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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 242. szám

2019. július–augusztus

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!

A lapzárta augusztus 26-án lesz.

Kerubénekek
„Mindenható vagy Seregek Ura, aki az örökkévalóság királya vagy, 
aki az egek egében trónolsz és fényt támasztasz teremtményeidben. 
Aki alázattal leszálltál a földre. Neked ajánljuk fel ezt az áldozatot. 
És a Te szent nevedet dicsőítjük Urunk, aki szentjeid megkoronázó-
ja vagy. Mert ők a mi közbenjáróink, mindenható Urunk, a Te 
királyságodban.”
Világosító Szent Gergely ünnepének a kerubéneke.*A szentek, ami
pártfogóinkkerülnek itt említésre,hiszazÚr fényt támasztbennünk.
Világosító Szent Gergely is Krisztustól kapott megvilágosítást s lett 
azörménységapostola.

dr. Sasvári László
* Szent liturgia örmény katolikus szertartás szerint. Bp. 2006. 136. o.

Lapunk az interneten: www.magyarormeny.hu honlapon is olvasható. 
Elektronikus levélcímünk (e-mail): magyar.ormeny@t-online.hu
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Tisztelt Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek Olvasó!
Azelmúltciklusoksoránkialakultáldat-
lanállapotonszeretneazErdélyiÖrmény
GyökerekKulturálisEgyesületfelülemel-
kedniésolyanmegoldástjavasolni,amely
a problémákat alapjaiban oldhatja meg
az örmény közösségen belül a tartós,
békésegymásmellettélésérdekében.
Előreszeretnémbocsátani,hogyakövet-

kezőkben csakproblémákról írok és nem
beszélekaszépésjódolgokról.Eznemazt
jelenti,hogyazörményközösségben,akár
magyarörményakárörmény-örményolda-
lonnemtörténiksemmijó,hogycsakbaj
ésproblémavan.Mindenmérlegelésnél-
külmindkétoldalonvoltakszépésemlé-
kezetesrendezvények,vanközösségiélet,
könyvkiadásoktörténnek,kiállításoknyíl-
nak, stb. Célom az új választói kiegyezési 
mozgalomelindításávalaz,hogyaMagyar
Állam nemzetiségeknek biztosított lehe-
tőségeivelazörményekneksokkaljobban
kellenegazdálkodniésélni:szélesebbkör-
ben,igazságosabban,tisztességesebbenés
hatékonyabban felhasználva a forrásokat, 
valamintmegkell szüntetniazajt, amely
azörményekkörülhallatszik.

A legfontosabbnak
tartott problémák

Amiket most problémaként fogok felso-
rolni,azokkétszóvalisleírhatóklennének:
törvénytelen működés.Atörvényugyanis
nemengedimegsemakirekesztést,sema
személyek közösségei megkülönbözteté-
sét,semarasszistarágalmazást,semazt,
hogy valaki megkérdőjelezze másvalaki
valamilyennemzetiséghezvalótartozását.
Atörvényegyenlőfeltételeket,képvisele-
tetésjogokatbiztosítmindenkiszámára.
A törvény előírja a tiszta és átlátható

gazdálkodást,azelszámolásikötelezett-
ségeket,stb.Nemkellenemástcsinálni,
minttörvényesenműködni.
AzÁllamésakülönbözőfelügyeletiin-

tézményeivalamilyenokmiatttúlságosan
is távol tartják magukat a nemzetiségek
belügyeitől. Ez jó is lehetne, de sajnos 
az örmények esetében az önkormányza-
tiságszabadságaazelmúltciklusokalatt
az Országos Örmény Önkormányzatnál
jól meghatározott érdekcsoport gátlásta-
lanságának elszabadulásához vezetett.
Szabadon, saját hatalmi és választási 
érdekeik miatt megosztják és manipulál-
ják az örmény nemzetiséget, kihasználva 
annak sokszínűségét(történelmi,eredet,
nyelv,vallás,kulturálisidentitás,stb.).

Idézni szeretnék országos elnökünk 
2014. nov. 7-én tartott alakuló ülésen el-
mondott székfoglaló beszédéből, amely-
ben a Magyarországon közel 400 éve itt 
élő, többséget képező történelmi örmény-
ség képviselőiről nyilatkozott: 

„Én nem vagyok nektek az elnökötök, ti 
gyakorlatilag egy olyan társaság vagytok, 
egy historizáló társaság, akinek eseten-
ként, esetenként vannak örmény felmenői, 
örmény származású felmenői, de ti maga-
tok nem vagytok örmény származásúak, 
senki, akit én örményt ismerek, beleérve 
az anyaországot is, vagy diaszpórát, ben-
neteket örménynek nem tekint, sehol, nem 
véletlenül nem is tudtok képviselni örmény 
értékeket, legyen az nyelvi, kulturális, 
tárgyi érték, semmi, semmi”.

Szabadon, saját hatalmi és választási 
érdekeiknek megfelelően bántak a pén-
zekkel, jutalmaztak, vagy büntettek. 
Fontosságisorrend:elsőhelyenazelnök
éselnökhelyetteseiérdekeltségiköre,má-
sodikhelyensajátválasztóiéstámogatói

bázisuk, harmadik helyen a kisemmizet-
tek, az ellenzék (magyarörmények) és
akineknincsországosképviselete.
Etörvénytelenésetikátlanműködésel-

lenhiábatiltakoztunk,atörvényesfelügye-
letlényegébentöbbciklusonkeresztülnem
tettsemmit,hogyezahelyzetmegszűnjön.
Pedigeznemlehetcsakazörménynemze-
tiségbelügye,hanemamagyarállampol-
gárok ügye is, akiknek adóiból finanszí-
rozott nemzetiségi önkormányzat vezetői
sajátérdekükbenhasználjákfelaközpénzt.
Azigazságosabbéstörvényesebbműködés
érdekében tett saját kezdeményezéseinket
egyszerűenlesöpörték.
Ha ők visszajutnak a hatalomba, nem

látok esélyt a törvényes működés hely-
reállítására. Biztonságra kell törekedni,
olyan megoldást kell választani, amely
akkor isműködik, ha ők nyernek.Meg-
oldási javaslatom: az örmény nemze-
tiségnek a saját belső békéje és jó hí-
rének visszaszerzése érdekében saját 
belső kontrollját, etikai szabályozását 
kell kiépíteni, megerősíteni. Ez több 
lépcsős, amelynek első fontos lépcsője 
a megfelelő képviselők megtalálása. Ja-
vaslatom a választópolgárok segítségé-
vel működőképes. 

A modell lényege, hogy nem képvise-
lőket választunk, akik majd azt csinál-
nak, amit akarnak, hanem a megha-
tározó kérdésekben a választók előre 
kiegyeznek és programot állítanak ösz-
sze, majd ahhoz választanak képviselő-
jelölteket, akik vállalják azt megvalósí-
tani. Ezt kell megtenni minden oldalon.

A közös érdekek, célok
A legfontosabbnak azt tartottam, hogy 
elejétkellvennimindenolyandolognak,
amely eszköze lehet amanipulatívmeg-
oszthatóságnak.Ezcsakúgyoldhatómeg,

haanemzetiségihovatartozástésakultúra
egyes ágait egyenjogúsítjuk, illetve az
egyenjogúságotmindaválasztópolgárok,
mind a képviselők elfogadják. Súlyponti
helyrekerültehátannakkimondása,hogy
azörményközösségmindentagjaamaga
kultúrájával egyenjogú, egyenrangú, egy-
formántámogatandó.
Régi és súlyos anomáliának tartom,

hogybármelyválasztási eredményesetén
a teljes hazai örmény közösségnek közel
50%-a un. „választási vesztes”. Nem en-
gedheti meg egyetlen nemzetiség sem,
hogy tagjainak közel 50%-a perifériára
kerüljön.Különösenveszélyesezazörmé-
nyeknél, akik nem tömbi közösségekben
élnek,hanemszétszórtdiaszpórában,ahol
különösennagyaz„elkallódás”veszélye.
Végülajóhírnévvisszaállításaügyében

érvénytkellszerezniatisztaésátlátható,
tervezésnek, elosztásnak és gazdálko-
dásnak.Erremaegyetlen lehetőséget ta-
láltam, a nyilvánosság közüggyé tételét,
amelyrecsakazinternet,illetveahonlap
szolgálhat.A teljesnyilvánosságérdeké-
benvannakmásjavítanivalókis,pl.meg
kell szüntetni azt a gyakorlatot, hogy
egyetlen határozattal a kulturális pénze-
ket átteszik egy saját szervezetbe, ahol
apénzekfelhasználásaláthatatlannáválik
aközösségrészére.
Többmint25évestapasztalattal,akulcs-

problémákat elemezve tettem javaslatot azok 
kiküszöbölésére és kidolgoztuk aKÖZÖS
ÖRMÉNY CÉLOK NYILATKOZATA-t. 
Anyilatkozatbanszereplőkönkívül termé-
szetesen még sok mindent lehetne szabá-
lyozni,deúgygondoltam,haanagyokmeg-
oldódnak,akkorakicsikmármennifognak.

(Anyilatkozat teljesszövegemellékelve, il-
letvemegtekinthető awww.magyarormeny.hu
ésawww.fovarosiormeny.huhonlapokon):
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Azt szeretném, hogy a 2019 évi örmény 
nemzetiségi választás ne arról szóljon, 
hogy kivel, ki ellen, milyen anyagi és tiszt-
ségi posztok és érdekek mentén szövetke-
zik, hanem arról, hogyan tudjuk megva-
lósítani közös céljainkat a szebb és jobb 
jövő érdekében, hogy kit bízunk meg az 
örmény közösség szolgálatával, aki nyi-
latkozatban, nyilvánosan vállalja a közös 
értékeket. Ennek érdekében kérjük az 
örmény képviselőjelöltektől a nyilatkozat 
tartalmának elfogadását és aláírását. Ezt 
követően nyilvánossá tesszük ezen képvi-
selők névsorát.

A választóknak módjuk lesz mérle-
gelni, kire adja le szavazatát. Bízom  
a választókban, hogy csak olyan jelöl-
tekre szavaznak, akik nyilvánosan vál-
lalják a KÖZÖS ÖRMÉNY CÉLOK 
NYILATKOZATban foglaltakat, és hogy 
annak szellemében fognak szolgálni.
Elkellfelejteniazokatamegállapodáso-

kat,amelyeket2-3emberkötöttegykávé-
ház teraszán. Ezt a megállapodást minden 
képviselő több ezer választópolgárral 
köti és neki tartozik elszámolással.

Én nem legyőzni szeretnék bárkit is, 
csak azt szeretném elérni, hogy tűnjön el 
a megosztottság, a gyűlölet, a kirekesztés 
és a kapzsiság önkormányzata. Ehhez vi-
szont nem kell más, mint hogy minden ol-
dalon a választópolgárok legyenek résen.

 
Az EÖGYKE álláspontja

a Nyilatkozattal kapcsolatban: 
AzErdélyiÖrményGyökerekKulturális
Egyesület csak olyan képviselőjelölteket
indíta2019éviörménynemzetiségivá-
lasztásokon, akik elfogadják a KÖZÖS
ÖRMÉNYCÉLOKNYILATKOZATban
foglaltakatésnyilvánosanvállalják,hogy
annakszellemébenfognakszolgálni,akár

ahelyi-,akáraFővárosi-,akárazOrszá-
gos Örmény Önkormányzatban kapnak
választóibizalmat.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kul-

turális Egyesület az elmúlt ciklusokhoz
hasonlóan csak önállóan állít és indít
képviselőjelölteket, nem köt választási
megállapodástközösjelöltállításrasenki-
vel, de vállalja, hogy a választások után 
a vegyes önkormányzatokban együttmű-
ködikbármelyjelölőszervezetazonképvi-
selőivel,akikszinténvállaltákaKÖZÖS
ÖRMÉNYCÉLOKNYILATKOZATban
megfogalmazott értékeket.

Mit kérünk az Olvasótól?
Kérjük, gondosan olvassa át a KÖZÖS 
ÖRMÉNYCÉLOKNYILATKOZATÁT, 
További segítséget talál www.magyar-
ormeny.hu honlapunkon, ha azÖrmény
nemzetiségiválasztások2019-raklikkel.
Összeállítottam néhány AJÁNLÁST,
célszerűelolvasni.

Ha egyetért az örmény választói ki-
egyezési mozgalommal és elfogadja 
a Nyilatkozatot, akkor Ön is részese le-
het e megbékélést célzó mozgalomnak,
ha jelen levelemet továbbítja ismerősei-
nek,barátainak,megkérveőkistovábbít-
sák minél szélesebb körben. Ne feledje, 
az örmény-örménymegbékélés csak ak-
kor jöhet létre,haezaz információeljut
mindenvárosba, falubamindenörmény-
hez,örménygyökerűmagyarörményhez,
örmény-örményhez.

Ha egyetért az örmény választói ki-
egyezési mozgalommal és elfogadja 
a Nyilatkozatot és ezzel kapcsolatban
nyilvánossá tehető véleménye, gondo-
lata van, akkor kérjük, fogalmazza meg 
ésküldjeelneveéscíme feltüntetésével
a magyar.ormeny@t-online.hu E-mail

címünkre,mertnyitniszeretnénkegyro-
vatotazolvasóivéleményekről.
Kérjük, folyamatosan figyeljewww.ma-

gyarormeny.huésawww.fovarosiormeny.

hu a honlapokat, amelyek a választásokkal 
kapcsolatbanfrissülnifognak.

dr.IssekutzSaroltaelnök
ErdélyiÖrményGyökerekK.E.

Részletek az Országgyűlés Mentelmi bizottságának H/6859 számú országgyűlési 
határozati javaslat kezdeményezéséből, amelyet a Parlament 174 igen szavazattal 
egyhangúan elfogadott. 29/2019. (VII. 12.) OGY határozata

AzindítványszerintaFővárosiFőügyészhelyettesazNF.12560/20114/78-Lszámú
vádiratábandr.SerkisianSzevánSimonellen13rendbeli,háromesetbentárstettesként,
tízesetbenbűnsegédkéntelkövetett,aBtk.350.§(1)bekezdése)pontjaszerintminő-
sülőválasztásrendjeellenibűntettmiattemeltvádat.

Abüntetőügyvádlottai-köztükdr.SerkisianSzevánSimonnemzetiségiszószóló-el-
határozták,hogya2014.október12.napjántartott,azörménynemzetiségiönkormány-
zatiképviselőiválasztásontörténőinduláséssaját jelölőszervezetükáltalaszavazás
megnyeréseérdekébenrávesznekavalóságbannemörménynemzetiségű,hajléktalan
életmódotfolytatószemélyeket,hogyvalótlanulvalljákmagukatörménynemzetiségű-
nekésregisztráljanakazörménynemzetiséginévjegyzékbe,ezáltalabbanhamisada-
tokattüntessenekfel,továbbáadjanakajánlástrészükre,valamintanyagijuttatásértis
szavazzanakazArmeniaNépeKulturálisEgyesület,aKILIKIAKulturálisEgyesületés
azÖrményIfjúságiEgyesületkoalíciójánakjelöltjeire.

AMentelmibizottságazügyeta2019.július12-iülésénmegtárgyalta.
Dr. Serkisian Szeván Simon az ülésen megjelent és az üggyel kapcsolatban előadta, 

hogy ő csupán tanúja volt az ügy tárgyát képező cselekménynek, és nem elkövetője.
Parlament.hu honlapról

MagyarKözlöny2019évi122szám
AzOrszággyűlés29/2019.(VII.12.)OGYhatározataDr.SerkisianSzevánSimonnem-
zetiségiszószólómentelmiügyében
AzOrszággyűlésdr.SerkisianSzevánSimonnemzetiségi szószólómentelmi jogát 

aFővárosiTörvényszék18.B.204/2019/81.számúátiratávalérintettügybenfelfüggeszti.

Az örmény szószólóimentelmi jog felfüggesztésével kapcsolatos híradások gyakran
csakúgykommentáljákazügyet,mintörményválasztásicsalásiügy.AzErdélyiÖr-
ményGyökerekK.E.elhatárolódikazügytől,mertmintahatározatpontosindoklásában
szerepel,azügyérintettjeiazArmeniaNépeKulturálisEgyesület,aKILIKIAKulturális
EgyesületésazÖrményIfjúságiEgyesületkoalíciójánakjelöltjei.AzEÖGYKEtovább
folytatjatörvényesműködését.

dr. Issekutz Sarolta elnök
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KÖZÖS ÖRMÉNY CÉLOK NYILATKOZATA
Magyarországonazörménynemzetiségatörténelmi–ésegyébokokmiatt–többré-
tegű,többszínűéstöbbnyelvű.Erreatöbbrétűségreúgykellenetekinteni,mintlehető-
ségre,hogyminélalaposabbanmegismerhessükésmegismertethessükkultúránkatés
történelmünket,snelegyentöbbéalapjaakirekesztésnek,megkülönböztetésnek.

