésnagymunkabírásávalvívtaki.Dr.Her-
mannRóbertadíjátadásalkalmával,Czetz
János életét ismertetve így fogalmazott: 
az örmény származású honvédtábornok 
a szabadságharc idején nagyon fiatal volt: 
ő volt az, aki a legalacsonyabb rangból
kezdtepályafutását,demárottmegmutatko-
zott, hogy nemcsak szakmai diszciplináris
dolgokérdeklik,demagyarhadtudományi
irodalomnak egyik legfontosabb műve-
lőjeisvolt.Bem,érdemeielismeréseként
előléptetteőrnagybólalezredessé,később
ezredessé, majd 1849-ben tábornokká.
1850-esemigrációjaután,hosszabbszünet
utánkerültDél-Amerikába,ahol,minttud-
juk, a katonai térképészeti intézetmegala-
pítójalett,valamintArgentínaelsőkatonai

felmérésének elkészítőjeként öregbítette
amagyarörmények,aszékelyekhírnevét.
Czetz kitartó, mindennek megfelelő, ki-
válóéleténekemlékezetevezetteaFővá-
rosiÖrményÖnkormányzatot,amikorezt
anagyonméltódíjatalapította,ésremél-
hetőleg, azok, akik megkapják, méltók
Czetztábornokörökségére.

Örmény temperamentummal,
vidáman űztük el a telet

Adíjátadó után a farsangi programmal
megkezdődöttamulatságis,aMagyar-
országon egyedülálló és népszerűség-
nek örvendő Group Duduk Együttes 
felejthetetlen kaukázusi örmény mu-
zsikáját hallhatta a közönség, sok-sok
dudukkal és zourna-val. Majd a nem-

zetiségi Artashat Színház Szenkovics 
Marci mókái című előadása követke-
zett. A produkció alapjául a Fővárosi
ÖrményÖnkormányzat és aRomanika
Kiadó gondozásában megjelent, Pálffy 
Gyulaáltalírtműszolgált.Aszínpadon
korabelinyelvezettelvidámszituációstör-
ténetekelevenedtekmegamagyarörmény
főhős bohókás karakterén keresztül, be-
mutatva a korabeli Erdély települései-
nek hétköznapjait, azok magyar-székely
társadalmát és bennük az örményeket,

könnyed hangvételben jelezvén a beil-
leszkedésisúrlódásokat.
Eztkövetőenhatalmassikertaratottakü-

lönlegesnek számító és nemzetközi hírű
Sedaa Együttesnagyszabásúélőkoncertje.
Acsapatkülföldrőlérkezett,nevükperzsául
“hangot” jelent.Egzotikuszenéjükössze-
kötiahagyományosmongolsztyeppeize-
nét akeleti irányzattal, amiösszességében
rendkívüliéslenyűgözőhangzástnyújtott.

A jóhangulatúesténazönkormányzat
a résztvevőket autentikus gasztronómiai 

élménykéntörménymagospiláffalvendé-
geltemeg.Végülpedigfergeteges,közös
tánc zárta az eseményt. 
AbáltámogatóivoltakaII.,aIX.,aXII.,

aXIV., valamint aXV. kerületiÖrmény
NemzetiségiÖnkormányzatok.

Szerző, fotók:
Fővárosi Örmény Önkormányzat 

Dr. Hermann Róbert, Molnár Bernadett,
Dr. habil. Jobbágy Zoltán,

Siposné prof. Dr. Kecskeméthy Klára

Esztergály Zsófia átadja a Czetz János-díjat
Molnár Bernadettnek

Group Duduk Együttes

Sedaa Együttes

Artashat Színház
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Gyertyánffy Ágnes
Kicsi, furcsa életem – I. rész

Komárombanszülettem1938.május26-
án,áldozócsütörtökön,amelydátumcsak
azért fontos, mert épp aznap volt a nagy 
katolikuseucharisztikusünnepségsorozat
főünnepe.Ezazzal járt,hogyavonatok
márnapokkalelőbbolyanzsúfoltakvol-
tak, hogy anyám nem tudott időben el-
utazni Budapestre, Komáromban pedig
nemvoltkórház.Ígyotthonszülettem,a
komáromiméntelepen,mintatöbbicsikó,
lévénapámakomáromiállamiméntelep
parancsnoka és lakásunk is – egy szép
nagykertesház–améntelepenvolt.Bá-
tyám8ésfélévesvoltekkor.Tudta,hogy
otthonfogokmegszületni,ésreggelkérte,
hogy „mutassák meg azt a gyereket”. Né-
zegetett,majdudvariasanannyitmondott
anyánknak:„inkábbérdekes,mintszép.”
Az iskolából hazajőve nagyanyámmeg-
kérdeztebátyámat,hogyelmesélte-eafi-
úknak,hogykishúgaszületett?„Hogyne,
hogy elcsábítsák!” – válaszolta. Ezekre
perszenememlékszem,csakacsaládile-
gendáriumból tudom.Mint ahogy azt is,
hogyamikorfélévesvoltam,l938őszén,

Előszó
én az életben szinte semmit sem csináltam, velem csak történtek a dolgok. Hogy 
ezek a történések rajtam kívül mennyire érdekelhetnek mást, nagy kérdés. Talán 
csak annyiban, amennyiben általános történet, ami másokkal is megtörtént, s én 
egy vagyok a sok szemtanú közül. Kicsi, furcsa életem összefonódik kicsi, nekem 
végtelenül kedves hazám történetével, azzal, ami generációkkal előttem történt 
családom tagjaival is, és rajtuk keresztül velem is. A történelmi hűség kedvéért 
tehát megpróbálok igazat írni. Ebben isten segítsen.

Azt szeretném érzékeltetni, hogy a XX. sz. történelme hogyan és milyen mér-
tékben szólt bele egy kisember életébe, hogy hogyan éltem meg – alulnézetből –  
a század turbulens történelmét.

amikorFelvidékvisszatértMagyarország-
hoz,ésamagyarkatonákaházunkelőtt
vonultak át a komáromi hídon Észak-
Komáromba (az igazi, városias Komá-
romba), nagy tömeg szegélyezte a csa-
patokvonulásiútját,sehhezatömeghez
csatlakozott az egész háznép, annak rám 
felügyelő része is, engem teljesen sor-
somrahagyva.Állítólagmárakkortanú-
ságát adtam hazafias lelkesedésemnek,
mertmireaháznéphazajött,adíványon,
ahol ottfelejtettek, amagam eszközeivel
kirajzoltamNagy-Magyarországtérképét.

Erdélyi évek
1940-ben, amikor Erdély visszajött,
apám, mint Erdély szülötte, kérte Er-
délybe helyezését, s így két és fél éve-
sen nekivágtam a hosszú útnak egészen
Csíkszeredáig, ahol apám megszervezte 
aszékelyföldiállamiméntelepet,melynek
egyszersmindparancsnokaisvolt(alezre-
desirangban).Errőlazútrólmárnéhány
emlékképem van, mert éjjel indultunk

útnakBudapestről.Aztmesélik,hogyavas-
útifülkébenmindenútitárshozegyenként
odamentem ésmegkérdeztem tőle, hogy
hovautazik,merthogymiErdélybe.

Csíkszeredáramárjólemlékszem.Szép,
nagy lakásunk volt, ami mindig tele volt
vendéggel, mert a visszatért Erdély igen
divatba jött és rengeteg rokon meg isme-
rősjöttlelátogatóba.Ajobbmódúakszál-
lodábanszálltakmeg,aszegényebbjemeg
nálunk. Emlékszem olyan nyárra, amikor
Édesanyámheteken átmatracon aludt ná-
lamagyerekszobában,mert azőágyában
valamipestirokonaludt.Eztperszenagyon
élveztem.Nálunk nem volt „frajlejn” (ne-
velőnő)mertanyainagyanyámvelünkélt,
s ígyőneveltminket, ami jobbmegoldás
volt, mint a nevelőnő, akit fizetni kellett
volna,mert a katonatisztifizetésnemvolt
valaminagy.Haalakásbannemis,deazon
kívül az udvarban, améntelepen, az istál-
lóbanmindenazállamévolt.Mégmostis
hallom nagyanyámat, amint figyelmeztet:
„Aztnebántsd,azazállamé!”
Annyiszorhallottamezt,hogyegyszer

megkérdeztemnagyanyámat,hogyazál-
lammikor jön hozzánk látogatóba. Úgy
gondoltam, hogy ha itt minden az övé,
akkor ő a leggazdagabb rokonunk, és
nemértettem,hogyeddigmégmiértnem
jött el hozzánk látogatóba. Nagyanyám
valamiolyasmitmondott, hogy az állam
nemrokonunkésnemisegyember.„Hát
akkor ki az állam?”– kérdeztem.Nagy-
anyám azt mondta, hogy azt most még
nem értem meg, amibe bele is nyugod-
tam, csak az iránt érdeklődtem, hogy ha
majd nagy leszek, meg fogom-e érteni.
Nagyanyám megnyugtatott, hogy igen.
Hátaztaztánazötvenesévekbenjólmeg-
értettem….Jellemzőakétháborúközötti
korra, hogy akkor az állam vagyonára 

jobban vigyáztunk, mint a magunkéra. 
Ezamenekülésalattisígyvolt.Arekvi-
rálónémetkatonáknakelőszörasajáthol-
minkat adtuk le, utoljára azt, ami állami
volt, s mint ilyet menekítettük. Apám
tudta, hogy azzal el kell számolni.Nem
voltunkelkényeztetve,mégajómódúro-
konok is csak kisebb ajándékot hoztak.
Nagyanyám unokatestvére is járt nálunk
férjével, Stühmer Frici bácsi gyerekor-
vossal, és emlékszem, hogy egy doboz
csokoládéthozottmegegynagyStühmer-
katalógust, amit unokatestvéreimmel be-
hatóantanulmányoztunk,denemkaptunk
belőlesemmit.Tudatosanneveltekszeré-
nyen,ésmilyen jól jöttezakésőbbine-
hézidőkben…Egy-egyhíresemberisjött
Pestről,perszemigyerekekaztnemtud-
tuk,hogykik-mik.Arraemlékszem,hogy
Dohnányi Ernőisjártnálunk,sőtnálunk
islakottaz„unokahúgával”,mertjobban
tetszett neki nálunk,mint a szállodában.
Arra a jelenetre emlékszem, amikor ját-
szottazongoránkon(elégjóbécsiBösen-
dorfer zongorája volt apámnak), és apám
lapozottneki.Ezenkicsitelcsodálkoztam.
A felnőttek aztmondták, hogyDohnányi
Magyarország leghíresebb zongoristája.
Lehetséges,hogyaddigazthittem,hogya
papámtudlegjobbanzongorázniavilágon.