Szükségesnek tartjuk, hogy aMagyarországon őshonosmagyarörmények több év-
századalattkivívottjóhírekerüljönvisszaállításra,legyentisztaésátlátható,választók
általkövethetőpénzügyigazdálkodásazörményönkormányzatiságonbelül.
1. Amagyarországi örmény nemzetiség közössége nem egy homogén, egységes és

oszthatatlanközösség,hanem többrétegű, többszínű és több nyelvű, különböző
időkben-ésszármazásihelyrőlhazánkbaérkezetttöbbkisebb,nagyobbközösségből
ésönállóegyénekbőláll, akiknek jogukvansajátelképzeléseikszerintmegélni
örmény identitásukat, vallásukat és ápolni hagyományaikat az anyanyelvűségük
szerint,magyar,vagyörménynyelven.

2. A bejegyzett és működő örmény közösségeknek joguk van megkülönböztető 
elnevezést használni:pl.magyarörmény,erdélyiörmény,keleti-örmény,nyugati-
örmény,örmény,stb.

3. Abejegyzettéstörvényesenműködőközösségekegyenrangúak,nincsfontossági
sorrend,hierarchia,egymásfölé/alárendeltség.

4. Azegyesörménygyökerűközösségekésegyénekkötelesek békésen egymás mel-
lettélni,nembánthatják,sértegethetikegymást.Tiszteletbentartjákamásközösségek
múltját,hagyományait,hitéletét,kulturális-ésszellemiörökségétéstulajdonát.

5. Az egyes bejegyzett örményközösségek jogi- ésmorális egyenjogúságából követ-
kezikagazdasági egyenjogúságis,kellőgazdaságiéskulturálisterethagynakmás
közösségeknekis,nemmegengedettagazdasági-ésszellemierővelvalóvisszaélés, 
akirekesztés.AzOrszágosÖrményÖnkormányzat(OÖÖ)köteleslegyenazállami
támogatásokból–mindakulturális,mindagazdaságierőforrásokból(közpénzekből)
–mindenbejegyzettéstörvényesenműködőközösséget–kérelemesetén–arányosan
támogatni.Abékésegymásmellettéléslehetővétesziazegyüttműködést(Pl.közös
országosprogramGenocídiummegemlékezésre),közöstevékenységet,szervezést.

6. A hazai örmény gyökerű egyének és csoportok alkotása,művészete,„kulturális 
identitása” kettős: magyar és örmény,amelyamagyarésörménykultúrátegyfor-
mángazdagítja.

7. Acsakmagyar anyanyelvűség nem akadályaazörményközösségheztartozásnak
ésazörményönkormányzatiképviseletellátásának.

8. Azörmény nemzetiségi képviselőnemagazdasági-éskulturálishatalomtulajdo-
nosaésbirtokosa,hanemaválasztópolgárokbizalmátélvezőazonszemély,akiszol-
gálja a választópolgárok örmény nemzetiségi-, kulturális- és identitásőrzési-, 
hagyományápolási igényeit,valamintazegészmagyartársadalomszámáraahazai
örménységkultúrájánakéshitéleténekmegismerhetőségét.Mindenmegválasztott
örménynemzetiségiönkormányzatiképviselőlegyenminden,azörménynemzeti-
ségheztartozómagánszemély,vagyközösségelhivatottképviselője.

9. AzOÖÖ,mintválasztottszervezetésHivatala törvényes működése a hatályos jog-
szabályokmaradéktalanbetartásávalésakorábbipontokbanrögzítettkiegyezésifel-
tételeknekmegfelelőújSzervezetiésMűködésiSzabályzat,újhivatalifelállásalapján
működjön.AzOÖÖhirdessemegazt apályázati lehetőséget, hogy saját pénzügyi
keretéből, együttműködési szerződés alapján, a hozzá forduló örmény közösségek
működését támogatni tudja.Az OŐŐ pályázat elbírálásra delegált képviselőjének 
azállamitámogatásipénzekelosztásánálazarányosságelvénekbetartásávalkelleljárnia.

10.Szükséges, hogy azOÖÖ működtessen egy honlapot, amely a szabályoknak 
megfelelően időben, kellő részletességgel és pontosan tájékoztat, elszámol és 
beszámol a közpénzek felhasználásáról.Szükséges,hogyahonlapteljestartalom-
maltartalmazzaaközgyűlésijegyzőkönyveket,határozatokatérdemiadatokkalés
hitelesítéssel(pl.projektneve,összege,felelőse,határideje,beszámolóéselszámo-
lás),szerződéseket,tételesköltségvetéstrészletesszövegesmelléklettel,felelősöket,
hogyaműködésfolyamatosankövethetőlegyenbárkiszámára.

A Nyilatkozatot, elsőként dr. Issekutz Sarolta írja alá, mint az Egyesület elnöke,
és a Nyilatkozatban foglaltak elhivatott szószólója. A www.magyarormeny.hu és a
fovarosiormeny.huoldalakonmegtalálhatóleszmajd,hogymelyképviselőjelöltekírták
aláaNyilatkozatot,hogyezsegítsemindenválasztópolgárdöntésétaválasztásokelőtt.

dr. Issekutz Sarolta elnök, Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület tagjai által kezdeményezett

Ősszel ismételten nemzetiségi választások 
lesznek, ahol minden regisztrált örmény nem-
zetiségű magyar állampolgár leadhatja szava-
zatát és segítheti a hazai örménység jövőjét.

Az elmúlt ciklusok során kialakult áldatlan állapotokon szeretne az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület felülemelkedni és olyan megoldást java-
solni, amely a problémákat alapjaiban oldhatja meg az örmény közösségen belül  
a tartós, békés egymás mellett élés érdekében. A közös értékeket és célokat nyi-
latkozatban rögzítette és felkér minden örmény nemzetiséghez tartozó választó-
polgárt, hogy még a választás előtt olvassa el és gondolja át a benne foglaltakat. 
Javasolja, hogy a következő nemzetiségi választáson csak olyan képviselőjelöltre 
szavazzanak, aki ezt a Nyilatkozatot elfogadta és aláírta.

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

Ör mény Nemzetiségi
Választások – 2019
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Fancsali János  
A Kárpát-medencében élő örmények

hagyományairól –II.rész                

Bárhol,bármelyországbaniskutatjukezt,
beilleszkedtek és támogatták új hazáju-
kat.Amagyarörményeksemvoltakebben
kivétel. Igyekeztekkerülni a feltűnést és
együttműködnikörnyezetükkel.

1. Egy félEurópát bejárókereskedőbi-
zonyárahazaishoztatapasztalataités
megosztottaazotthoniakkal.Létrejött
egy polgárosodó társadalmi közeg,
melynekmindenjellegűigényeimeg-
haladtákakörnyezetükkorabelielvá-
rásait. Így váltak a magyarörmények
a hazai társadalom sok tekintetben
iránymutatókezdeményezői.Avállal-
kozó szellemhagyományvolt közös-
ségünkben.

2. Politikaisíkonelsőkéntimmárbanális
lenneemlegetniaz1848-asszabadság-
harcban való részvételt, inkább a ké-
sőbbi korszak liberális mozgalmaira
érdemesfigyelnünk.Azakkoritartalma
ezenkifejezésnekmára teljesenmeg-
változott,miközben amagyarörmény
politikusoknak ezen irányzat sikere-
iben komoly, de mára már elfeledett
szerepük volt a XIX. század végén
ésaXX.századelején.Egyetlennév:
Szilágyi Dezső. Ő kezdeményezte,
mintaSzabadelvűPártképviselőjeés
igazságügyi miniszter, a bírói-ügyészi
szervezet,abűnvádiéspolgárieljárás,
a börtönügy, az örökösödési eljárás

reformját.Megszavaztattaavallásügyi-
és az állami anyakönyvezésről szóló
törvényeket1894-1895-ben.ATrianon
utániMagyarországonUrmánczy Nán-
dor maroshévizi politikus szervezte
megazEreklyésOrszágzászlómozgal-
mat,melykiterjedttöbbszázhelységre.
A gondolat, mely a nagypolitikában 
a korrektséget akarta számon kérni,
meghatóanőszinteésbecsülnivaló.

3. A kaszinók, társadalmi egyesületek
létrejötte ugyancsak a polgárosodás
jeleivoltakésmajdmindenvárosban
ezen alapításoknál hagyomány volt  
a magyarörmény részvétel. Sőt, az,
amivelleginkábbszerettékőketmeg-
bízni, az a pénztárnoki feladat volt.
Általánosan megfigyelhető a jelen-
létük szerteErdélyben, de talán leg-
beszédesebb az EMKE pénztárnoki
felkérése, amelyre Merza Gyula elég 
nehezenadottelfogadóválaszt.

4. Hagyományvoltazörményeknélagyer- 
mekek neveltetése, az oktatás, kultúra 
fejlesztése,érthetőtehát,hogymindezt
a befogadó nemzet érdekeivel össz-
hangbanmegistették.Helyi,települési
szintenszámtalanalapítványttettekaz
oktatás, az iskolák gyarapítása érde-
kében,dekiemelkedőkvoltakGorove 
László,aMTAelsőpályázatánaklétre-
hozója (1835-ben), Lukács Móricz és 
különösképpenKarátsonyi Guidó, aki
grófirangotnyertmindenirányújóté-
konyságitevékenységéért.Hagyomány

volt tehát a magyarörményeknél azo-
nosulniamagyartársadalomfejlődésé-
vel ésgondjaival, sajátkéntkezelni és
megoldaniazokat.

5. Hapéldáulmagyarnéprajzbangondol-
kodunk, Vákár Tibor nevét minden-
képpaszentendreiszabadtérimúzeum 
kialakításával kötjük össze. Erdély
egyikigenfontosintézményének,asep- 
siszentgyörgyi SzékelyNemzetiMú-
zeumnak 1879-beli alapítása pedig
Vasady Nagy Gyulánakköszönhető.

6. Amagyar kultúra gazdagítása, annak
minden ágában nyomon követhető.
IrodalmiszempontbólelsőkéntPetelei 
István,majdCsiky 
Gergely képvisel-
tek maradandót,
legutóbb Lászlóffy 
Aladár és Zsolt.  
Az egyik legis-
mertebb magyar 
képzőművészeti
irányzat,anagybá-
nyaiiskolaHollósy 
Simonalapítása,de
ki vitatná Barcsay 
Jenő, vagy Gross 
Arnold hozzájá-
rulását? Nem is ez igazán érdekes,
hanem az, hogy az említettek közül
többen egyébművészeti ágban is je-
leskedtek:mindPetelei,mindHollósy
Simonaktívanmuzsikáltak.Sőt,azíró
nyilvános hangversenyeken is fellé-
pettKolozsvártésMarosvásárhelyen.

 Azaktívmuzsikálástettenérhetőama-
gyarörmények legkülönbözőbb réte-
geinél, miként például a sepsiszent-
györgyiFogolyán Kristóf neves orvos, 
azottanikorszerűkórházmegalapítója

Miként viszonyultak az örmények
általában a befogadó nemzethez? 

esetében.ŐrendeztemegpéldáulBar-
tók Béla sepsiszentgyörgyi egyetlen
hangversenyét1928-ban.

 A neves magyar zeneszerző tehetsé-
gének első sajtóbeli méltatója pedig
Kacsóh Pongrácvolt,deBartókszer-
zeményeitmutattákbeazelsőkközött
Temesvári János és Telmányi Emil is.
Kacsóh Pongrác a „János vitézzel”
megalkotta a legsikeresebb magyar
dalművetésazeredményéppamagyar
nemzeti gondolkodással, életfelfogás-
salvalóazonosulásnakköszönhető.

 Mindezelsősorbanamagyarörmények
múltjárólszól,máraahagyományostár-
sadalom és rendje átalakult, de egyes

elemeimégfennmarad-
tak.A természet törvé-
nyeiszerintazasszimi-
láció egy folyamat, de
kimernészámonkérni
William Saroyanon az 
örmény nyelv ismere-
tét?Vagykitagadhatná
meg Michel Legrand, 
esetleg Henri Verneuil 
örménymivoltát?

A fennmaradást segí-
tenétovábbraisacsa-

lád,mintatradíciókmegőrzője,múltbeli
vonatkozásainakismerete, tehátagenea-
lógiaikutatás.Hasonlóanreméljükaval-
lássegítségét,mikéntazeddigikimagasló
magyarörményeredményekminéltágabb
tudatosítását. Reméljük, hogy a nemrég
mellettünkhelyetfoglalóörménytársaink
isgazdagítani fogjákmindaztazértéket,
amitmiamagyarságjaváraeddigfeltud-
tunkmutatni.

Megjelent: Válogatás a magyarországi 
nemzetiségek néprajzi köteteiből (8. 2018)

Fancsali János a Telmányi Emil előadásán,
balról Heim Pál
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Bálintné Kovács Júlia  
Gorove család –III.rész                                                            

Amásodik részben kizárólag Nagy Iván: „Magyarország családaiˮ című könyvéből
idéztünk(megjelent1858-ban).

Ezúttalegymásikforrástolvashatunk,amely1915-benjelentmeg.

Gorove (gáttajai)
Czímeres nemeslevelet Mária Teréziától
1760.jul.28-ánszerzett.
G.Kristófszamosujvárikereskedőanyja

özv.GoroveLászlónéPapMáriasleányai:
Anna,Róza,TerézésRebekanyertek(LR.
erd.X/613.)–1761.okt.25.G.Kristóf,fe-
lesége,Anna sgyermekei: János,Antal és
Tivadar emeltettek a nemesi rangra (OL.)
Ebbenazutóbbidiplomábanacsaládneve
Gorovei-nekvanírva,dekétségtelen,hogya
családegy.Örmény eredetű család, mely 
a XVII. század végén származott Er-
délybe.Jánosnak3fiavolt:László,Kristóf
ésAntal.Lászlóözvegye,fiaKristófsfen-
tebbemlitettleányai1760.jul.28.;testvére
Kristóf s gyermekei pedig 1761. okt. 25.
nyerneknemességet.A3-ik testvér,Antal,
nemkapottnemességet.A„gáttajai”előnév
adományozásá-
ban1824.dec.
23. Károly,
László és La-
jos részesül-
nek.–Czímer:
kék paizsban
egymással ke-
resztbe tett, he-
gyével fölfelé
fordított2nyíl,
az ekképen 
képezett 4 sa-
rokban egy-
egy csillag;

sisakdisz:pánczéloskönyöklőkar,hegyé-
velfölfeléfordított2nyilattart;takarók:
kék-arany, kék-ezüst. A család nemes-
sége 1786. Heves-, 1813. Pest-, 1823.
Temesmegyébenhirdettetettki.

Leszármazás:
I.
János:László†1760e.Pap Mária;Kristóf
l.II.tábla;Kristóf1752–1801.Karátsony 
Veronika; Anna 1760; Róza 1760.; 
Teréz1760.;Rebeka1760.;László*1780.
III/2. †1839. I/11. tövisi Rácz Mária; 
Lajos 1784–1830.; Károly 1785–1872.;
Lázár;Mária; István 1818–1881. v. b. t.
t. minister; Constantia †1885.; Veronika
Bicskey N.;László†;Anna†1877.Nosz-
lopy Antal;

II.
Kristóf l. I. táblaDániel Anna;János*1733Hankovics Mária;Antal;Tivadar;Jakab
*1762.Gyertyánffy Anna;Gergely1870–1881.Kabdebó Mária;János*1838.Noszlopy 
Stefánia;AnnaGerzon A.;László*1868VI/16.Fáy Adrienne; István*1869VII/11.;
Mária†1890V/15.br.Uray Bálint;Mária*1897III/10.;Erzsébet*1902XII/21.

Ezen ágból János 1886.
jul.3.keltlegf.engedélylyel
nevétGorove-raváltoztatta.

Forrás: Kempelen Béla 
Magyar nemes családok. 4. 
kötet

(folytatjuk)

Kövér István                                                                                                                         
Megemlékezés családunk
beköltözésének 350.
évfordulójáról –befejezőrész 

Előzmények
Széles körben ismert, hogy hagyományaink szerint őseink a Bagratidák főváro-
sának feldúlása után, 1239-ben menekültek el Ániból. Előbb a Kaukázus lábainál 
folytatták harcukat a tatárokkal, majd  Áninak 1319-ben történt végleges pusztu-
lása után  sokan a Krím-félszigeten telepedtek meg, a Genovaiak fennhatósága alatt 
[pl. Kaffa (ma Feodoszija)]. Azonban a félszigetnek a tatárok által 1475-ben történt 
feldúlása után a túlélők egy része, megállókkal ugyan, Lengyelországba költözött. 
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Onnan azonban az erőszakos térítési 
kísérletek miatt Moldvába visszate-
lepültek, majd onnan véglegesen Er-
délybe telepedtek át, új hazát találva. 