Egy idő után (1 év, 2 év??) Csíkszere-
dáról a méntelepKőröspatakra költözött 
az állam által megvásárolt Kálnoky-kas-
télyba.EzegyU-alakúkastélyvolt,amelynek 
az egyik szárnyában mi laktunk, a másik
szárnyábanaméntelepirodáiésnéhányka-
tona,aharmadikszárnypedigkisséromos
volt,ahovaaCsikszeredárólhozzánkláto-
gató,velemegyidős,4évesErzsébettelés
5évesJánosunokatestvéreimmel„iratozni”
jártunk.Hogyhogyengedhettékmegafel-
nőttek,hogyaKálnoky családrégipapírjai



Erdélyi Örmény Gyökerek 2019. március–áprilisErdélyi Örmény Gyökerek2019. március–április

5352

közöttturkáljunk,amainapignemértem,
demiigenjólszórakoztunk.Sokszormen-
tünk ki kocsival a sepsiszentgyörgyi ál-
lomásra a továbbra is bővenözönlőpesti
vendégek elé. Azt is nagyon élveztük. 
Télenahintóutánköthettükaszánkónkat

anagyhóban.Afelnőttekjöringeztek,azt
micsaknéztük.Akastélynagyparkjában
sokat játszottunk,mindigott reggeliztünk
a hatalmas fenyők alatt, és sokat jártunk
a méntelep istállóiba, a patkoló kovács
műhelyébe. Az istállószag a mai napig
gyerekkori emlékeket ébreszt bennem. 
AméntelepBedőnevűkovácsánakvelem
egyidős gyerekei voltak, akikkel gyakran
játszottam.Egyszermondtamisanyámnak:
„ABedőékolyangazdagok,hogykétzsák
búzaállbennaszobájukban.”Szüleimát-
jártakaszomszédosÁrkosra Szentkereszty 
báróékhoz.Ezegyidőstestvérpárvolt,az
asszonyra nem emlékszem, de az öreg-
embernek hatalmas fehér szakálla volt, 
és ezért egy kicsit féltem tőle. Szüleim
nagyon szerették a komolyzenét. Apám 
igen jól zongorázott, anyámpedig sokáig
tanult énekelni. Szentkeresztyéknél (akik
nagy Wagner-rajongók voltak, ésminden
évben elutaztak Bayreuthba) hallottam
először a Tannhäuserből a csarnokáriát

(anyáménekelteapámzongorakíséretével)
és ez nagy benyomást tett rám. Anyám sok 
Schubert és Schumanndaltisénekeltnáluk
ésotthonis,éseznekemamainapigolyan
zene, mintha anyanyelvemet hallgatnám.
Kisgyerekkorom és a bajorországimene-

külésidejejönvissza.

Azt csak anyám elbeszéléséből
tudom, hogy többször járt nálunk
Wass Albert(nekiisvoltaklovaiés
„ló-ügyben” járt nálunk), és ilyen-
kormindigazölébevettésmesélt
nekem. Állítólag a „Tó-király és
Szille”c.mesétnekemírta.Mikor
legutóbb Erdélyben jártam, meg-
vettemeztamesekönyvet,denyo-
mát sem találtam annak, hogy ne-
kemajánlottavolna.Különbenszép
és érdekes történet. Sajnos, nem

emlékszem Wass Albertre, annyi felnőtt
járthozzánk,azővilágukegy„emelettel”
feljebb volt, a mi gyerekvilágunk máshol
játszódottle.

Menekülés Erdélyből
Magyarországra

1944októberénekegyéjszakájánafelnőt-
teknek néhány óra alatt kellett összecso-
magolniuk a menekülésre. Az előzmény
azvolt,hogyéjszakánkéntmáraparkfelől
lövöldözéshallatszott.Oroszvagy román
partizánoklehettek.Katonaembernemin-
dulhat amaga szakállára sehova, csakha
parancsot kap. De a nagy felfordulásban
nem érkezett Budapestről parancs.Apám
meg akarta várni a parancsot a menekü-
lésre,debeosztottja,IgazKálmánszázados
(?),nagyonbölcsen,aztmondta,hamaéjjel
nemindulunk,másnapmindnyájunkatfel-
koncolnakapartizánok.Erreapámbeadta

aderekátés178ménnel,hintókkal,szeke-
rekkel,legénységgelelindultunkazakkori
Magyarország legkeletibb csücskéből, 
aSepsiszentgyörgymellettiKőröspatakról
Nyugatra, egyelőre Kolozsvárra. Az ál-
landó repülőtámadások, mélyrepülések
miattaménesselcsakéjjelmenetelhettünk,
nappalerdőkbenkellettmegvárnunkasö-
tétedést,hogyelindulhassunk.Afelnőttek
elbeszélésből tudom, hogy olyan naivak
voltak, hogy azt hitték, ez a menekülés
csaknéhányhétigtartmajdésutánavisz-
szatérhetünk Kőröspatakra. (Erre 40 év
múlvakerültsor,turistaként.)Kirándulás-
nakfogtákfeladolgot.Alegények(fiatal 
székely katonák,mert az államiménesek
a honvédelmi minisztériumhoz tartoz-
tak) tüzet csináltak, szalonnát sütöttek. 
Alovaknyugtalankodtak,állítólagnagyon
nehézméneket féken tartani,mert amén
kancátugyansohanembánt,deamének
egymásközött annál agresszívebbek.Ké-
sőbbhallottam,hogymekkorabravúrvolt
aszékelylegénységtől,hogyúgyvezették
a ménest, hogy egy ember ült az egyik
ménen, a másik mént pedig kötőféken
vezette. Így menekülni a közeledő front
előlnemkistettvoltalegénységrészéről. 
Minagyanyámmalnemmentünkegészen
Kolozsvárig,hanemcsatlakoztunkaNem-
zetiBankmenekülőcsoportjához(nagybá-
tyámacsíkszeredaiNemzetiBankhelyet-
tes vezetője volt), és Csíkszeredától már
teherautónmentünkKolozsvárig,ittismét
együttvoltunkunokatestvéreimmel.Nagy-
anyám a fejvesztett menekülésben sem fe-
ledkezettmegarról,hogyaPinocchioköny-
vet elhozza magával, és emlékszem, hogy  
anagyzötykölődésbenateherautónPinoc-
chioizgalmastörténetétolvastafelnekünk.

Ahogyközeledettafront,mégakőrös-
pataki menekülés előtt, anyám önkéntes

ápolónőként bejárt a 7 km-re lévő sepsi-
szentgyörgyi kórházba a háborús sebesül-
tek, német és magyar katonákat ápolni.
A németek csodálkoztak, hogy a magyar
kórházbankülönrészlegbenápoltákatisz-
teketésalegénységet,nálukmindenkiegy-
formaápolást,kosztotéshelyetkapott,ők
demokratikusabbangondolkoztak,mintmi
magyarok. Anyám egy-egy lábadozó be-
teget hazahozott egy napra Kőröspatakra.
Egy németre emlékszem, aki boldog volt,
hogy annyi hónap frontszolgálat után egy
barátságosotthonbahívták,aholmuzsikálni
lehetett. Úgy emlékszem, hogy zongorázott 
nekünk,megboldoganhallgattaaszüleim
muzsikáját.Anyámamenekülésalattvégig
ápolónői ruhában, fityulában, pelerinben
jártésútközbenissegített,aholkellett.

Kolozsvárról Budapestre a lovakkal
együtt mi is vasúton érkeztünk, erre az
útra azonban egyáltalán nem emlékszem. 
Innenminagymamával aNemzetiBank
teherautójával Csesznekre utaztunk. Itt
még együtt voltunk az unokatestvéreim-
mel,a7évesJánossalés6évesErzsébet-
tel.A legközelebbi emlékképemKisbér 
(ittmárcsaknagyanyámmalésanyámmal
voltam, unokatestvéreimék Csesznekről
Budapestreutaztak).

Kisbér, 1980–1989   Forrás: képeslap

Kálnoky-kastély
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Kisbérennéhányhétiglaktunkazigen
szépméntelepen,amelyetegygyönyörű
park övezett és ahol mi a méntelepre 
a mindenhonnan lovakkal, ménesekkel
érkező családok gyerekeivel háborúsdit
játszottunk. Nagyon büszke voltam, mert 
bármégcsak6évesvoltam,debevettek
acsapatba.Mégmostisazorrombanér-
zemazőszi lomb fanyar szagát.Haezt
azillatotősszelmegérzem–Proustsüte-
ményesemlékképéhezhasonlóan–min-
digKisbérjuteszembe.Előttemvannak
ahatalmasfákésa lovak„lakásai”.Ott
t.i.egy-egyértékeslónakkülön„lakosz-
tálya”volt, amit valójábannem lehetett
istállónaknevezni,báremlékeimszerint
szóló-istállónak hívták ezeket a ló-rezi-
denciákat.Mégegylóraméretezett,óriási
bőrheverőisvoltmindegyikló-lakásban.
Ezekközülaló-lakásokközülnémelyik
üresenállt, és remekhadiszállásul szol-
gált nekünk, gyerekeknek. Gyermeki
játékháborúmat akkor kellett abbahagy-
nom,amikoregyszeregydélelőtti játék
után úgymentem haza, hogy az összes
gombom hiányzott a kabátomról, mert
az „ellenfél” leparittyázta. Nagyanyám
tehát hazarendelt a „hadszíntérről”, és
sohatöbbénemháborúzhattam.

Néhány hét utánKisbérről Bábolnára
költöztünk, a bábolnai méntelepre. Ez
anyámékfiatalházaskorátidéztevissza,
ahol gyakran jártak, hiszen a bábolnai
méntelep parancsnoka, Pettkó Szandtner 
Tibor tábornok apám főnöke volt, és
gyakran járt nálunk Komáromban, meg
szüleim is sokszor voltakBábolnán.Ez
isnagyonszéphelyvolt,denekemazért
márakkorhonvágyamvoltKisbérután.
1944.december24-én(vagy25-én?)anő-
ketésagyerekeketautóbuszonanyugati
határra, Magyarkeresztúrra szállították. 