Moldva
A XVII. században az első jelentékeny
vajda az albán eredetű Vaszilie Lupul 
(1634-1654), akinek szokatlanul hosz-
szú (20 évi) uralkodása ismutatja, hogy
nemközönséges embervolt.Rákóczi el-
lena töröknél fondorlatotkezdett.Rákó-
czi György fermánt szerzett a szultántól
Lupul elűzésére s 1653.Kemény Jánost 
haddalindítottaMoldvábaazzalamegbí-
zással,hogyLupultJászvásáronfogjael.
Lupulszerencsésenelmenekült,sKemény
elfoglaltaMoldvafővárosát.Lupulkozák
sereggeltértvissza,többcsatábangyőzött
azerdélyiésoláhhadakfelett,de1653jú-
liuselejénBakownálmegveretett;Lupult
a tatárkán elfogván, Konstantinápolyba
küldötte,aholaJedikulábazáratott.Utána
a szultán által kinevezett árnyékvajdák
következtek a különböző családból, akik
mindannyianrövidnéhányévig1 tartották 
magukatavajdaságban,készségeseszkö-
zeiülszolgálvánaszultánoknakaMagyar-,
Lengyel-ésOroszországellenviselthad-
járatokban. 

Ezt megelőzően, azonban a Muşat ház-
beliIV Ştefan Rareş (István)[1551V.24.
– 1552. IX. 1] uralkodásáról kell meg-
emlékeznünk. Kegyetlen uralkodó volt
2: a szultán parancsára 40 000 emberrel
támadtErdélyre,denemsokáraakésőbbi
IV. Sándor moldvai fejedelem megbuk-
tatta és megölette. Későbbi utóda, VII.
Ştefan Tomşa [1563. VIII. – 1564. III.]
idejénmegismétlődött3. 
1668-ban 4 III. Gheorghe Duca – III. 
Ilia Alexandru uralkodása után – nagy

költségek árán újra elfoglalhatta a trónt
5.Eztkövetőenhatalmasadókatvetettki 
a népre  6, amelynek az eredménye egy
felkelés lett 7 1671-ben, amelyet csak
nagy nehézségek árán, török - tatár se-
gítséggel tudott leverni. (Mely haderők 
az előbb említett Kaminienicz-Podolski
ostromáhozvonulnakföl1672-ben.)

Mintlátható,Moldvátólészakraéskeletre
abizonytalanhelyzetű,lázadásokkalsúj-
tottországok,mígdélreazoszmánbiro-
dalomhelyezkedettel,azegyedülilehető-
ségnyugatfeléErdélybevezetett.

1672 februárjának végén az örmények a
Kárpátokerdeibemenekültekéskövetsé-
get menesztettek I. Apafi Mihályhoz, hogy 
letelepedésüket engedélyezze. Az enge-
dély megadása után (melynek levéltári
bizonylatamind amai napig nemkerült
elő;azengedélytaláncsakszóbelivolt),
ésahogyanazutakjárhatóváváltak,1672.
márciuselsőnapjaibanazörményszeke-
rekátgördültekaszorosokon.8 

Családunk betelepedői nem várták meg
azüldöztetésekilyenmértékűrevalórom-
lását, hanem 1668-ban beköltöztek Er-
délybe, Gyergyószentmiklósra (Szongott 
Kristóf:AzÁkontzcsalád,melysokmás
örmény családdal együtt. 1239-ben ván-
doroltkia földinduláskövetkeztébenel-
pusztult híres Áni fővárosból, 1664-ben
telepedettleErdélyben.[másuttaz1668-
asévetírja]pl.:Ákontz-Kövér István érsek 
(1740—1824.)életrajzában.)
Dr. Száva Tibor-Sándor egyértelműen
az 1668-as évet írja a betelepülés idő-
pontjául. 

GyergyószentmiklósonmáraMoldvából
való áttelepedés előtt is éltek örmények.

Az első örmény család feltételezhetően
1637-ben telepedett meg Gyergyószent-
miklóson.Az1700-asévekbenmégfolyta-
tódottazörményekbetelepedésenemcsak
Moldvából,hanemLengyelországbólis.9
ABotosánban1588-banszületett,(Mold-
vában aKáprikodának10 ismert család-
ban),Jézeán 11(.....)Dzerighgazdagke-
reskedő (Magyarországi feljegyzésekben
Bogdán Simonkéntszerepel)12akikeres-
kedettErdélybenis.Mindenesetrehárom
fialegnagyobbvalószínűséggel1668-ban
Gyergyószentmiklósra költözött, és tele-
pedett le.Később leszármazottjaikközül
többen,más,azörményekáltallakottte-
lepülésekreköltözött.

Legidősebb fia, aki 1621-ben született
Jákub, Erdélyben Bogdán Jakab 13 né-
ven volt ismert, utódai Beregszászon,
Erzsébetvárosban és utóbb Szamosújvá-
rontelepedtekle(Kabdebó János – Ohán 
Kabdebó utódai apjuk keresztnevét vit-
ték tovább családnévként), és Capdebo,
Hankovics14,Kabdebó,Kapdebó15  né-
venanyakönyveztékőket.

Középső fia, aki 1623-ban született,
Mánug, Erdélyben (botosáni) Bogdán 
Emánuel élt. 
Környezete részbenBogdánnak, részben
Botosáninak (Bocsánczinak) nevezte,
de más nevek is alakultak a családban
– köztük csúfnevek is. Utódait Bángi,
Besenszki 16, Biró 17, Bogdán, Boor,
Bocsánczi 18, Bocsánczy, Borbiró 19, 
Bosánszki,Facsaros20névenanyaköny-
vezték. 

Kisebbfia,aki1627-benszületettChácshig 
(akifeltehetőlegalacsony,kicsi lehetett),
Erdélyben(Áki)Bogdán Kristófnévenis-
merték(azákiaromán"coádá"fordítása,

mely"fark"-atjelent).Utódaiszétszóród-
takazerdélyitelepüléseken,ígyaXVIII.
századbanmeglehetősenolygyakorimó-
don külünböző neveken anyakönyvezték
őket: Áki 21, Ákoncz 22, Bocshig 23 
(Kicsi),Fark24,egyesKis25,Kövér26, 
Meghdesz, Mihály, Minász 27, Szebeni
28,Szebenynéven.
Ugyancsak a Káprikodá családból szár-
mazott Cap de Bou Nicora,akiGheorghe 
Stefan (1653–1658) moldvai fejedelem
kamarása volt 1654-ben, utóda biro-
dalminemességet,báróságotkapottbáró 
merecey Kapri néven 29. 
 
Midőn ezt a dolgozatot összeállítottam,
akkortudatosultbennem,hogyaMagyar-
országonnemességetnyertörmény szár-
mazású családokból minden nyolcadik
ebbőlafamíliábólszármazik:

botosániBocsánczy
(eredetilegBosánszky,Bocsánszky)
–Bécs,1762.júl.26.
baraczháziCapdebo
–Bécs,1802.júl.23
magyarbikaliHankovics
–Bécs,1762.júl.26.
talpasiKabdebó
–Bécs,1838.nov.8.
bárómereczeyKapri
–Bécs,1785.okt.
–Bécs,1791.júl.24.
gyergyószentmiklósiKövér
—Bécs,1780.máj.24
réthátiKövér
–Bécs,1804.aug.17

ésákontzKövérIstván
—Bécs,1780.máj.24



Erdélyi Örmény Gyökerek 2019. július–augusztusErdélyi Örmény Gyökerek2019. július–augusztus

1514

Lábjegyzetek

1 Moldva fejedelmei cca. fél évszázad alatt: 
1634–1653.Vasile Lupu(1.x) 1666–1668,III. Ilia. Alexandru 
1653.IV.–V.I. Gheorghe Ştefan(1.x) 1668–1672,III.GheorgheDucaMoldva
 fejedelme(2.x)
1653.V.–VII. Vasile Lupu(2.x) 1672–1673,XI. Ştefan(1.x)
1653–1658.I. Gheorghe Ştefan(2.x) 1673.XI.I. Dumitra.cu 
1658–1659.II. Gheorghe Ghica 1673–1674XI. Ştefan(2.x)
1659.XI.II. Konstantin Şerban 1674–1675I. Dumitra.cu(2.x)
1659–1661.X. Ştefăniţă Lupu(1.x) 1674–1678közöttII. Gheorghe Duca H
 vasalföldfejedelme
1661.I.–II.II.KonstantinŞerban(2.x) 1675–1678Antonie Ruset 
1661.II.–IX.X. Ştefăniţă Lupu(2.x) 1678–1683III. Gheorghe DucaMoldva
 fejedelme
1661–1665,Eustatie Dabija 1680–1683közöttGheorgheDucaUkrajna
 hetmanja volt 
1665–1666,III. Gheorghe DucaMoldva
fejedelme(1.x)

2 és 3„AzüldözéseksorakezdetétvetteIstvánvajdaalatt1551-ben,melyetrészletesen
előadMennas szerpap egykorú és szemtanú író 25 lapra terjedő siralmas versezeté-
ben,stetőpontjátérte1668évbenGheorgheDucavajdakorában.”–MondjaLukácsi 
KristófEmlékezetekazerdélyiörményekmúltéletéből.melyetazörményekapostola:
Világosító-Szt-Gergely1858-ikéviünnepénaszamosújváriörményszertartásútemp-
lombanmondottegyházibeszédben.
Hogymennyitkellettabukovinaiörményeknekezentérítésitörekvésekáltalszenved-
niük,aznemtartozikközleményünkkeretébe,errőlbővebbenírDan,»Dieorientalischen
Armenier«,13.lapján

A bukovinai örmények. — Dr. Wlislocki Henrik.
 
4AcsodákrendjénmondelegytörténetetaSzékelyOkmánytár1668.évijelentése.E
szerintmikoravajdasógoraleakartaromboltatniakutnáritemplomotslövetnikezdte
aharangtornyot,hirtelenmegvakult,afellázadtfőurakmegölték,ígyatemplommeg-
menekült. 

5Az„Armenia”mélyentiszteltszerkesztőségénekmegbízásábólközlömehelyenma-
gyarfordításbanPátkánián K.szentpéterváriegyetemitanárnakTokati Minász(Minas
Jewdokatsi) történeti tárgyúversezetérevonatkozómegjegyzéseit,a rendelkezésemre
bocsátottoroszeredetialapján.–Apárizsi„BibliotliéqueNationale"(„NemzetiKönyv-
tár")egykéziratgyűjteményében—mondjaPátkánián—„a224számalatt(Acc.f.
101)150sorosigenérdekesversesműreakadt.Kár,hogynemazegészmaradtfönn,

hanemcsakmásodikfele.Atöredékannakelbeszélésévelkezdődik,hogyIstvánvajda
parancsára miként hurczolták az egész népességet (a szucsavaiakot?) a vesztirhez
(kincstáros),kimegparancsoltaazörményeknek,hogyhaladéktalanuláttérjenekagö-
röghitre.Denemszoritkoztakcsupánegyesintésekreésfenyegetésekre,hanemalkal-
maztaksúlyosabbeszközöketis:azörményeketütötték,kinoztáktűzzel,sőtmegégették
elevenenis.Amikorezeszközöksemműködtekeléghamarosan,parancsotadtakki
ahelybeliörményeknek,hogyösszegyüljenekmind—vojtok,pergárok)papok,asz-
szonyokésgyermekek—éserőszakosanmegkereszteltékőket.Eparancsotkimélet
nélkül kellett teljesíteni.A püspöknek és papoknak előbb szakállukat borotválták le, 
smiutánígymegfosztottákméltóságuktól,oláhruhátadtakrájukésfejükredolbánttet-
tek.Eközbenoláhpapmentaházakbaésmegszentelteazokat,edényeketéscsészéket
szentvizzelöntöttmeg.Atemplomokrészbenlepecsételve,részbenszétrombolva,szent
könyvekmegégetve,templomiedényekelrabolva.Szucsávánkivűlhasonlóktörténtek
másvidékekenis,holörményeklaktak:Chotinban,Szereten,Aszpázárban,Vászluban,
Bocsánban,Rumánban.)Végülaszerzőfajrokonaihozfordulmondván,hogymindeme
nyomorok a mi megmérhetetlen büneinkért értek minket, hogy megszüntünk imád-
kozni,elfeledkeztünkazalamizsnáról,nemszerettükIstent,nemtiszteltükszüleinket
éselhanyagoltukavendégszeretetet.

61668-ban,midőnHencul, III. Gheorghe DucaMoldvafejedelmeellenpártotütött,
kellemetlen zavarok keletkeztek a szomszédMoldvában. E sok bajt okozó zavarok 
akövetkezőévbensemszűntekmeg,mertekkorvonultatöröksereg,PodóliaKameniecz
nevűvárosánakostromlásavégettamagáhozcsatoltadófizetőtartományoksegélycsa-
pataival együttKözép-Moldván keresztül. Ezért az örmény egyházmegye félelemtől
űzetveahétmoldvaivárosaibólahegyekrevonultésottlappangottamásodikéshar-
madikévbenis,mígvégreabbanállapodottmeg,hogyErdélybemenekül.

Abeköltözéstörténetéhez—Latinból:Páll Bogdán. 

7Demivel1668-banegyHenkulnevezetűegyén,amoldovai fejedelemellen fellá-
zadvazavargásokatidézettelő-ésakövetkezőévbenatörökökisarégiLengyelország
PodoliatartományánakKameniecmegerősítettvárosátmegtámadták,amoldovaiörmé-
nyeketisnagyonsokszerencsétlenségérte;közülöksokanéletüketveszítették,mások
vagyonuktólfosztanakmeg.Azok,kikéletbenmegmaradtak,látvaazországpusztulá-
sátésatartószavargást,hogyavégveszélytőlmegmeneküljenekéscsendeséletmódhoz
juthassanak,azerdélyihegyekrefutottak.Itttartózkodtakmajdnemháromesztendeig;
demivelezenidőalattegyszersemkinálkozottkedvezőalkalomavisszatérésre(Mol-
dova),azakkorierdélyifejedelem-I. Apafi Mihályhozfordultak.

Amagyar-örmények.— Govrik Gergely. 

8"ÁtjöttekpedigErdélybe1672-benKr.után;átjövetelükfőokavala:hogyamoldovai
fejedelemésnép,azörményeket,jóllehetszintúgynem-egyesülthitűekvoltakmintők, 
azörménynyelvésrítuselhagyásáraésagörögszertartáskövetésérekényszerítették,mi-
velpedigerreőseinkráállanisehogysemakartak,iszonyúüldözésttámasztottakellenök.
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Templomaikatkirabolták,drágaékszereiktőlmegfosztották,egyházikönyveiketmág-
lyárarakvaelégették,püspökjükötéspapjaikatbörtönbevetették,agyermekeketújból
megkeresztelték,halottaikatgörögszertartásszerinttemettettékel,végreatemplomok-
nakágyukatszegezve,azokathalomralőtték.Szóvalazörményeketősrégiszokásaikból,
erkölcseikbőlésnemzetiségükbőlmerőbenkiakartákvetkeztetni."

9Írjaavisitgyergyo.rohonlap.

10Áki,Bocshig,Fark,Kápdebo,Kápri (=Kepri)ésKáprikodáegycsalád,melynek
vezetékneveBogdán(SzongottKristóf:
Amagyarhoniörménycsaládokgenealogiája.)

11EcsaládörményneveJézeán(..jéz:ökör,.....Ökrös,Ökrösi).L.Szongott:I.m.

12EszerintazÁki,Bocshig,Fark,Kápdebo,Kápri(Kepri)családőseBogdán Dzerig 
(Simon)volt.L.Szongott:I.m.

13EszerintahazaiKápdebo-kvezetékneveBogdán.L.Szongott:I.m.

14 Kábdebo Jánosmaradékai elhagyják aKápdebonevet és apjuk (János=Hanko)
nevérőlHankovicsoknaknevezikmagukat.L.Szongott:I.m.

15románulcapudebou.L.Szongott:I.m.

16Bocsánczicsaládnévelferdítettalakja.Bocsánczi=Besánczi,Besánszki,Besenczki
L.Szongott:I.m.

17BirócsaládnévaBorbirórövidítéseL.Szongott:I.m.

18Botusáni,Botusánhelységbőlvaló.Botusán,helységavoltMoldovában.L.Szongott:
I.m.

19Az,kiaborárulásijogotavárostól(Szamosújvár)kivette,neveztetettBorbirónak.L.
Szongott:I.m.

20Facsarár, facsaró, facsaros,amagyar facsar igéből;azár románszóképző.Kihalt
család(gúnynév).L.Szongott:I.m.

21Áki(...)örményszó,értelme:fark,far.L.Szongott:I.m.

22AzÁkoncz-okvezetékneveMánug(Emanuel)ésmivelecsaládőseláttaaszenthe-
lyeket,még„megdeszi“-nekisneveztetik.L.Szongott:I.m.

23(.....)Örményszó:far,faracska,kisember.—Gyergyó-Szent-MiklósonBocsigmost
Kis.L.Szongott:I.m.