Emlékszem, hogy a busz végén egy fel-
díszített karácsonyfa volt, szaloncukor-
ral, és előttem van, ahogy a fa minden
kanyarnál kilengett és picit csilingelt 
a díszek egymáshozütődésemiatt.Ma-
gyarkeresztúron Petriékkel,akomáromi
méntelepállatorvosacsaládjával,laktunk
egy lakásban. Az épületben nagy szobák 
voltakésaházategyszépparkszerűkert
vette körül, ahol remekül játszottunk 
aPetri-gyerekekkel.Egyszerhármangye-
rekekkimentünkazútra,ésazútszélén
kitárt karokkal belefeküdtünk a hóba,
és „halottat játszottunk”. Egy motorke-
rékpáros katona meglátott bennünket, 
leugrottamotorjáróléshozzánkrohant.
Erremisürgősen„feltámadtunk”,felug-
rottunkésakatonaborzasztóanleszidott
bennünket. Soha többé nem játszottunk
„halottat”. Magyarkeresztúron csak 
nagyanyám, anyám és a Petri gyerekek
anyja volt velünk.A férfiak a lovakkal
valaholmásutt voltak, de hogy hol, azt
nemtudom.

Apám már rég nem volt velünk, mert 
bátyámamarosvásárhelyikatonaiskolá-
val a csehországi Éger városba került,
ahonnanapámelakartahozni,deazis-
kola parancsnoka (egy marha ezredes)
azt mondta, hogy a háborúnak nemso-
káravége lesz,anémetekgyőznek( !!)
ésapámafiát,15évesBálintnevűbá-
tyámat, hagyja csak nyugodtan ott. Ez
fatális tévedés volt, a katonaiskola to-
vábbmenekült Németországba (Drezda
környékére?), ahol néhány hét múlva
szélnek eresztették a fiúkat, mert köz-
benkitörtabéke,ésafiúkúgykerültek
haza,ahogytudtak.Bátyámkétbarátjá-
val gyalog vágott neki a több száz ki-
lométeres útnak és rengeteg viszontag-
ságután,holgyalogszerrel,holkocsin,

hol teherautón utazva, került hazaMa-
gyarországra. Mivel tudta, hogy utol-
jára Magyarkeresztúron laktunk, oda
igyekezett.Megálltafalufőterénésott
kérdezősködöttfelőlünk.Otttudtameg,
hogyminéhányhéttelazelőttNyugatra
menekültünk.Akkorszegénykiéhezett,
agyonfáradt fiú sírva fakadt.A község
polgármestere és családja magához
vette és csak akkor engedte el nagybá-
tyánkhozSzékesfehérvárra,amikormár
kellően feltáplálta és nagybátyánknál
biztoshelyentudta.Aháborúban,nehéz
időkben nagyon sok emberből kibújt 
ajóság.Eztanyugatimenekülés,majd
a későbbi kitelepítés idején is nagyon
gyakran megtapasztaltuk.    

Menekülés Nyugatra
Valamikor 1945 koratavaszán, amikor 
azoroszokmárazegészAlföldetésafél
Dunántúlt elfoglalták, egy reggel rengeteg 
lóval,szekérrel,kéthintóvalnekivágtunk
a nyugati határnak.Az induláskor az ál-
latok takarmányával feltornyozott egyik
szekér elé fogott két lómegbokrosodott,
és a szénabálák tetejéről az állatorvos
felesége, a Petri-gyerekek édesanyja,
egy nagyon csinos fiatalasszony, olyan
szerencsétlenül esett le, hogy az egyik
lábán átment a kocsi kereke, és szegény
asszony a lábán nyílt törést szenvedett.
Visszavitték a házba, ahol laktunk, fel-
fektették egy asztalra és láttam, amint
húzták-vonták a lábát, szegény iszonyú
kínokat állt ki.Nemvolt a közelben or-
vos, egy katonai szanitéc rakta két sín
közé,amitvalamideszkaajtóbólfűrészel-
tekki.Hátígyindultunknekiamenekü-
lésnekNyugatra. Baba nénit elhelyezték
matracokonazegyikhintóba,agyerekei
pedigvelünkvoltakegyszekéren.Anyám

mint önkéntes ápolónő gondozta őt. Én
naponta többször felkerestem,mertőott
feküdtahintóbanésráért,énmegkértem,
hogyolvassonnekemvalamimesekönyv-
ből.Már evett a fene, hogy tudjak én is
olvasni,hiszenénmármajdkéthónapig
jártamiskolábaKőröspatakon1944szept-
emberébenésoktóberelején,detekintve,
hogy addig csak az „í”-betűig jutottunk,
már nagyon szerettem volna megtudni,
hogyhogyan isálladologa többibetű-
vel.Babanénilátvaezt,elkezdetttanítani
olvasni.MireazausztriaiSpittalvárosba
értünk,megtanultamolvasni.Ezjóisvolt,
mertBabanéniottkórházbakerült,ahol
rendbetették a lábát, amennyire lehetett,
deegészéletéresántamaradt.Agyerekei
velemaradtak,mimegtovábbmentünk.

Az ausztriai menekülésről élesen ex-
ponáltképekmaradtakmegazemlékeze-
temben.PéldáulamikoraSemmeringen 
átmeneteltünk.Húsvét körül volt. Fent
ahegyekbenhó, a semmeringi szerpen-
tin tele menekülő kocsikkal, lovakkal,
részbenavelünkegytruppbanmenekülő
ménesekkel (t.i. még Magyarországon
csatlakoztak hozzánk, azaz a bábolnai,
kisbériésegyébállamiménesekhez,ma-
gánménesek is, pld. a Nádasdy grófok
ménese (?), és más nagyobbménesek).
Ülünk a szekéren anyám, nagyanyám, 
azÁrpádnevűlegényhajt.Árpádapám
legényevoltésapámmégmielőttabá-
tyámért ment Csehországba, rábízott 
minket,hogyhelyettelegyenmellettünk
egy férfi amenekülés alatt. Ez az egy-
szerű fiatal parasztfiú olyan tökéletes
hűséggel ésmegbízhatósággal állt helyt
végig, egészen addig, amíg apámmajd
fél év múlva ránktalált Bajorországban, 
hogymaiscsakszeretetteléshálávaltu-
dokrágondolni.
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Tehát Semmering. Havas szerpentin,
(állítólag egy lovas kocsi le is zuhant
lovastól kocsistól, de ezt nem láttam.)
Amitviszontsajátszememmelláttamés
ami élesenaz emlékezetembenmaradt,
az a jelenet, amikor felérve a szerpen-
tin tetejére, megállunk egy sík platón,
anyám nagyanyámmal beszélget. Arra 
leszünk figyelmesek, hogy a mi menet-
irányunkkalszembenembereknagycso-
portja jön, német katonák hajtják őket.
Egyszer csak néhány csontsovány férfi 
aszekerünkhözjön,azegyikaztmondja:
„Halljuk, hogy magyarul beszélnek, mi
ismagyarokvagyunk.Nemtudnánakva-
lamiennivalótadni?”Anyámazonnalfel-
álléselkezdegykenyeretszelniésadjale
akenyérszeleteketazaddigramegszapo-
rodócsontsoványkezekbe.Aligosztszét
néhányszeletkenyeret,amikoregynémet
katona rászegezi a fegyverét és németül
rákiált: „Azonnal hagyja abba, különben
lelövöm!” Anyám tovább akarja szelni
a kenyeret, mire nagymama magyarul
mondja:„Te,hagydabba,merteztényleg
lelő!”Anyám ijedten abbahagyja, a ka-
tona szétüt a szekerünkkörülösszegyűlt
csontvázakközött.Van,akielesik.Atöb-
biekelvánszorognak.Mitovábbmegyünk.
Kérdem nagymamát, hogy kik voltak
ezek?„Zsidók”.Ekkorhallomelőszörezt
aszót.„Azokkik?”„Ezekmagyarokvol-
tak.”Nemértettemazegészet,deaddigra
márannyimindentnemértettem,azegész
háborút, a menekülést, az otthontalan-
ságot, az egész kibillent helyzetet, hogy
nemkérdeztemtovább.

Estére leérkeztünk a Semmering má-
sikoldaláraegyhavasvölgybe.Ottegy
parasztházba kvártélyoztak be min-
ket a katonák. Akkor láttam először
„Wohnküche”-t, vagyis lakókonyhát.

Nagyon barátságosan volt berendezve,
kaptunk valami meleg teát is. Enniva-
lónk volt, mertMagyarkeresztúrról egy
frissen vágott s feldolgozott disznóval
menekültünk, amiből még volt enni-
valónk. Bár a zsírt a belesütött hússal
együtt útközben a németek elzabrálták,
a szalonnát és töpörtyűt azonban meg-
hagyták. Hogy honnan volt kenyerünk, 
azt nem tudom. Árpád nagyon ügyes
székely legény volt, ő valahogymindig
szerzettvalahonnan.Esteúgyfeküdtünk
le, hogy minden havas volt, reggelre
meg arra ébredtünk, hogy a vékony hó
eltűnt a völgyben és valami tündérme-
seszerűvirágosréttárultaszemünkelé,
a völgyvégében a hegyekpersze hava-
sak voltak. Még ma is a szemem előtt
van ez a kép. Néhány nap múlva onnan 
továbbmentünk, s Wimsbach falu mel-
lett, egy óriási nagy réten állították fel
akatonákkörben anagy,préselt széna-
bálákbólépítettkunyhóinkat.Valamikis
tetőt ácsoltak mindegyik házikó fölé.
(Honnanvettékafát?Fogalmamsincs).
A tetőre kátránypapírt ragasztottak (ezt
is honnan szerezhették?), a berendezés
szintén a kb. 40x40x80 cm nagyságú,
téglalapalakúszénabálákbólállt:körben
díványszerűenegymásmellérakva.Miu-
tánmihármanvoltunk,mindnyájunknak
jutottegy-egy„ágy”,anegyedikoldalon
voltabejárat.Valamiajtószerűdeszkára
emlékszem.Árpádamikunyhónkmellé
csináltmagánakegykicsi, kutyaólszerű
„házat”, szintén szénabálákból, ahova
éjszakáraépphogycsakbetudottbújni.
Itt laktunk vagy 8 hétig. Mint valami
filmkocka megmaradt bennem a kép,
ahogy nagymama fekszik a szénaágyon
és a hasán egy lavór van, abba csöpög,
majdvékonysugárbanfolyikaszéna-há-
zunkkátránypapírral jól-rosszul lefedett