24Csik-Szépvizen1735-benÁkoncz PétermaradékaiFarknevetvesznek fel (azör-
ményÁkimagyar fordítása); e család egyik ága 1789-benÁkoncznevétSzebeni-re
változtatja.L.Szongott:I.m.

25Gyergyó-Szent-MiklósonBocsigmostKis.

26AzÁkonczcsaládegyikágaKövér-remagyarosítottanevét.L.Szongott:I.m.

27AzörményaMinász-t,aMihálykifejezéséreishasználja.L.Szongott:I.m.

28Nagy-Szebenszab.kir.városazerdélyiSzászföldnekfővárosa.IttlakottaFarkcsa-
ládegyikága,melyevárosnevérőlSzebeninevetkapott.L.Szongott:I.m.

29Kápri.AKáprikodárövidítettalakja.ABukovinábanélőKáprinevűörménycsalád
osztrákbáróságotnyert.L.Szongott:I.m.

  

Matl Péter: „Ötösével” – képkiállítás
a XV. kerületben április 28-án

AXV.kerületiÖrményNemzetiségiÖn-
kormányzat minden évben megemléke-
zik azÖrményGenocídiumról tartalmas
rendezvényekkel, színházi előadásokkal.
Ez évben rendhagyó módon, Matl Pé-
ter képzőművész, közismert kárpátaljai
szobrászművész „Ötösével.” c. mintegy
40pasztellképétállítottunkkiazörmény
genocídiumésakárpátaljai„malenkijro-
bot” a gulág és a szibériai haláltáborok-
banszörnyűkörülményekközötthalálra
kínzott honfitársaink emlékére. Hiszen 
atörténelemérthetetlenvagyérthetőmó-
donismétliönmagát!

Szophoklész (Kr.e. 496-406) Antigoné 
c.művébenígyírazemberről:
„Sokvanmicsodálatos,deazembernél

nincssemmicsodálatosabb.Csodálatosaz

ember,mertésszelél,deazembertudásával
nemcsakajóra,hanemgonoszraistörhet.”
Hozzáteszem, kitervelt kegyetlen, vá-

logatottnál válogatottabb módszerekkel
írtja embertársait, az emberi mivoltából
kivetkőzöttkétlábonjárószörnyeteg–,ha
a hatalom ezt kívánja. 
Ígytörténtaz1915-benTörökország-

ban,akeresztényörményekelőreelter-
vezett megsemmisítésével, kiirtásával,
mertahatalmitörekvésekígykívánták.
Több ismertető szöveget írtam 20 év
folyamán. Nem bocsátkozom ismétlé-
sekbe. dr. Issekutz Sarolta a EÖGYKE
füzetek legutóbbi számában, az Orlay
utcaimegemlékezésekapcsánelmondta
az örmény népírtás lényegét ésmegje-
lentette azt.
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Ugyanazokat amódszereket alkalmaz-
ták amegszálló szovjet csapatok szovjet
pribékeiII.Vh.utánakollektívbűnösség
elvén,központiutasításramintatörökök
az örményekkel. A haláltáborok ugyan
nem a szíriai sivatagbanDeir ez-Zorban
végződtek, hanem Szolyván, aGulág és
Szibéria haláltáboraiban.Aki valameny-
nyire érintett ebben a témában, s ki ne
volna az Kárpátalján, Magyarországon
és az elcsatolt területeken? Hiszen Ma-
gyarországrólis,a„MalenkijRobot”fel-
szólítással a kárpátaljai megsemmisítő,
szolyvaimunkatáborbagyűjtötték a fog-
lyokat.Sakimégéletképesvolt,ötösével
sorbaállítottákésaGulágmunkatábora-
ibaésSzibériábaszállítottákélőholtan.
A kiállítás címe „Ötösével”. Megren-

dítőezacímannak,akitudja,
hogy a legyengült, beteg fog-
lyokat állították így sorba, s 
akikidőltasorból,akomisz-
szároknyombanlelőtték.Eny-
nyitjelentettegyemberélet!

Matl Péter nagyon tehetsé-
ges,érzékenyművészésKár-
pátalján minden család érin-
tett életüket vesztett, szovjet 
haláltáborokban kínhalált halt 
családtagjaik gyászában, így 
aművészis.
Az alkotások önmagukért

szólnak.Megrendültemaké-
pek láttán. Finom-érzékeny
pasztell és szürkés fehér szí-
nekben ábrázolja a lét és nemlét határán 
imbolygófigurákat.Kitudjaférfiak,nők,
gyermekek-e?Arctalanok! Olykor „Ötö-
sével”,degyakrabbanasorbólkiforduló
vagyösszecsukló alakokkal.Nemkímél-
teknőket,idősasszonyokat,sőtgyermeke-
ket sem.Kárpátalja férfi lakosságát szinte
kiirtották. Mélyen megélt ábrázolások

sorjáznak,aművészegyéniségefinomros-
táján átszűrve. Az ismertető anyaggal jól
kiegészített,hosszú ideignyitva tartókiál-
lítássokaknakismeretlentényeketisfelso-
rakoztatott.Nemcsoda,hiszenhallgatásra 
kényszerítettek mindenkitazelmúlttöbb
évtizedsorán.
Éppenakiállításbezárásanapjánrésze-

sültPéter,aMűvészeiAkadémiaNagydí-
jában, Budapesten, a Vigadó Galériában
2019.május29-én.
Jelentőskitüntetéseitazinternetenmeg-

találhatják.
Matl Péter nevét a Vereckei emlékmű

tetteközismertté.Azótaisszélesskálánal-
kotóművész.ElévülhetetlenérdemeaMun-
kácsonfelállítottGulágemlékmű,aRákó-
czifejújraöntéseésmegannyijelesalkotás.

Köszönet illeti,Matl Pétert, hogy ren-
delkezésünkrebocsátottaakiállításképeit
ésafantasztikusismeretanyagot,korabeli
dokumentumokkal.
Jómagam, aki családom révén érintett

voltamazelső,amásodikVh.,aDonka-
nyarésa„MalenkijRobot”elviselhetetlen
emberpusztító borzalmai hozzávetőleges

ismeretében: Ennyire részletesen nem
tudhattam a kárpátaljai kitervelt ember-
irtásról. Szolzsenyicin műveihez korán
hozzájutottam.AzIvánGyeniszovicsegy
napját,Párizsbankaptammeg.Itthonol-
vastamaGulágszigetvilágotéskésőbba
Rákosztályt.Érthető,hogyszívügyemnek
tekintettemakiállításbemutatását.
KöszönetilletiTóth Csabát,aTóthJó-

zsefGalérialétrehozóját,akinekhathatós
közreműködésével létrejöhetett az emlé-
kezeteskiállítás!
A megnyitó ünnepséget megtisztelte

jelenlétével a leköszönt kárpátaljai fő-
konzul,akiőszinténbeszéltakárpátaljai
viszonyokról és arról, mit jelentettMatl
Péter barátsága.

Horváth Zoltánnak hálás vagyok, hogy 
amegjelentszépszámújelenlévőknekbe-
mutatta Matl Pétert.
Köszönet illeti Dinnyés József daltu-

lajdonost, aki még ünnepélyesebbé tette
felvidéki, kárpátaljai népdal feldolgozá-
sokkal és hazafias énekek előadásával 
akiállításiünnepséget.
Pazarfogadászártaakiállításmegnyi-

tásátamelyhezTóthCsabaishozzájárult
finom erdélyi örmény ízekkel, mindenki
örömére.
Végül,denemutolsósorbanelkellmon-

danom, Péter felesége Hegyi Karbah-i
örmény menekült: Fia le se tagadhatná
örményszármazását.

Nuridsány Mimi

Vereckei emlékmű

  
Gaál György 

Jereván és Tbiliszi
AkiErdélybenélésittnevelkedett,biztosan
sokathallottazörményekről.Elég,haSza-
mosújváron, az egykori Armenopolisban
belépett az örmények székesegyházába.
Debiztosantalálkozottisörményszárma-
zásúakkal,akiktöbbnyirebüszkénutaltak
egyik-másik nagyszülőjükre, hogy annak
ősei menekültek ide az örményüldözés
elől.Éshaatörténelmimegemlékezésekre
is figyelt, hallhatott az örmény népirtás-
ról, az első világháború idején elkövetett
genocídiumról.Ezekutánbizonyáramin-
denkiben felmerül a kérdés, hol is az ör-
ményekőshazája,milyen isazazország,
ahonnan annyiszor el kellett menekülni,
amely szinte folyamatosanmás hatalmak
árnyékában élt, s amely most önálló ál-
lamként kezdi kiépíteni turizmusát.Bizo-
nyáraebbőlamegfontolásból,vagyéppen 

azörményősökrevalótekintettelálltössze
aza23fős–jórésztkolozsvárimagyarok-
bólálló–csapat,amelyazidénáprilisban
nyolc napos kirándulást tett az örmény
őshazában.
Hajnali órában érkezünk a Bukarest-

ből induló járattal a jereváni Zvartnoszt
nemzetközi repülőtérre. Ittmindeneuró-
pai színvonalú.Csak utólag tudjukmeg,
hogyareptérmagántulajdon,egykülföldi
örmény milliomos működteti.Az állami
Erebuni reptérmár csakbelföldi éshadi
célokra használt. Szállodánk, a díszes
bejáratúRoyalPlaza ismindenbenmeg-
felel az elvárásoknak.Abelvárost övező
körúton fekszik. Szobánk ablaka hátra
nyílik, a belváros felé néz és eléggé le-
hangoló látványt nyújt: nyolc-tízemele-
tes tömbházakkal övezett, eldugott kis
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negyed, földszintes bádogfedelű falusias
házakkal, középen egy templomocska,
melyvasárnapműködikis.Aszűkudva-
rokról állattartás hangjai és állandó ku-
tyaugatás jut felötödikemeletiszobánk-
hoz. Ez a régi Jereván.Az „új” Jereván
megismerésérenincskülönnapunk,mert 
az „úgyis egy modern város”. Csak né-
hányreprezentatívépületébeviszelabusz.
A többit délutánonként, esténként fedez-
hetjük fel. Első napi, kis pihenés után
kezdettprogramunkazörménymúlt fel-
legvárába, a Matenadaran levéltárba és
múzeumbavisz.Alevéltáregyikszamos-
újvári szárma-
zású, magyarul 
szépen beszélő
kutatója lesz
a kalauzunk. 
Az ő szavaiból
ismerjük meg
nemcsakakiál-
lított kincseket,
hanem az ör-
mény történel-
met ésművelő-
déstörténetetis.
A Matenadaran a várost körülvevő

dombok egyikének lejtőjén fekszik, dí-
szes lépcsősor vezet bejáratához. Alsó
teraszán Meszrop Mastoc ülő szobra lát-
ható.ŐdolgoztakiaIV.századvégénaz
örményábécét.Aszobormögöttazábécé
betűiolvashatóka falon.AMatenadaran
jelentése könyvtár/kézirattár, de az inté-
zetmaMastocnevétviseli, sőt az innen
induló,abelvárostátszelősugárútisróla
lett elnevezve. Az intézet első épülete
1959-rekészültel.Ekkorazörményegy-
ház államosított, s addig Moszkvában
őrzöttlevéltárávalvetettékmegalapját,s
mindenünnengyűjtöttekbeakéziratokat.
A mostani impozáns épületet 2011-ben

avatták fel. Főbejárata két oldalán a hat
legjelesebbörménytudósszobraáll.Nap-
jainkbanazintézetmintegy23.000kézira-
tos művet, 500.000 dokumentumot őriz, 
a legnagyobb örmény történeti gyűjte-
mény.Atárlókbanalegrégebbikéziratok-
bólésörménynyelvűkötetekből,Biblia-
fordításokbóltekinthetünkmegnéhányat.
Nemegykódexnekkülöntörténeteisvan,
csodával határos módon menekült meg
a pusztulástól. Gyönyörű örmény-motí-
vumos miniatúrákat, művészi kötéseket
láthatunk.Az előcsarnok falain a térkép
előttismegállunk,hogynéhányörmény

történeti alapfo-
galmat elsajátít-
sunk. 
A mostani,

29.800 km2-es 
Örményország
csak kis töre-
déke az örmény
birodalomnak,
melyazKr.e.II.
századig vezeti
vissza múltját,
sőt a nép törté-

netét egyenesen a Bibliából eredezteti.
Önálló örmény királyság azonban csak
nagyonrövid időszakokig létezett.Kr.e.
63-banaRómaiBirodalomkebelezibete-
rületüket. III. Tirdatkirályuk301-benfel-
veszi a kereszténységet és államvallássá
teszi. Ebben segítségére van az utóbb
VilágosítóSzentGergelynévenismertés
imádottpüspök.ARómaiBirodalomfel-
bomlásátkövetőenaBizáncközpontúKe-
let-RómaiBirodalomuralmaalákerültek,
de a keleti örmény területeket rövidesen
azÓperzsaBirodalom foglalta el.Aztán
652-tőlkétévszázadonátazarabokural-
kodtak itt. Majd újra Bizánc kerekedett
felül.Az1230-asévekbenjöttatatárjárás,

mely csak a templomokat kímélte meg. 
Ennek eredményeként kezdődött az első
örmény emigrációs hullám. 1100 tájá-
tól háromszáz éven át a Földközi-tenger
partjánlétezettegykisebbönállóörmény
királyság Kilikia elnevezéssel. 1453-ban 
a törökökmegdöntik a Bizánci Birodal-
mat,sazörményterületekisuralmukalá
jutnak. Az 1500 táján megerősödő Irán
egy kisebb keleti részt ebből magának
foglal el. Ezzel évszázadokra állandósul
azörményekkettéosztottsága:anagyob-
bik,nyugatirészatörököké,akeletipedig
a perzsáké. Az 1826–1828 között zajló
orosz-perzsa há-
ború eredmé-
nyeként a keleti
örmény területe-
ket Oroszország-
hoz csatolják. 
Kormányzósági
székhely lesz Je-
reván. A török
területen maradt
örmények több-
ször felszabadí-
tási mozgalmat
indítottak.Erreválaszként indultak a tö-
rök népirtások. 1895-ben körülbelül 300
ezren pusztultak el, s több tízezren me-
nekültek szét a világba. 1909-ben újabb
30 ezer örményt gyilkoltak meg. Végül
a hatalomra került ifjú törökök – akiket
az örmények is támogattak –meg akar-
ták végleg oldani az „örmény kérdést”,
s 1914–15-ben megrendezték a török-
országi örmények véglegesnek tekintett
kiirtását,amikorszervezettenmásfélmil-
lióörménytvégeztekki,mégazörmény
műemlékeket is elpusztították. Ezeknek 
anépirtásoknaktulajdonítható,hogyazélet-
benmaradottakisszétszóródtakanagyvi-
lágban. Úgyhogy az örmény diaszpóra

nagyrészt a nyugati örménységből került
ki.TulajdonképpenamaiTörökországke-
leti területe egészen a Földközi-tengerig
mindazörményekévolt.
A cári birodalom nem sokat törődött 

aKaukázuson túli területeivel. Itt egyet-
len város számított fontosabb központ-
nak: Tiflisz (Tbiliszi). Innen irányították 
avidéket.Az1917-esoktóberiforradalom
utánabolsevikállamvezetésengedteön-
állósulniazittenikiskormányzóságokat:
1918elejénmegalakulapolgáriÖrmény
Köztársaság.Ezterületivitábakeveredik
a GrúzKöztársasággal.Aztán a törökök

rohanják le az 
örményeket, de
őketsikerülvisz-
szaverni. 1920
novemberében az 
új szovjet hata-
lom kezd érdek-
lődni e területek
iránt. 1921-ben
ittisabolsevikok
jutnak hatalomra, 
behívják a szov-
jet hadsereget. 