tetejére zúduló eső. Wimsbach mégis
gyerekéletemlegszebbemlékeiközétar-
tozik. Rengeteget játszottunk. Nádasdy
Ferikével, meg a többi földbirtokos és
katonagyerekekkel.Kimentünkaközel-
benfelhagyottamerikailőtérre,letéptük
a kifeszített vásznakat, amire korábban
azamerikaiaklőgyakorlásközbenlődöz-
tek, és zsákmányként hazahoztuk. Nagy-
mamavalamiszínesfonalakkal(honnan
volt neki?) bestoppolta a lyukakat és
évekigazvoltazasztalterítőnk.Nagyon
büszke voltam, hogy 6 éves koromban
már hozzájárultam a háztartáshoz. Nap-
közben néha anyámmal elmentünk va-
lamilyen ehető növényt szedni a rétre,
amit vízben megfőztünk. Addigra t.i.
márelfogyottazélelmiszerünkésbizony
éheztünk.Közbenmegjöttekafelszaba-
dítóamerikaiak,minketegygabonarak-
tárba tereltek, felnőtteket, gyerekeket
egyaránt. Mindenki feltartotta a kezét,
megadtuk magunkat, hiszen magyarok
lévén, ellenségek voltunk. Emlékszem, 
hogyvoltazamerikaikatonákközöttegy
nagyon fekete néger is. Én addig soha
sem láttam még négert, csak egyszer egy 
gyerekjátékkatalógusban egynéger ba-
bát. A katonák nagyon barátságosak vol-
tak a gyerekekkel és hívtak magukhoz, 
hogymenjünkközelebb.Senkisemmert
odamenni,perszeénsem.Anyámhalkan
mondta: „menj oda hozzá, nem bánt.”
Erre odamentem a fiatal, hosszúra nőtt
néger katonához, az megfogott, leült és 
az ölébe vett. Csokoládéval kínált. Ezt
látva a többigyerek isodamerészkedett
ésakatonák igenkedvesenkínálgatták,
ölükbevették a gyerekeket.Megnőtt az
ázsiómagyerekekelőtt,mertelsőnekme-
részkedtemanégerhez.Ezisegynagyon
élesenemlékezetembenmaradtkép.Ott
voltak a Bárczay-fiúkis,akikmár15–16

évesek lehettek és nagyon imponáltak
nekünk, gyerekeknek. Mindenesetre
jó sok gyerek volt és emlékszem, hogy
nagyon izgalmas játékokat játszottunk.
Későbbhallottam,hogyédesanyám,aki
lánykorában művészettörténetet tanult,
összegyűjtötte a telepen a kamaszokat,
többek között ezeket a Bárczay-fiúkat
is,éshogyne teljenfeleslegesenaz idő
és a fiatalok tanuljanak valamit, a főbb
európaistílusjegyeketmagyaráztanekik.
Egyikőjük (Gulu) évtizedekkel később
mesélte,hogyotttanultmegkülönbséget
tenniagótikaésabarokkközött.

Mégmindignemtudtuk,hogymitör-
tént apámmal. Egy napon Fejes Béla,  
a táborparancsnok, hívatja anyámat, hogy 
azonnaljöjjönaz„irodába”(szinténszé-
nabálákból összetákolt kalyiba).Anyám
azt hitte, hogyvalamibaleset történt és
őt mint ápolónőt hivatják.Amint belép
az irodába,hát látja, hogyott áll apám.
Óriásiöröm.Apámegyamerikaidzsip-
pel, egy amerikai sofőrrel és egy a né-
metországiamerikaimegszállócsapatok
legfőbbparancsnokai(PutchésPatten?)
által aláírt papírral érkezett, amelyben 
engedélyt kapott arra, hogy a magyar
állami lovakat összeírja és későbbMa-
gyarországra hazaszállíttassa. A bajoror-
szági keresései közben talált ránk (per-
szefőlegminketkeresett,gondolommég 
alovaknálisfontosabbakvoltunkneki.)
Rengeteg amerikai katonai „breakfast”,
„dinner”és„supper”csomaggalérkezett,
amiremi kiéhezve rávetettükmagunkat
és persze nagyon betegek lettünk. De ha-
mar kihevertük a dolgot és emlékszem
a nagyboldogságra, hogyvégremegint
együtt vagyunk. Hogy a bátyámmalmi
történt,merrejár,ekkormégnemtudtuk.

(folytatjuk)



Erdélyi Örmény Gyökerek 2019. március–áprilisErdélyi Örmény Gyökerek2019. március–április

5958

Közeledikazadóbevallásideje.Atörvényszerintszemélyijövedelemadónk(kétszer)
1%-áterrejogosult,bejegyzettegyházaknak,közintézményeknek,civilszervezeteknek,
egyesületeknek ajánlhatjuk.
AErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesületjogosultarra,hogyszemélyijöve-

delemadónk1%-átazEÖGYKE-nekajánlhassuk.
23éveműködőegyesületünknekígylehetőségenyílikarra,hogyműködéseanyagi

nehézségeitrészbenmegoldja.Meggyőződésünk,hogyazEÖGYKEkezdettőlfogva
nyitott könyvkéntműködik, hiszenminden lépésünkről rendszeresen beszámolunk 
azErdélyiÖrményGyökerekfüzetekhasábjain.
Akikrésztvesznekprogramjainkon,meggyőződhedtekarról,hogyatagdíjat,adomá-

nyokat,apályázatoksoránelérttámogatásokatkizárólagkulturáliséshitéletiidentítás
örzésünkre, hagyományaink ápolására, a magyarörmény társasági élet, a közösség
megteremtésére,jobbításárafordítjuk.Kérjük,hogyjövedelemadójabevallásakorgon-
doljon kulturális egyesületünkre, ezáltal önmagára is!Hiszen azért dolgozunk, hogy
magyarörményközösségünkcéljaitmegvalósítsuk,örménygyökereinktárgyiésszel-
lemikulturáját,örménykatolikushitéletétmegőrizzük,átadjukgyermekeinknekésuno-
káinknak, az utókornak.Tartozunk ezzel tehetséges, tisztességes és jómagyarrá vált
őseinknek,tehátönmagunknakis.
Nemkellmásttennie,mintajövedelemadóbevallásakoraNAVáltalrendszeresített

bevallásinyomtatványonnyilatkozatottegyenszervezetünkre.
A kedvezményezett adószáma: 18085590-1-41

A kedvezményezett neve: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Egyúttalkérjükésjavasoljuk,hogyamásik1%-kaltámogassaaMagyarKatolikus

Egyházat,amelynektechnikaiszáma:0011,ésrészegyházaatörténelmiörménység
örményszertartásúRómaiKatolikusEgyháza.

Templomunknak, amelyet évtizedeken át Kádár Dániel apátplébános vezetett, 
nincs önálló technikai száma!

Köszönjük,hogygondolránk!
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

1%   1%   1%   1%   1%   1%   1%   1%   1%   1% TARTALOM
Kerubénekek–dr. Sasvári László 1
Magyarörmények–Alexa Károly 2
Évadkezdőklubnagysikerrel–M 5
AzErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesületésörményönkormányzatai20éve 7
 –1001mosolygósörményarc–dr. Issekutz Sarolta
Gondolatok,gondokaMagyarörményTudástártervezésésmegvalósítássorán 9
 – Balogh Jenő 
AzismeretlenGörgei–aMagyarNemzetiMúzeumkiállításánjártunk 11
 –Pagonyi Judit 
Azbék–Bálintné Kovács Júlia 12
Bohémhelyek,nyugalmasszanatóriumok,budaiemlékek 14
 AdyEndrehalálánakcentenáriumán–V.Zs. 
KIÁLLÍTÁS–AdyEndrehalálánakszázadikévfordulójára–Tóth Ida 16
Magyarzeneszerző,zenepedagógus,főreáliskolaiigazgató-tanár 17
 –Hegedüs Annamária 
SzenkovitsMarcimókái,avagyegyfurfangosörménykalandozásaiErdélyben–FÖÖ 20
Amagyarörmény-tudástártartalmából–1.rész 22
Keresztrefeszítve,kardélrehányva(részletek)–Bereczki Fodor Enikő 23
Franciaországbanbevezetikazörménynépirtásemléknapját 24
HangversenyésbemutatóazOrlayutcában–B 25
Amagyarörménytudástártartalmából–2.rész 26
Nagyerőtjelenthetneacsalád–Körmendi Lajos 27
KedvesOlvasóink! 28
Hazajön,denincsitthon–Részletek–Bedő Zoltán 28
Amagyarörménytudástártartalmából–3.rész 29
Programajánló–Meghívók 30
Kiállítások,Egységéssokszínűség 31
Meghívók 32
NyolcvanéveszenteltékpüspökkéMártonÁront 33
Mindennapálmodomegymesét,BeszélgetésekabarátságrólGrossArnolddal 35
–Urbán Beatrice 
AHázassághete–Bálintné Kovács Júlia 39
KarácsonyErnőkiállításmegnyitóján 40
AsociațiaInMemoriamJakobovitsMiklósTársaság 42
Idénisazidentitásápolásaafőcél–Kertész László 43
Pepi,PalimegaharmonikaÖrdöge–Várady Mária 44
Elűztükatelet!Együttbálozottabudapestiközösség 47
Kicsi,furcsaéletem–I.rész–Gyertyánffy Ágnes 50
1% 58
Amagyarörménytudástártartalmából–4.rész 58

Tanulmányok, cikkek:
Garda Dezső:Agyergyószentmiklósiörményekrőlaletelepedéstőla19.sz.közepéig(ea.)
Kovács Bálint: ÖrményekErdélyben(A17.századibetelepedéstőla20.sz-ig)(tanulmány)
Sasvári László:Velenceörményemlékei–Speciálisörményútikalauz(cikk)
Merza Gyula:AzörménybetelepüléstörténeteMagyarországon(tanulmány)
Nyéki Tamás – Tóth K. József:Az1848-1849-eseseményekmagyarörményszereplői
(tanulmány)
Zsigmond Benedek:Örményrítusésörménymise(előadás)
Pál Judit:Abetelepedéstőlabeilleszkedésig–Azerdélyiörmények(tanulmány)

A magyarörmény tudástár tartalmából – 4. rész



Erdélyi Örmény Gyökerek2019. március–április

60

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

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

 –füzetek

AzErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesületkéthavontamegjelenőkiadványa
A ki ad ványt tá mo gatja: 

FővárosiÖrményÖnkormányzat

Nyilvántartásiszám:CE/13136-3/2017
Felelősfőszerkesztőéskiadó: dr. Issekutz Sarolta

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

Lapzárta: április 23.
Tördelés:BauerCsilla

Nyomdaimunkák:PannóniaNyomdaKft.

Erdélyi Örmény Gyökerek2019. március–április

A www.magyarormenytudastar.hu nyitólapja
Győződjönmegróla,mennyimindenttalálhatahonlaponamagyarörménykultú-
ráról.Jelenleg10könyv,10tanulmány,10örményszármazásúhírességünkbemu-
tatásaés3kiállításanyagatekinthetőmeg.Ésatartalomfolyamatosanbővülnifog.
Ismerjemegamagyarörménykultúránkat!Érdemes.(Szerkesztőség)