A törökök a cári birodalom örmény ré-
szeiből néhány tartományt maguknak
igényelnek.S1921-bena szovjet-orosz–
török békekötéskor ezekről az oroszok
lemondanak. 1922-ben moszkvai sugal-
latramegalakulaKaukázusontúliSzovjet
SzocialistaSzövetségiKöztársaságTiflisz
fővárossal. Ez 1936-ban három önálló
szovjet köztársaságra bomlik szét: Ör-
ményország,Grúzia,Azerbajdzsán.Tulaj-
donképpenavallásialapállaszétbomlás
mögött:azegyikörményapostoli,amásik
ortodox, a harmadik muzulmán vallású.
Deegyiksemelégedettahatárokmegvo-
násával.ÍgyjelentősörményterületAzer-
bajdzsánnak jut (Karabach), Tbiliszibe,
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mintfővárosbanagyonsokörménycsalád
telepedettát.Az1920-asévektőlkiépítik
a szovjet típusú államigazgatást és egy-
pártrendszertevidékekenis.
A gorbacsovi új politikai jelszavak itt

szintén visszhangra találnak. De a poli-
tikátegy időreháttérbeszorítjaaz1989.
december7-inagyföldrengés,ami25ezer
örményáldozattaljár.1991szeptemberé-
benkiáltjákkiafüggetlenÖrményKöz-
társaságot.AHegyiKarabach örmények
lakta területet az ország részévé nyilvá-
nítják, amiért 1992-ben kitör az háború
Azerbajdzsánnal.Azörményekgyőznek,
sőtmégegykorridortismaguknakbizto-
sítanakKarabach felé.Azóta hadiállapot
vanakétországközött.Nemcsakakeleti,
deanyugati,törökhatárisátjárhatatlanul
lezárt. Úgyhogy az országnak csak Irán
és Grúzia felé van közlekedése.Viszont 
a grúzokkal is csak „kényszerbéke” áll
fenn.1996-igazországretteneteskrízisen
esik át. Teljesen körbezárva áram, gáz,
benzin nélkül nyomorognak. A szovjet
időkgyárai rendre csődbe jutnak.Akkor
Iránnyújtvalamelyessegítségetaközál-
lapotok javítására.Azóta több kormány-
krízisen és tüntetés-hullámon esett át 
azország,deúgytűnik,azutóbbiévekben
kezdimagátfeltalálni.Nemutolsósorban
megint rászorulnak az orosz kapcsola-
tokra. Külföldről pedig egy-egy örmény
milliomosnyújtalkalmitámogatást.
Ugyancsak a Matenadaranban hallunk

azörménynyelvrőlis,melyazindoeuró-
painyelvcsaládönállóágátképezi.Meg-
maradását főleg a saját írásmód beveze-
tésének tulajdonítják.A19. századra két
nyelvjárásaalakultki: akelet- és anyu-
gat-örmény.Főlegamagánhangzókejté-
sébenkülönböznek.Amaiállamihivata-
losnyelvakelet-örmény.Adiaszpórában
viszontfőleganyugat-örményöröklődött.

Örményül vagy 6 millió ember beszél,
közülükcsak3,6millióélazországban.
Az ország lakossága most 3 millió 800
ezer körüli.Közel 98%-ban örmények.
A más nemzetiségűek a 90-es években
mindelvándoroltak.
A Matenadaranban több órát töltünk.

Majdazebédkövetkezika„Cascade”lép-
csősor felsővégénél.E lépcsősortamo-
dern várossal együtt tervezték, s ugyan-
arraadomboldalrakúszikfel,amelyen
aMatenadaranistalálható.Valamikorúgy
képzelték el, hogy a lépcsők vízeséssel
fognak váltakozni.Amerész tervet csak
félig valósították meg a kommunizmus
alatt.Aztánegyörménymilliomosmeg-
támogatta az építkezést, s most már csak 
néhánylépcsőhiányzikafentikilátó-tera-
szig.Avasbeton-oszlopokrozsdáscsápjai
meredeznekott.Állítólagatervpontatlan-
ságamiattnemlehetazutolsó lépcsőket
kialakítani.Alépcsősorfelsővégemellett
pompás új épület a Charles Aznavour-
alapítvány székhelye. Az örmény szár-
mazásúfranciasanzonénekesnéhányszor
meglátogattaazországot.Egy itteni ko-
nyakfajtaisviselianevét.A„Cascade”
felső végétől egy sétány indul aGyőze-
lemparkba,amelynekközepénirdatlanul
magastalapzatonegyhatalmasnőalakáll.
Örményország Anyácskájának nevezik.
Jobbkezébenegykardmarkolatát tartja,
bal kezével akard tokját fogja.Távolról
egyhatalmaskeresztneknézkianőalak.
Idegenvezetőnkszerintaszoborüzenete:
akardugyan tokbanvan,dehaellenség
jönne,azonnalkihúzzák.Amamúzeum-
ként szolgáló talapzat sokáigSztálinóri-
ásszobrátviseltemagán.
AtetőrőlátlehettekinteniJerevánbel-

városát.Haegy térképpel iskiegészítjük
anemláthatórészeket,kiderül:szabályos
kört ír leaközpont.A„Cascade”aljától

indulatengelye,egyszélessugárút,mely
a két központi teret is összeköti.A lép-
csősoralattitérbőlmégkétsugárútindul
rézsútosan. Ezeket aztán keresztutcák 
metszik.Annyira logikus és áttekinthető
azutcahálózat,hogykönnyenmegállapít-
ható:eztmérnöktervezte.Ráadásulabel-
várostövezőkörútfélkörétszélesparksáv
övezi. Az ellenkező oldalon a Hrazdan
folyócskakanyarulataészöldövezetebiz-
tosítjaatelepülésjólevegőjét.
Azt már csak útikönyvből tudhatjuk

meg,hogyaváros2800évesmúltratekint
vissza.EgykorUrartuKirályságaterültel
itt, s annakural-
kodója,I. Argisti 
Kr. e. 782-ben
alapított e he-
lyen az Erebuni
elnevezésű erő-
döt.Ennek falait
mára feltárták 
az egyik külvá-
rosi negyedben.
Hogy Urartu la-
kói örmények
voltak-e,azvita-
tott.AkirályságotKr.e.590-benamédek
megbuktatták. Majd jöttek a perzsák. 
A kereszténység felvétele után, az 5. 
század táján épült a legrégebbi jereváni
templom,melyet 1931-ben bontottak le.
A város a karavánutak nyomvonalán fe-
küdt, s évszázadokig pihenőhelyül szol-
gált. Ezért is a 19. századig fő épületei
a karavánszerájok voltak. 1513 és 1737
között aperzsaés törökbirodalomközti
határvonal itt haladt át, úgyhogy a vá-
roska 14-szer cserélt gazdát. Többször
földrengésekiskárttettekbenne.1828-tól
a cári birodalomhoz tartozott. 1830-ban
mégcsaklakossága35,7%-avoltörmény. 
De aztán ez lett a legbiztonságosabb

örmény város, úgyhogy százával mene-
kültekideatörököküldözöttjei.1850-ben
váltkormányzóságiszékhellyé,akkormár
lakosainak fele örmény volt.A 25 000
lakosú kisváros fejlődésének lendületet
adott a vasút 1903-as kiépítése. Ezután
állandóösszeköttetésbenlehetettTbiliszi-
vel,apolitikaiésszellemiközponttal.
Az első világháború alatt és után – 

atöröktámadáskövetkeztébenis–avá-
rosszinteelnéptelenedett,sromossávált.
Ígyaz1920-asévekbenaszovjethatalom
elhatározta,hogyittépítifelabirodalom
első „modern”mintavárosát.Az örmény

származású, 
Moszkvában is
elismert Alek-
szandr Tumanjan 
mérnököt bízták
meg a tervezés-
sel.Nekiköszön-
hető a mostani
városközpontki-
alakítása. Csak-
hogy ez egyben 
felmérhetetlen 
pusztítássalisjárt.

Amégállótemplomok,karavánszerájok,
bazárok mind bontás alá kerültek. Alig
néhánykis templomocskaésegymecset
maradtmeg a tömbházak között. Ezeket
semlehetetthasználni.Tumanjan–akinek
anevétazegyikfőutcaviseli–mindössze
170000főretervezteavárost.Az1989-
benérteelaz1,2millióscsúcsot.Jelenleg
istöbbmintegymillióanlakják.Ezértdél-
utánonként valósággal bedugul a város. 
Asok-sokLadaésMoszkvicsmellettma
márszámtalannyugatimárkájúluxusautó
isközlekedik.Kérdés,hogymeddigbírják
arosszutakat.Aszovjetidőkben,1981-re
épültfelavároselsőmetróvonalatízállo-
mással.Bővítésenagyonlassanhalad.
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Avároskörnyékénsokrózsaszínestufa
található. Ezekből kocka alakú lapokat
vágnak.Tumanjanaközépületek,demég
a központibb lakóházak falait is ezekkel
boríttatta. Ha rájuk süt a nap, érvényesül 
színük.Defelhősidőbenavárostnagyon
szürkévéteszik.Eztasokzöldterületva-
lamennyireellensúlyozza.
Első napunk késő délutánjára már csak

egyetlen, de annál érdekesebb műsorszá-
munkmaradt:azArarátnevétviselőörmény
konyakgyár felke-
resése.AHrazdan
folyón átvivő or-
szágúti híd vége
fölé egy dombra
emelt hatalmas 
épületaközpontja.
Több emeletnyi
mélységű a pin-
cerendszere. Ter-
mészetesen mú-
zeumi részlege
is van: hordók és
vitrinben őrzött
régicímkéspalac-
kokközött sétálva
ismerjük meg 
az üzem történe-
tét, a konyakfélé-
ket, s a hozzájuk 
fűződő számos
legendát. Megtud-
juk, hogy Chur-
chillnek Sztálin
küldte rendszeresenakedvenckonyakját.
Aznavourpedigegykülönlegeskonyakke-
veréketrendeltinnen,melymaazőnevét
viseli.Aztánkövetkezikakonyak-kostoló.
Egy hosszú teremben elegánsan megterí-
tett asztalon vár a két-két öblös pohárba
töltött egy-egy ujjnyi konyak. Elmond-
ják, hogy lehet a konyak ötéves, tízéves 

és harmincéves is. Más-más a színe,
ereje és persze az ára. Végül az üz-
letbe jutunk, ahol pár decistől akár
literes méretű üvegekben is árulják
a márkás italt. Bár repülőn kell ha-
zaszállítani, sokan vásárolnak kisebb
üvegekkel. Az Ararát nem véletlenül  
a nemzeti konyak márkája. Innen – és 
azországszintemindenpontjáról– lát-
ható az 5000 méternél magasabb hó-
borította kettős csúcsú hegy. Az örmé-

nyek szent hegye.  
Hasonló a japá-
nok Fudzsijához.
Csak-hogy a hegy 
tövébenottadrót-
kerítéses határ, s 
kezdődik Török- 
ország.Mégis,már
a szovjet tagköz-
társaság idején 
azörménycímer-
ben szerepelt az 
Ararát.Alegenda
szerint Törökor-
szág nagykövete
útján tiltakozott
Georgij Csicse-
rin szovjet kül-
ügyminiszternél
az ellen, hogy  
a határon túl, más 
országban fekvő
Ararátazörmény
címerben szere-

pelhessen. Mire kis gondolkodás után
Csicserinígyfelelt:atörökökisafélhol-
datábrázoljákcímerükben,pedigaHold
eddigelémégnemtörökterület.

(folytatjuk)
Photo by: www.photostock.am

Örményországi képek Spirit of Armenia 
2008

Az örmény ábc betúi

Bálintné Kovács Júlia                               
Az Azbé, Ázbé Azbej, Ázbej

családnevű örményekről –III.rész
Ázbej Sándormunkássága soránkülön-
bözőállamitervezővállalatoknálvoltter-
vezőépítész,modernfunkcionalistalakó-
ésközépületeketegyaránttervezett.
Az1950-esévekbenrésztvetttöbbvi-

dékiváros(1959:Ózd;1959:Gyöngyös;
1959:Pécs;1961:Várpalota)rendezésé-
nek tervpályázatában, melyeken külön-
böző díjakat is nyert. Jelentős szerepe
volt Kazincbarcika városrendezésében,
aholazújvárosrészlakóépületeinekegy
részétistervezte(1951-60),azÁRTmel-
lett.AbudapestiLágymányosilakótelep
tervezésénekésmegépítésénekelsősza-
kaszában is fontos résztvállalt,ahol la-
kótelepiházak(1000lakás)ésakorszerű
bölcsőde fűződik nevéhez. 1960-63 kö-
zöttépülmegaSemmelweisOrvostudo-
mányi Egyetem Rezső téri kollégiuma
és az egri Tanárképző Főiskola leány-
kollégiuma (1962-64). Az egykori Ma-
gyarSzínház,amáigideiglenesNemzeti
Színház átépítésére kiírt tervpályázat
győztese,ateljesenéskorszerűenátala-
kított színházépületért (1963-66) 1973-
banYbl-díjatkapott.Ugyancsakazőter-
veialapjánépítettékátaPestiSzínházat
aVáci utcában (1964-67). Fő tervezője
az algériai olimpiai stadionnak (1965-
72),aholnemcsakazegyediépület,ha-
nemkomplex„sportváros”megalkotója.
A megvalósult épület nagy nemzetközi
elismerésbenrészesült.

Írásai: 
Algériaiolimpiaistadion,in:MagyarÉpí-
tőművészet,1967/1.

Hevesitériszínház,in:MagyarIparmű-
vészet,1968/1.
Egri Tanárképző Főiskola leánykollé-

giuma,in:MagyarIparművészet,1970/1.

Irodalom: 
PERÉNYI I.:Kompozíciós törekvések

várostervezésigyakorlatunkban,in:Magyar
Építőművészet,1955/3-5.
GYÖNGYÖSI I.: Budapest épülő új

lakótelepei, in: Magyar Építőművészet,
1957/1-2.
HOFER M.: Nemzeti Színház, Buda-

pest,in:MagyarÉpítőművészet,1967/1.
JAKABZ.:PedagógiaiFőiskolaleány-

kollégiuma,Eger,in:MagyarÉpítőművé-
szet,1969/3.
NemzetiSzínház(épületismertetés),in:

MagyarÉpítőművészet,1972/3.
SZITTYAB.:OlympiaiStadion,Algír,

in:MagyarÉpítőművészet,1973/2.
Forrás Kortárs Magyar Művészeti 

Lexikon I–III.
 
„A színház története messzire nyúlik

vissza.ÁllandóNemzetiSzínházépítésé-
nek szükségességét már Széchenyi István 
is felterjesztette1832-ben.Aszínházeb-
ben a korszakban egy független nemzet 
magátólértetődőszükségletekéntvoltér-
telmezhető,illetveanyelv,akultúracsa-
taterekéntisfunkcionált.Különösenigaz
ezPesten, hiszen1812-bennyíltmeg itt 
aPestiNémetNyelvűSzínház,tehátért-
hetőéstökéletesenindokoltigénykéntfo-
galmazódottmeg,hogymagyarnyelvenis
legyen színvonalas színjátszás a városban. 
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A Pesti Magyar Színház eredeti, Lang Adolf tervei alapján készült épülete 1897-ben.
Forrás: Wikimedia Commons

AzállandóNemzetiSzínházmegépíté-
séhezazonban170évnekkelletteltelnie,
egészen addig a Nemzeti Színház társu-
lata„ideiglenesjelleggel”különbözőépü-
leteken dolgozott. 1897-ben épült fel – 
amindmáigaHevesiSándortér4.szám
alatt található – Pesti Magyar Színház.
Eredetilegezkétnemesicsalád,aRáko-
siakésaBeöthyektulajdonábanállóma-
gánszínház volt, amely abban az időben
az egyik legnépszerűbb budapesti szín-
háznak számított. 
Azépület szerkezete és a társulatmű-

ködése az elkövetkező évtizedekben
változatlan maradt. Végül az 1960-as
években államosították a színházat,majd
1966-ban Ázbej Sándor tervei alapján 
átépítették.  A színház ekkor nyerte el 
maikülsejét,ekorszaknakastílusjegyeit
viselikívülbelül.Ahatvanasévekderekán

amegújulóépület„nyugatiasnak”számí-
tott–legalábbisahazaiviszonyokközt.
„Ideiglenesen”ebbeazépületbeköltö-

zöttbe1966-tólkezdveaNemzetiSzín-
ház társulata,korábbiépületét1965-ben,
a2-esmetróépítésérehivatkozva lebon-
tották.APestiMagyarSzínházbanolyan
színészek játszottak, mint Blaha Lujza, 
Bajor Gizi, Jászai Mari, Sinkovits Imre 
vagy Básti Juli.

A színház jellegzetes homlokzata Illés 
Gyula szobrászművész munkája, a mű-
alkotás különböző színházi jeleneteket
ábrázol.
Azépület egyikoldalán csillogó „acél-

levelek” napos időben folyton változó
árnyképként jelennek meg a falon. A szín-
házeredetileg1000fősnézőtereazátépí-
tés után 665 főre redukálódott, cserébe

A színház épülete szemből nézve a jellegzetes domborművel.
Fotó: Wikimedia Commons/Alex Barrow

viszontnőtta színpadésamögötte lévő
színházitér.
Egy anekdota szerint a színház egyik

emeleténlévőkishallbajártkiSinkovits
cigarettázni és onnan figyelte a szem-
közti panelház lakóinak életét, akikről

ennek köszönhetően majdnem mindent
tudott,ezvoltaz„őkisszappanoperája”.

 
Forrás: Vasárnap. Bereznay István / 

2019. 02. 18. Belestünk a Pesti Magyar 
Színház kulisszái mögé

Fővárosi Örmény Klub 2019. május 16-ai rendezvény megnyitása, előadó Nagy Lenke teológus, 
újságíró: Vallás és politika; valamint Kálvin Tamás (Fővárosi Örmény Közösségi Tér éneknövendéke)
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Szabó Róbert                               
Száz éve született Keresztes Sándor, aki a XX. 
században háromszor is alapította a KDNP-t                  

SzázéveszületettKeresztes Sándor, a Ke-
reszténydemokrata Néppárt első, alapító-
elnöke.1944novemberébenegyikalapító
tagja lett azakkormég illegálisDemok-
rata Néppártnak. 1946-tól feladatot ka-
pottapártvégrehajtóbizottságában.1956
novemberében részt vett a Demokrata
Néppárt orszá-
gos újraszerve-
zésében, szerepet 
vállalt a budafoki
szervezet életre 
hívásában is.
1988-tól adódott
ismétlehetőségea
nyíltpolitizálásra:
december 3.-án
a Márton Áron 
Társaság alapító
elnöke lett, majd
1989. március
17-éntöbbtársávalbejelentetteaKeresz-
ténydemokrata Néppárt megalakulását. 
Ő vezette a párt szervezőbizottságát.
1989.szeptember30.és1990.május27.
között aKDNPelnökevolt,majd a párt
tiszteletbelielnökévéválasztották.Azév-
fordulóalkalmából KeresztesSándorés
MártonÁrongyulafehérváripüspökkap-
csolatánakfelidézésévelemlékezünk.
„És itt jött életemben az óriási for-

dulat, hogy kapcsolatba kerültemMár-
tonÁronnal, afiatalpüspökkel, akinek
ott voltam a szentelésén, mint ilyen
rendfenntartó”. Ezekkel a szavakkal
idézte fel első emlékeit életinterjújá-
ban a száz éve a Kolozs vármegyei 

MagyarókerekénszületettKeresztesSán-
dor,amikoracsíkszentdomokosiszékely
földművelő családban, a huszonhárom
évvel nála korábban napvilágot látott
MártonÁronrólkérdezték.
Keresztes az Erdélyi Magyar Közmű-

velődési Egyesület alkalmazásában álló
szerény vagyonú 
tanítócsalád ha-
todik gyermeke-
ként tanult, apja 
halála után népes 
családjuk Bán-
ffyhunyadra köl-
tözött az anyai
nagyszülők köze-
lébe. Innen „ki-
emelve” 1931-től
tanulmányait az
Erdélyi Katolikus
Státus fenntartá-

sában működő kolozsvári piarista gim-
náziumban már egyházi támogatással
végezte. Iskolai osztályfőnöke hatására
bekapcsolódott a cserkészmozgalomba,
amelyben az elsajátított alapvető etikai
normákelmélyítettékbenneaközösségi
felelősségtudatot, amelyre,mintkisebb-
ségisorbanélőmagyardiáknakigencsak
szüksége volt.
A kolozsvári kollégiumban harmadik

gimnazistakorában szervitor lett (tandíj-
mentesség és ellátás, lakhatás fejében kol-
légiumiszolgálatokatvállalódiák)sottani
munkája során láttamegelőszörMárton
Áront,akiakkoregyetemilelkészkéntés
hitszónokként dolgozott (előtte 1932-től

püspöki titkár volt). Márton már akkor
ismert volt szociális érdeklődéséről, erre
utalazis,hogyaRerum novarum40.év-
fordulójára kiadottQuadragesimo anno, 
az egyház társadalmi tanításáról szóló
pápai enciklikát a vezetése alatt állóEr-
délyi Római Katolikus Népszövetség fő-
iskolaiésegyetemiszakosztályábanazért
dolgoztákfel,hogyahallgatók látókörét
szélesítse,szociálisérzékenységéttovább
fejlessze.
Személyes találkozásuk 1940 kora ta-

vaszán történt, amikorKeresztes Sándor
első éves joghallgató az időközben gyu-
lafehérváripüspöknekfelszenteltMárton
Áronnál tett látogatást. A megkeresés 
okaakisebbségisorsbakényszerítettma-
gyarság érdekképviseletének csorbítása
volt. (A román király 1938-ban kiadott
rendeletében a kormánypárt kivételével
az összes pártot betiltotta, pártképviselet
helyett rendi képviselet jött létre s csak
ebbebelépve lehetetta romániaimagyar
kisebbségnek érdekképviseleti szerve.
Az így létrejöttRomániai Magyar Nép-
közösség különböző szakosztályai kere-
tében kulturális, gazdasági és szociális
tevékenységet fejthettek ki, politikai te-
vékenység művelésére nem volt lehető-
ségük.Akatolikus egyetemistákat tömö-
rítőMajláth-kördelegáltjaként,Keresztes
Sándortmegválasztottákafelekezetiala-
ponmegalakuló magyar ifjúsági szerve-
zeteket tömörítő Diáktanács titkárának.
Egy református társával együtt, immár
az interkonfesszionális együttműködés
keretében a szervezetek egyházi keretbe
történtrendelésévelakartáklegalizálniés
biztosítaniaz ifjúságiszervezetekműkö-
dését.Egyetemihitoktatójarábeszélésére
ekkorkihallgatásrajelentkezettahetiegy
napotKolozsvárotttöltőpüspöknél,hogy
ismertesseveleelképzelésüket.

1940-benismertettékösszeKovrig Bélá-
val,akiTeleki PálminiszterelnökNemzet-
politikai Szakszolgálatát vezette, később
Erdélybe költözött, a kolozsvári egyetem
professzora,majd rektora lett.Széles látó-
körű társadalomtudósként, szociálpoli-
tikusként írtamegaMagyar társadalom-
politika 1920–1945címűalapvetőművét,
amely az 1945utánkorszerűmagyar ke-
reszténydemokrácia szociális programját
istartalmazta.Kezdeményezőjeésszerve-
zője volt az 1943. augusztusban,Győrött
megalakított Katolikus Szociális Népmoz-
galomnak,majdazebbőlkisarjadóaz1944
őszén létrehozott Keresztény Demokrata 
Néppártnak, s fontos szerepe volt a De-
mokrataNéppártelindulásábanis.

 
1944.május18-ánakolozsváriSzent

Mihály-templombantartottbeszédében,
ahova névleg papszentelés miatt uta-
zott,MártonÁronazsidófelekezetűek
elhurcolásaésdeportálásamiattemelte
fel szavát a magyar polgári hatóságok
jelenlétében,sőtelőzőnapatéglagyárba
összegyűjtöttemberekközött ismegje-
lent.MásnapKovrigkezdeményezésére
aMária-kongregáció férfi tagozatát fo-
gadta (ennekKeresztesSándor is tagja
volt)ésazösszejövetelenmegindokolta
beszéde elmondásának okait.A vendé-
gek bemutatásakor „… a végén álltam, 
mint legfiatalabb tag, mikor hozzánk
ért… engem is be akart mutatni, és
Kovrig kicsit ilyen barokk egyéniség
volt…aligkezdettbeleamondókájába,
apüspökleállította:“Professzorúr,ne-
kemnemkellőtbemutatni,mirégebben
ismerjükegymást,mintahogyÖntvagy
Ön őt ismerte volna”. Emlékezett így,
ennyiidőtávolságábólarraabizonyos,
már említett találkozásunkra.”

(részlet)
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Programajánló – Meghívók

Fővárosi Örmény Klub
Minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor a Pest Megyei Kormányhivatal
Nyáry Pál termében kerül megrendezésre, Budapest V., Városház utca 7. 

2019. július 18. 
AFővárosiÖrményÖnkormányzatszeretettelvárjaazújonnaninduló

RoadShowelsőállomásán!
Tiszteljenmegbennünketrészvételévelazalábbieseményen.APázmányPéter
KatolikusEgyetemBölcsészet-ésTársadalomtudományiKaránakArmenológiai
Intézetenyáriegyetemetszervezidén,amelynekrésztvevőiÖrményországból
ésArtsachbólérkezettdiákok.Ezekazörményhallgatóklesznekvendégeink

2019. 07. 18-án (csütörtökön) 17 órátólaFővárosiÖrményKlubban.
Azeseményenazalábbitémákbanbeszélgetünkvelük,amelykétnyelvenleszhallgatható:

felsőoktatásÖrményországban,ifjúságlehetőségei,jövőképeaKaukázusban,
politikaihelyzet,ahogyőklátjákÖrményországban,elsőbenyomásokBudapestről.
AzelsőRoadShowkiemeltvendégeleszGerály Zoltánkutatóaki,felkérésünkre
előadásttartkorábbiizgalmasexpedícióiról,amelyekneksegítségévelelkalauzol

bennünketörményeklaktaterületekredeCsecsenföldésDagesztánvidékeismegnyílik
előttünkabátorkutatósegítségével.Gerályegyébkéntaz,akihamarosanmásodmagával

kutatjamajdazAni-örmények–ígyamagyarörmények–vándorlásiútvonalán
fellelhetőkulturálisörökségetaFővárosiÖrményÖnkormányzatmegbízásából.

Azelőadáskétnyelvenleszhallgatható.
ARoadShowfantasztikushangulatátazArtashatÖrményNemzetiségiSzínház

biztosítjamajd,hiszenszínészeikelőadásábankaukázusinépdalok
ésduetteklesznekhallhatók.

AbelépésésazEÖGYKEáltalbiztosítottbüfé,ingyenes.
Várjukszeretettel!

Esztergály Zsófia Zita,aFővárosiÖrményÖnkormányzatelnöke

A Fővárosi Örmény Klub 2019. évi programjait a Magyar Kormány,
a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős

Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.

Támogató:ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület

Fővárosi Örmény Klub augusztus 15. 
Beszélgetés Ötvös Csillaoperaénekesnővel.

KözreműködikHegedűs Valérzongoraművész.
Rendezi:XII.ker.ÖrményNemzetiségiÖnkormányzat

 Fővárosi Örmény Klub szeptember 19.
Műsor:•MegemlékezésAdy Endrehalálának100.évfordulóján.

KözreműködikVárady Máriaszínművész
•EÖGYKEkampányésörményképviselőjelöltekbemutatása
Rendezi:ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület

Kiállítás
AXII.KerületiÖrményNemzetiségiÖnkormányzatkiállítástrendezazerdélyi
örményektörténelméről,kultúrájáról,azönkormányzat5évestevékenységéről.

AkiállítástmegnyitjaBorosnyay Klára.KözreműködikVárady MáriaésazAlbioni
zenekar Zsigmond Balassavezetésével.Időpont:augusztus 28. 16 óra.
Helyszín:HegyvidékÖnkormányzat,XII.kerület,Böszörményiút23-25.

Regisztráció:ormeny12@freemail.hu,esetlega30/222-74-37-estelefonszámon.

Kiállítás
AFerencvárosiÖrményNemzetiségiÖnkormányzatésaFerencvárosiHelytörténeti

Gyűjteményszeretettelhívmindenérdeklődőt
a 2019. szeptember 2-án, hétfőn 17 órakormegnyílókiállítására:

A magyarörmény kultúra „1001” szála és formája
Akiállítástmegnyitjadr. Issekutz Sarolta,azErdélyiÖrményGyökerekKulturális

Egyesületelnöke
TradicionálisörménynépzenétjátszikaGroup Duduk   

Helyszín:FerencvárosiHelytörténetiGyűjtemény1092Rádayu.18.
(bejáratazErkelutcafelől)

Kiállítás
2019. szeptember 11-én, szerdán 17.30 órakor

Az 1848/49-es szabadságharc magyarörmény hősei 
Helyszín:Bp.II.ker.MarczibányiTériMűvelődésiKözpontGalériája

BudapestFőv.II.kerületiÖrményÖnkormányzatmegbízásábólrendezte:EÖGYKE,
Köszöntő:dr. Issekutz Sarolta

Szaktanácsadó:Dr. Kedves Gyula hadtörténész
Megnyitja:Alexa Károlyirodalomtörténész

Közreműködik:Vikol KálmánzeneművészésZenedéje
Akiállításszeptembervégéiglátogatható.
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Meghívó
2019. október 3-án, csütörtökön 17.30 órakor

Az 1848/49-es szabadságharc 170. évfordulóján
emlékezés az Aradi Vértanúkra

Helyszín:1054Budapest,Akadémiau.1.I.em.színházterem
Megnyitja:dr. Issekutz Saroltaelnök

Emlékbeszédettart: Dr. Kedves Gyulahadtörténész
Közreműködik:Kecskés Együttes

Rendezi:ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület
Az emlékünnepet a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Egyházi 

és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős
Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja

Száz éve született Keresztes Sándor
  

Szülőfalujában,akalotaszegiMagyaró-kere-
kén emlékezett a Barankovics Alapítvány és 
a Báthory-Bem Hagyományőrző Egyesület  
a száz éve született Keresztes Sándorra.Öt
évemár,hogyatemplomfalántáblaőrzi
emlékét a Demokrata Néppártésjogutóda,
a Kereszténydemokrata Néppárt egykori
képviselőjének,aKDNPelsőelnökéknek,
hazánkatarendszerváltozásutánaSzent-
széknélelsőkéntképviselőnagykövetnek.

Szülőfalujában,akalotaszegiMagyarókerekén
emlékeztünkaszázéveszületettKeresztesSándorra

 A református templomban tartott megem-
lékezésen Póka András György polgár-
mesterköszöntőjeutánKeresztesSándor
életútjárólSzabó Róberttörténészbeszélt.
Csallóközi Zoltán, a miniszterelnök-he-
lyettesfőtanácsadójaapolitikushetvenes,
nyolcvanas évek alatti tevékenységéből
idézett, Kiss András, az IKSZ alelnöke 
akereszténydemokratákjövőnemzedékét
képviselte.
 

Az emléktáblánál a ko-
szorúk elhelyezése után a 
család nevében legidősebb
fia, Keresztes K. Sándor, 
az Antall–kormány kör-
nyezetvédelmi minisztere
mondottköszönetet.Azün-
nepimegemlékezésaszom-
széd községben, Kalota-
szentkirályon a rendező
Okos Márton vezetésével 
a kereszténydemokrácia
jövőjéről szóló kerekasz-
tal-beszélgetéssel zárult.
gondola.hu, 2019. 03. 20.A Keresztes család ma

A Barankovics Alapítvány és a Báthory-Bem Hagyományőrző 
Egyesület megemlékezése

Béres L. Attila és 
Hegedüs Annamária 
könyvbemutatóján: 
Örmények a Szent-
földön
2019. 06. 19.

Szerkesztői megjegyzés: Keresztes Sándor erdélyi örmény gyökereiről
Bálintné Kovács Júliának és dr. Issekutz Saroltának többször tett említést.

Fancsali János Zug-
lóban Telmányi Emil 
hegedűvészről tartott 

előadást
2019. 05. 06.

Az Örmény Katolikus Plébánia hirdetménye a nyári miserendről
2019. július 14., július 28. augusztus 11. és augusztus 25.

Szeptembertőlvisszaállahetirend.
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Szépvízi Magyarörmény Családok Találkozója 
2019. 06. 13–17.    

Mintkorábban,idénis–immár21.alka-
lommal–Szépvízenmegrendezésrekerült
azMagyarörményCsaládokTalálkozója.

Az eseményen a Csíkszépvízen, Csík-
szeredán, Gyergyószentmiklósban, Kéz-
divásárhelyen, Szamosújváron és Erzsé-
betvárosban élőmagyarörménycsaládok
gyűltekössze,hogyegyfinomebédmel-
lett jóízű beszélgetéssel
töltsékegyüttahétvégétés
egyúttaljólszórakozzanak.
Június 14-én, pénteken

a Csíkkörzeti Magyar-
ÖrménySzentháromságAla-
pítványelnöke,Fejér István 
köszöntötte amegjelenteket
és megvendégelték a jelen-
lévőket.
Az Örmény Emlékház-

ban Orbán Zsolttörténelem
szakos tanár úr vetítettképes 
előadásáthallgathattákaje-
lenlévők a magyarörmény
múltról.

19 órai kezdettel Lázár Imola „Szent
László és az Örmény Biblia” és Dávid 
Krisztián Imre „Tájak, Városok, Embe-
rek” címűközös kiállításánakmegnyitó-
ján Zárugné Tancsin Katalin,aXIV.kerü-
leti,ZuglóiÖrményÖnkormányzatelnök
asszonyaméltattaaművészeket.
Rövidismertetésakiállítóművészekről.

Lázár Imola tűzzománckészítőmes-
ter, aki Szászrégen város szülötte, szá-
mosönálló-éscsoportoskiállításonvan
mártúl.Mottója:„Amitmanemteszünk
meg,aztmegteszimás”azörménykó-
dexekalapjánkészítetttűzzománcképei
elvarázsolták a megjelenteket.
DávidKrisztián Imre,örményszár-

mazású művész, kertészmérnök, aki-
nek családja Szépvízről származik.
Üvegképeit saját bevallása szerint
csupán6évekezdettelkészíteni.Az5
évvelezelőttiörményútjautánkezdte
eljelentőssikerrelüvegretájképeketés
portrékatfesteni.
Minda tűzzománc,mindazüvegké-

pekbőlsugárzikafény,aderű,smind-
egyikbőlazősiörményerő,melymindig
isjellemzővoltazörményországbeliés
azErdélybenélő,vagymáronnanelszár-
mazottmagyar-örményekreegyaránt.
Szombaton11órátólazörménykato-

likustemplombangyűltösszeasokven-
dég,aholGál Hunorvikáriusplébános
atya és Gábor Zoltán atya, a szépvízi
rómaikatolikustemplomplébánosace-
lebráltaazünnepiszentmisét.Agyer-
gyószentmiklósi Vörösköpönyegesek,
mintmindenévben,mostisamisénés
akoszorúzásnálőrtálltak.
Aszentmiseutánatemplomkertben

megkoszorúzták az emlékműveket,
majdaPápai-,aSzékely-ésaMagyar
himnusz eléneklése után a Sportcsar-
nokbanközösebédenacsaládokfinom
falatokmellettbeszélgethettek,örültek
egymásnak és idézhették fel régi em-
lékeiket.
AzebédelőttZárugnéTancsinKata-

linésGáborZoltánatyasokévnyimun-
kásságukértelismerésbenrészesültek.
Adíjazásutánatombolahúzásonaven-

dégekrengetegajándékotvihettekhaza.

Koszorúzás a templomkertben,
háttérben a Vörösköpönyegesek
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Vasárnapkora reggel a csoport aGyi-
mesek felé vette az irányt, ahol először 
agyimesbükkikápolnatemplombanszent-
misén vettek részt, majd Salamon József 
atya,agyimesbükkirómaikatolikustemp-
lom plébánosa meghívásának eleget téve 
rövidideigbeszélgettek.
Azutatfolytatvaaz1000éveshatáron

kellemes órákat tölthettek el a gyönyörű
napsütésben, hallgatva a Tatros és az 
Úz patakok csörgedezését. Meg lehetett
mászniaRákóczivárat,illetvemegtekin-
teniazOsztrák-MagyarMonarchiautolsó
vasútállomásának épü-
letét. A bátrabbak a ha-
tárkőhöz is elmerész-
kedtek,ahonnancsodás
kilátásnyíltavölgyreés
Moldvára.

Másnap kora hajnalban 
acsoporttagjaielindultak
haza szálláshelyükről,
aKisHavasPanzióból.
Rövid megállókat köz-
beiktatva szerencsésen
hazaértekbarátaink.
Reméljük, hogy jö-

vőreisehhezhasonlóan
csodás lesza rendezvé-
nyünk,ésminél többen
tudnakismétottlenni.

Dávid Krisztián Imre

Lázár Imola és Dávid Krisztián Imre
művészek

Középen Fejér István és Zakariás István köszönti
Gábor Zoltán atyát

Orbán Zsolt,
történelem szakos tanár

Zakariás Antal Dirán                              
Zarándokút az 1000 éve örmény templomhoz            

A történet 2019. januárban kezdődött. 
AzOrlayutcaiörménykatolikusplébá-
nián megjelent egy úr, bemutatkozott,
hogy ő Gáspár Mihály, a szentendrei
skanzenmúzeológusmunkatársaéssze-
retnéelmondani,hogyFeldebrőközség-
benvanegy1000évesörményeredetű
templom, ahol örmény misét lehetne
bemutatni, összekötve a falu 800 éves
alapításának ünneplésével és a fekete 
ribizlirőléventemegismétlődőmegem-
lékezéssel. Ez az ötlet indította el azt
a szervező munkát, amely Feldebrőn, 

a 2019. június 29-i közös ünnepléssel
fejeződöttbe.

A templom örmény eredete
Feldebrő aMátra lábánál, aTarna patak
völgyében, légvonalban Gyöngyös és
Egerközötti1000lakosútelepülés.Afalu
közepén áll az ország egyik legrégebbi
és legérdekesebbműemléke, egy barokk
stílusú, sokszor átépített, belül és kívül 
örmény eredetet és stílusjegyeket hor-
dozó,eredetileg5hajós templom,amely

Feldebrőn az örmény katolikus szentmisén 
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Európában szintepáratlan.Hozzá legkö-
zelebbazSt.GermignydePrés IX. szá-
zadi3hajósapátságitemplomáll.Amost
látható templom alól „kilóg” amostani-
nál nagyobb, mindkét oldalán apszissal
megoldott épület körvonala. A plébánia
épületében látható az eredeti templom
modellje, amelymindkét oldalán félkör-
ívben végződik, belül felmagasított, az
örményliturgiánakmegfelelőszentéllyel.
A déli falban lejáró vezet a szentély alá
vezető, freskómaradványokkal díszitett,
oszlopokkal tartott altemplom sírkamrá-
jába,aholAbaSámuelkirályttemettékel. 
AtemplomaközépkorbanaSzentKereszt
nevetviselte,amiszinténazörménySzent
Kereszttiszteletéreutalókörülmény.

A terület, ahol a templom áll, az Ár-
pád-kori Aba nemzetség birtoka volt.
FeltételezhetőépítéseAba Sámuel király
uralkodásánakidejére–1041–1043–te-
hetőés tervező-kivitelezőjecsakörmény
építész lehetett. Az eredeti templom a
Tatárjáráskor elpusztult és az ősi falakra
későbbnemörményépítészetistilusuplé-
bániatemplomotépítettekfel.Ahivatalos
feljegyzésekbenmegtalálható, hogyMa-
gyarországonmárazÁrpád-korbanlaktak
letelepültörmények.
Krisztusután1000-ben,Feldebrőtőlné-

hány kilóméterre, Tarnaszentmárián már
álltésmostisállegy5X5méteres,karé-
josszentélyűtemplom,amelynekstílusa,
faragványai és egyebek örmény eredetre
utalnak. Itt van eltemetve elsőkirályunk
édesanyja,Sarolt királynő.

A zarándokút
A szervező munkába bekapcsolódott
dr.TurgyánTamás,aki2019.márciusig 
a Parlament örmény szószolója volt.
Felvettük a kapcsolatot Gecse Mihály fel-
debrőipolgármesterúrralésGalló József 

plébános úrral és telefon egyeztetések 
utándrTurgyánTamással,Feldebrőnkét
alkalommal személyesen kerestük fel  
a polgármester és a plébános urakat, hogy 
meghatározzuk a közös ünnepre alkal-
masidőpontot,felsoroljukalegfontosabb
tennivalókatésazünnepiműsorvázlatát. 
Aprogrammárciuselejérekialakult,majd
elkezdődöttaplébániárahárulórészletek
megszervezése.Biztosítanikellettamisét
bemutatóatyát,aministránsokat,azének-
kartésaliturgiakellékeit.Vartan atyának 
Budapestre utazásához az istanbuli püs-
pökétőlkellettengedélytszerezni.
 Az Imperatrix kórussal és a minist-

ránsokkalafellépésidőpontját,valamint 
a feldebrői utazás módját és feltételét
kellettpontosítani,hogyszabaddátegyék
magukat. Közben tartottuk a személyes
éstelefonkapcsolatotGáspárMihályúr-
ral, akinek több praktikus ötlete is volt
a zökkenőmentes szentmise bemutatása
érdekében. Árajánlatot kértünk egy 50
személyes autóbuszra és június10-e tá-
ján e-mailon és honlapokonmeghirdet-
tük a zarándokútra jelentkezést. Június
28-án Vartan atya a ministránsokkal és
a liturgiai felszereléssel együtt Feldeb-
rőre utaztak, Kiss Bertalan plébániai
alapítványalapítószemélygépkocsijával
és aznap a feldebrői plébánosúr közre-
működésével este templomban liturgiai
mozgáspróbáttartottak.Ahangszeresze-
nészekkelkibővítettImperatrixkórustés
azarándokokat,június29-én,szombaton
reggel7órakorabéreltautóbuszFeldeb-
rőreszállította.

A szentmise és az ünnepség
A szentmise Feldebrőn reggel 10 órakor
kezdődött.Felemelőérzésvolt,aszínesés
szépenhímzettörményliturgikusruhákba
öltözött Vartan atya és a ministránsok

templomba bevonulását látni, miközben
a kórus a bevonulási liturgiát énekelte.
Közel 1000 éves szünet után csodás él-
mény részesei lehettek a templomhívei,
miközben az örmény liturgia az ősi ör-
ménynyelvenazősitemplomfalaiközött
ismétfelhangzott.Felejthetetlenesemény
részései voltunk. A misét befejezéské-
pen az altemplomban halotti
megemlékezés, majd rövid
hangszereskoncert követte.A
templom melletti szinpadon
GallóJózsefplébánosúrmeg-
áldotta a fekete ribizli koszo-
rút.ŐtVejkey Imreországgyű-
lési képviselő, a Képviselői
Imacsoportalelnökénektartal-
masbeszédekövette,majdel-
kezdődötttöbbifjúságicsoport
dinamikus mozgáskultúrájú
fellépése és népi tánc-csopor-
tokbemutatkozása.Színes,jól

megszervezett és szórakoztató program
részese lehetett a lombos fák árnyékában 
ülőnagyszámúrésztvevőközönség.Aza-
rándokcsoportdélután½4-korautóbusz-
szalvisszaindultBudapestre.Elmondható,
hogyaközösünneplésésmegemlékezés
nagyszerűen sikerült és úgy gondoljuk,
hogyfolytatásraérdemesült.

II. ker. Ízek utcája, az örmény sátor,
2019. június 15.
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Ünnepélyes örmény liturgiát mutattak be
Feldebrőn

A falu 800 éves jubileumán, június 29-én,  
Szent Péter és Pál ünnepén a helyi plébá-
nia a budapesti Világosító Szent Gergely 
Örmény Katolikus Plébánia zarándokait 

látta vendégül. P. Vartan Kirakossian isz-
tambuli örmény katolikus plébános ör-
mény rítusú szent áldozatot mutatott be.
AzisztambuliplébánosGalló József he-

lyiplébánossalegyüttmutattabeaszentál-
dozatot,aSrajber ZsoltvezetteImperatrix
kórus és Vartan atya asszisztenciájának
közreműködése mellett. Az ünnepélyes
örményliturgiavégénVartanatyaéstársai
azaltemplombanazörményrítusszerinti
halotti megemlékezést is elimádkozták,
amelyet a templom különleges akuszti-
kai adottságainak köszönhetően a hívek 
atemplomhajóbanhallgathattak.
Aplébániaiünnepségenbeszédetmon-

dott Vejkey Imre országgyűlési képvi-
selő, azörményzarándoklat fő támoga-
tójaésaMagyarParlamentiImacsoport
társelnöke.

AHevesmegyeiFeldebrőbarokktemp-
lománakmaisláthatóÁrpád-korialapjai
és térstruktúrája – kivételes módon – 
az Örményországban ebben az időszak-

ban épült templomokéval 
mutat párhuzamosságot. 
A feldebrői Szent Márton-
templom titokzatos örmény
építészeti összefüggéseiről
Guzsik Tamás építészettör-
ténész tanulmányát a kö-
vetkező linken olvashatják:
http://arch.et.bme.hu/arch_
old/doc/guzsik.doc)

Szöveg: Garaguly István

Örmény
Katolikus Lelkészség

Magyar Kurir honlap

Az 1000 éves örmény templom makettje

„Szerelmetes Barátom,
Mezei(y) József festőművész 1823–1882”

2019. június 20-án a Fővárosi Örmény
KlubbanacsíkszeredaiSzékelyMúzeum
volt munkatársa, Nagy Gyöngyvér, nem 
mindennapielőadásahangzottelükanyja
igen tehetséges testvéréről,Mezei József 
festőművész,építész,fényképészéskötő
munkásságáróléséletéről.
Gyöngyvérörményszármazásúcsalád-

jában, generációkon keresztül öröklődött
egymívesborítású1870-ben
kiadott –, patinás kötésű
könyv:Mezei József leány-
testvérének. Gyöngyvér ük-
anyjának Murin Andrásné 
Mezei Máriának dedikált
verskötete,kincskéntőrizve,
– de olvasatlanul! Egészen
addig, amíg Gyöngyvér  5
évvel ezelőtt kezébe vette
a patinás fóliánst és beleol-
vasott. A versek felkeltették 
érdeklődését és elkezdte
keresni Mezeit a költők
panteonjában, de hiába!
Mígnem tovább elmélyülve 
az olvasásban egy verssor 
ráébresztette, hogy a színek 
világára vágyódó és abban gondolkodó
ükrokon, festő volt. Attól kezdve nagy
szorgalommal kutatta az elfelejtett festő
életútját,mígnemmajd'teljesértékűélet-
művet dolgozott fel szorgalmas, kitartó,
olykorigenkeménymunkával.
Szinte napi levelezésben álltunk és

együtt örvendtünk  minden megtalált
képnek, dokumentumnak, anyaköveknek,
cikkeknek.  Bátorítottam, ha csüggedt
azútvesztőksűrűjében,hiszentöbbmint
160 évvel ezelőtti, tengernyi folyóiratot,

szaklapot, levelezéseket kellett megtalál-
nia, elolvasnia ahhoz, hogyMezeimun-
kásságát és személyiségét felkutassa.
Mindennehézségetleküzdveegycsodála-
tos,általamegjelentetettalbumbanadszá-
mot eredményes munkájáról, amelyhez
többönzetlenbarát,múzeumiszakember
segítőtársiscsatlakozottnagyörömmel.
Nagy Gyöngyvér kutatómunkájáról

és eredményeiről tartotta
meg előadását a Fővárosi
Örmény Klubban, az újra
felfedezett Mezeiről. Aki
festő,építész,fényképészés
költővoltegyszemélyben.
AművészKislétán szüle-

tett1823-bannemesicsalád-
ban.Ebbőlaténybőladódik
aMezey és 1848/49-as for-
radalom és szabadságharc
után, a Mezei név írása!
Egyházi iskolákban tanult.
Művészivénájakoránmeg-
mutatkozott. Rajzolt, festett, 
színműveket, regényt, pász-
torjátékot írt gimnáziumi
éveialatt, Máramarosonés

Szatmárnémetiben.
Egyetemi tanulmányait a fővárosban

végezte.1846-bantettmérnökivizsgátés
Szatmáronlettföldmérőgyakornok–,ám
nemsokáig!Afestészetirántiszenvedé-
lye győzött és ezen a göröngyös pályán
indultel,nemkissikerrel.Szatmáronis-
merkedettmegPetőfi Sándorral,ittszövő-
döttabarátságésfestettemegalánglelkű
költőportréját.Mezeiatársaságiéletün-
nepelt tagja lett. Szendrey Júlia táncosa 
voltaszatmárimegyeibálon.Innétindult

Nagy Gyöngyvér
Mezei József festőművész, 

fényképész, költő életműve című 
vetített képes előadásán
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Ayhan Gökhan                                                                                                                         
Madártávlati szemle kiegészítésekkel

„Ahhoz, hogy a legjobb helyre kerülje-
nekaversek,azegészéletművetújrakel-
lett gondolnom”–mondjaSzéles Klára 
irodalomtörténész, a tíz éve elhunyt

a szabadságharcba és Bem mellett vett 
részt a csatákban.Acsatákközti szünet-
benrajzolt,festett.Nemkisérdeme,hogy
többtábornoklegélethűbbportréjátMezei
műveként ismerjük.Továbbáaz is,hogy
Bem táborában harcolta végig a szabad-
ságharcot és utána megírta emlékiratait,
melyeketateljesértékűMezeialbumban
olvashatunk.
Festészete a szabadságharc után bon-

takozott ki. Felhagyott
mérnöki munkájával és
Budapesten tanult Lotz 
Károllyal egy időben.
Képei szerepeltek 1850-
től a pestiműtárlatokon.
Jókai Mór és Lyka Ká-
roly is dicsérik Mezei
tájképeit.
A világosi fegyverleté-

telutánbujdosásrakény-
szerül egy bányavidéki
településen talált mene-
déket.Azoroszfalusigö-
rögkatolikuskistemplom
ikonosztázát festimeg,melyma is teljes
szépségében látható! Majd következnek
nagyobb templomok, székesegyházak ol-
tárésmellékoltárképei.Csomaköztemplo-
mában, Munkácson, Máramarosszigeten,
Nagybányánéstöbbkisebbvárosban,te-
lepülésen.
Feltételezhetően (szemideg sorvadása)

ma is gyógyíthatatlan szembetegségét
a leghíresebb professzorok sem tudták
gyógyítani, talán fel sem ismerték, sem
Budapesten, sem Bécsben. Lélekben fo-
lyamatosankészül a sötétségre, vakságra.
(IsmerjükBeethoven váteszi kínjait a sü-
ketséggel...)MitérezhetettMezeiaszínek
világábanélőfestőazöröksötétségben?
Már viszonylag gyenge látással sze-

gődikOrbán BalázsmelléaSzékelyföld

végig járásában,a festészetmellettmeg-
tanultfényképezéssel,hogysegítsedoku-
mentum fotózásban barátját a nagy Szé-
kelyföld kutatót. Hihetetlen megerőltető
munka volt.
A nagybányai Székesegyház főoltára

festésénélmáraliglátott.1864-benmind-
két szemére elvesztette látását. Életmű-
vének legnagyobb és legjelentősebb ré-
szét egyházművészeti alkotásai képezik. 

Fantasztikus munkabí-
rása és szorgalma, tehet-
sége, hatalmas szakrális
életművet hagyott hátra. 
Az életműve mégis szé-
les skálájú és sokrétű,
mert jobbnál-jobb és 
szebbnélszebbképeitőr-
zik jelentős múzeumok:
a Nemzeti Galéria nem
csak festményeket, táj és 
zsáner képeket, de érzé-
keny, gyönyörűkrétaraj-
zokat, portrékat és fény-
képeket is. Féltve őrzött

kincsként.
Alkotásaimegtalálhatókmegannyi ne-

veskülföldimúzeumban,képtárbanis,pl.
Pozsonyban, Leningrádban az Ermitázs-
banéstöbbmáshelyen.
Vaksága éveiben hű társa, felesége

Guzmann Paula segítségére szorul és ek-
korkezdversírásbaismét,aközépiskolai
évek után.
Három kiadást ér meg verseskötete,

amelynek első sorozata bőrkötésben je-
lentmegésebbőlőrizGyöngyvéréscsa-
ládjaegyszéppéldányt.
Együttérzőéstámogatóisokanvannak.

Neves személyiségek, barátok, művész
egyesületek. A feleség postatiszti állást
vállal Promontoron, ma Budafok. Ebből
biztosítjamindennapiéletüket.

Közel20évvakságután59éveskorá-
banelhunyt.Kortársiméltatásokígyem-
lékeznekMezeiJózsefről:
„A nagyságot, mellyel Mezey József

csodálatunkat méltán kiérdemelte, egyé-
niségében tüntette föl.Tiszta, feledhetet-
len jellem,mélyenésnemesenérzőszív
ékesítették a csöndes elvonultságában is
kimagaslóférfiút.(...)MezeyJózsefélete
a lelkierőolymagasztospéldáját tünteti
elénk, minőt emberi természetünk gyar-
lóságamellettcsakritkáncsodálhatunk”.
„Alakja,élete,sorsapéldamindenkiszá-

mára,küzdelmeierőtadnakacsüggedőnek

és reményt nyújtanak az elesetteknek, ké-
peiszínt,verseiszépségetvarázsolnaklel-
künkbe.” Bartos Mihály
KöszönetilletiNagyGyöngyvért,hogy

egy újra megtalált nemzeti értéket adott
azországnak,avilágnakésnekünk.Innét
üzenem nyomatékosan, hogy várom egy 
harmadikalbummegjelenését,mertittlé-
tedalattisgazdagodottazéletműegyszép
alkotássaléskitudjamennyimásművel?
Köszönöm, hogy lelki-szellemi mun-

katársad lehettem a kutatás folyamán és
néhatevőlegesis.

Nuridsány Mimi

Lászlóffy Aladár kötetben publikálatlan
verseibőlösszeállított,A végtelen készen-
lét címűkiadványszerkesztője.Akönyv
koncepciójárólésújdonságairólisbeszél-

gettünk vele.
Régóta foglalkozik Lászlóffy 

Aladár költészetével. Emlék-
szik, mikor fedezte fel?
Egyetemistakorombanfigyel-

tem fel a kolozsvári irodalmi
lapokban megjelent verseire,
majdvettemabátorságot,ésle-
veletírtamneki.Ezzelvettekez-
detét a szakmai kapcsolatunk,
amelyaztánahaláláigkitartott.
Voltaképpen mindig is követ-
tem ezt a páratlan életművet,
Lászlóffyról több tucat tanul-
mányt és két könyvet is írtam,
az egyik egy monográfia volt.
Amikor1998-banKossuth-díjas
költőként a Digitális Irodalmi

  

Lászlóffy Aladár
Fotó forrása: PIM
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Akadémia egyik alapítótagja lett, engem
javasolt,mintszakértőt,hogygondozzam
aműveit. Talán ezért sem véletlen, hogy
Lászlóffy Gyöngyi, azözvegyeengembí-
zottmegazzalafelelősségteljesfeladattal,
hogy a publikálatlan szövegekből állítsak
összeegykötetet.

Szerkesztéskor követtek valamilyen 
koncepciót?
Nagyonizgalmasmunkavanmögöttünk.

Több száz oldalnyi kéziratból kellett dol-
goznom,folyamatosankerültekelőazújabb
ésújabbszövegek.Haddmondjamel,hogy
Lászlóffy felesége a férje
mellett különösen érzékeny
olvasóvávált,ővoltaversek
első olvasója és kritikusa,
Lászlóffy Aladár nagyon
adottavéleményére.Ritka,
hogy olyan ember kezeli 
a hagyatékot, aki többet
tesz,mint amit kötelezett-
ségneklehetnevezni.
Nemkisfejtörésekköze-

pette szerkesztettem meg 
a kötetet. Lászlóffy utolsó
verseskötete óta egy válo-
gatott kötete jelent meg,
majdahalálautánKántor 
Lajos készített egy váloga-
tást,deamostanibanfellel-
hetőverseklegnagyobbré-
szeegyikbensemszerepel.

A könyvekből kimaradt verseknél jól
megalapozott mérlegelésre volt szükség 
megítélni, hogy vajon nem szándékosan
maradtak-eki.Hogyvéletlenülseérhessen
azavád,hogyönkéntesenbántamakéz-
irattal, egyik,Lászlóffymunkásságával is
foglalkozó irodalomtörténész kollégám,
Bertha Zoltánátnézteakéziratot,ésrend-
kívülhelytállónaktaláltaazösszeállítást.

Ahhoz, hogy a legjobb helyre kerülje-
nekaversek,azegészéletművetújrakel-
lettgondolnom.Ezértaversekettizenegy
ciklusbarendeztem,ésazonbelülidőren-
detállítottamfel.Avégeredményegészen
elképesztő:648oldal.Akönyvavalami-
korikritikaikiadásalapjaislehet.

Az olvasó a mostani kötettel egy nagyon 
más Lászlóffy Aladárt ismerhet meg?
Nem,semmiképpennemkapunk„más”

képet,mint az eddigmegismerhetőt. In-
kább azzal jellemezhető A végtelen ké-
szenlét,hogyáttekintéstadLászlóffyköl-
tészetéről, a kezdetektől a lezárulásáig.

Madártávlati szemle, többféle kiegészí-
téssel.Amáremlítettciklusokalíraleg-
főbb,meghatározó ihletforrásainakmeg-
felelően alakultak ki.A köreikbe tartozó
művekszületésiideje,mennyisége,minő-
sége vallhat az életműben játszott szere-
pükről,súlyukról.
A költő egyéni történetfilozófiai szem-

léletevégigérvényesül,de főkéntazelső
kétésahetedikciklusbanjelenikmegköz-
vetlenül.Azemberiségkultúrtörténetének
erőforrásai szintén állandó szereplők, de 
a III. – IV. ciklusban kerülnek előtérbe.
Kiemelkedőhelyrekívánkozikkét,„iker”-
ciklus:V.Abőralatti én ésVI.Avárkö-
zel. A költő önmagával és Istennel való
számvetése.Ilyenaránybanésmélységben 
az életmű egészében is új. „Itt heverek–
fogságbaesten /ehálátlan fölöslegesben,
/ ami a szürkeállományon / függő csont-
mirigy-húskabátom.”Borzongatóérzékle-
tességgelhozzaközelazéterikusélményt.

A Lászlóffy-költé-
szetre mindig jel-
lemző volt, hogy 
a legemelkedet-
tebb, legelvontabb 
tapasztalat, kife-
jezésmód váratla-
nul asszociálódik 
a legprofánabb, 
legnyersebb képze-
tekkel. Különösen
akkor,haszó-vagy
rím-játék kínálko-
zik, nyelvi humor.
Ebben a kötetben,
minden gondolat-
körben fokozottan
lehetünk tanúi en-
nek. „Szokrátész 
tanár úr üzeni Ti-
rolból, / mikulás 

istenek szállnak ki diókból”.Külön,népes
ciklussásokasodtakaLiterator ludens ide-
tartozódarabjai(XI.).

Mit gondol, Lászlóffy Aladár halála 
óta mennyire kezelik a helyén az élet-
művet Magyarországon és Erdélyben?
SemErdélyben,semnálunknemlenne

könnyűfelmérni,hányan,kikismerik,ol-
vassákaköltőt.Deazok,akikmegismer-
ték, megszerették, túlnyomó többségük-
benanagyok,sőt,alegnagyobbakközött
tartják számon.Úgyvélem,hogyaköz-
vélemény–havanilyen,hogy„irodalmi
közvélemény” – ítéletében még semmi-
képpennincsahelyén.Befogadásaintel-
lektuálisfelkészültségetigényel.Nemal-
kalmasakönnyűnépszerűsödésre.Mégis,
vagypontezért,azokközétartozik,akik
tartós örökséget őriznek, amely kivárja
felfedezéseidejét.

megjelent: www.kultura.hu honlapon

Kányádi Sándor, Széles Klára, Grendel Lajos, Lászlóffy Aladár, Csoóri Sándor
Fotó: PIM

Széles Klára, Stekovics Gáspár felvétele

Lászlóffy Aladár, Sulyok Vince, Kányádi Sándor mellett Sulyok 
Vince felesége a Maros völgyében (1974)
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Gyertyánffy Ágnes
Kicsi, furcsa életem – III. rész

Az első otthonunk
Budapesten

1948-benkiutaltaknekünkegylakástBu-
dapesten.Eznagyonnagyszóvolt.AzI.
kerület,HunyadiJánosút5.sz.3.emeletén
egyaVárranézőháromszobástanácsila-
kásvolt.Azértnemkismértékbenköszön-
hető ez a kiutalás annak a ténynek, hogy
apainagybátyám,akiépítészmérnökvolt,
azI.kerületiTanácsnáldolgozottépítész-
ként. Valahogy akkor még ez lehetséges
volt.Mindenesetreabbanalakásban,a3.
szobábanlakottegynagyonrosszindulatú
nő,akinagypárttagvoltésmindentelkö-
vetettannakérdekében,hogyminekerül-
jünkoda.Énmégéletembenilyengyűlö-
lettelnem találkoztam.Aztmondta,hogy
poloskátfogbetenniaszobánkba.Megis
tette.Gyufaskatulyábangyűjtötteösszeés
becsempészte hozzánk. Addig soha sem
láttampoloskát.Nemvalamiszéplátvány.
Nagymama,akinagyontisztaháziasszony
volt, nemgyőzte irtani őket, kevés siker-
rel.Ezzelanővelközösvoltazelőszoba,

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 any-
nyiban, amennyiben általános történet, ami másokkal is megtörtént, s én egy vagyok  
a sok szemtanú közül. Kicsi, furcsa életem összefonódik kicsi, nekem végtelenül ked-
ves 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.

konyha, kamra, fürdőszoba,WC.Ez volt
atársbérletekhőskora.Anyám,akikevés-
selazelőtt„tértmeg”(errőlamegtérésről
mégnéhányszótkellejtenem),aztmondta
a családnak, hogy bízzuk ezt a Margit
nevűtársbérlőtcsakrá,majdőreagálmin-
denre,micsakhagyjukbékén.Ésittsaját
szememmel láttam, 10 évesenmegéltem,
hogymireképesazigazi,nemképmutató
szeretet. 

Anyám istenhívő evangélikus volt
ugyan, de nem különösebben vallásos. 
Aháború,menekülés,azegészaddigiéle-
ténekfelfordulásaazonbankeresésreindí-
totta.Katolizálniakart, lévénapámésmi
gyerekek is katolikusok. Ehhez szükség
volt egy elbocsátó írásra az evangélikus
egyháztól. Felment tehát a bécsikapu-téri
evangélikus paphoz, hogy megszerezze
ezt a papírt, ahol akkor történetesen épp
Sréter Ferencvoltalelkész,komolyhívő
ember és protestáns berkekben országos 
hírű evangélizátor. Kérdi anyámat, hogy
miért akar katolizálni? Mondja anyám:

„Merteddigvagyokabűneimmel”–köz-
benmutatjaahomlokán,hogymeddig– 
„és a katolikus egyházban lehet gyónni,
az evangélikusban meg nem.” A lelkész
erreelmosolyodottéscsakannyitmondott:
„Jövőhétenmindenesteevangélizációlesz
itt nálunk a budavári templomban. Csak
arrakérem,hogyjöjjönelmindeneste,ésha
mégszombatonisátakartérnikatolikussá,
kiállítom a szükséges papirost.” Anyám
otthonmeséliapámnak:„Hülyeezapap.
Mondomneki,hogyeddigvagyokabűne-
immelésezcsakmosolyog”.Aztánanyám
minden este elment az evangélizációra, 
ésmárahételejénmegtért.Deezameg-
térésgyökeresvolt.Teljeshátraarc.Többé
nem akart katolikussá áttérni, hanem tel-
jes bevetéssel elkezdte a számára addig
teljesen ismeretlen keresztyén életet.
Többek között ki akarta próbálni, hogy
működik-eaKrisztustólkapottszeretetés
ennekremekpróbaterepevolta társbérlő.
Saját szememmel láttam, hogy a társ-
bérlő valahányszor csak rosszindulatúan
keresztbetett nekünk (és ez napi rendsze-
rességgel előfordult), anyámmindig sze-
retettel válaszolt, a fürdőszobát, konyhát
mindig felmosta,nemtett szemrehányást,
hogyazakisujjátsemmozdítja,haszidott
bennünket, nem válaszolt és mindenféle
apróésnagykellemetlenségetvalamiért-
hetetlenkedvességgelviszonzott.Egyszer
ez a H. Margit nevű társbérlő megbete-
gedett. Anyám levest vitt be neki, meg
ellátta, amivel kellett. A Biblia szerint 
a szelídbeszédcsontot tör.Csontotnem
láttam,deeztaMargitotigen.Lassan-las-
san kedvesebb lett. Eleinte még nagyon
óvakodvaközeledett,deamikor1951.jú-
nius 19-én kitelepítettek bennünket, első-
ként(ésegyetlenként)elszaladtapárthozés
próbáltintézkedni,mondván,hogyatöbbi
úgynevezettrégiurakért,burzsujokértnem

kár,deezekkivételesenrendesemberekés
nem lehetne-eezt akitelepítéstvisszacsi-
nálni?Perszenemlehetett.Helyettünkegy
ávóscsaládotkapott.Nemtudom,milyen
viszonyban volt velük, de nekünk senki
olyan nagy és tartalmas csomagot nem kül-
dözgetettleMezőberénybe,mintő.

  
1949 nyarán, Tahiban egy ifjúsági

evangélizációs konferencián én is meg-
tértem, szemben az akkor már 19 éves
bátyámmal, aki keményen ellenállt. Ott
hallottam tudniillik, hogy nincs olyan
bűn, amithamegbánazemberésbocsá-
natotkér,Istenmegnebocsátana.Ezigazi
evangélium volt a számomra, aki abban 
atudatbanvoltam,hogyénazüdvössége-
met egyszer s mindenkorra eljátszottam
a bérmálásomkor.Hisz egy felnőtt,még-
hozzáegypapmondta,hogytudatos,meg
nemgyónt bűnnelmegbérmálkoznimeg-
bocsáthatatlan,halálosbűn.
VasárnapérkeztünkTahibahajón.Fő-

legnálamidősebbfiatalokvoltak,gyerek
csak egy-kettő. Tulajdonképpen nemigen
értettemsemmitazegészből,csakannyit,
hogyha elmondomJézusnakmindenbű-
nömet,régitésújat,ésigazánmegbánom, 
Őmegbocsátja. És ha imádságban behí-
vom a szívembe, Ő beköltözik oda. Ezt
teljesszívvelelhittem,s így1949. július
5-én,keddeneste,amikorlefeküdtünkszé-
nafekhelyünkre(amiengemawimsbachi
szénadíványra emlékeztetett), néhány 
keresetlen szóval elmondtam Jézusnak 
a bűneimet, azt a régi „megbocsáthatat-
lant”is,ésbehívtamŐtaszívembe,majd
elaludtam.Másnap nagy örömmel ébred-
tem, mintha mázsás teher esett volna le
rólam. Nem tudtam, hogy az a bizonyos
megtérésörömmel jár, de ígyvolt.Azóta
sokminden történt,ésnemmindig tudok
ennyire örülni, de egész életemben igaz
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maradt az a gyermekkori döntés és jól-
rosszul,deJézussaléltemleazéletemet. 
A40-esévekbenlelkiébredésvoltMagyar-
országon,sokanfogadtákelJézustMeg-
váltójuknakéshívőközösségekalakultak
aprotestánsegyházakonbelül.Egyilyen
közösséghez tartoztunk mi is anyámmal 
abudavárievangélikusgyülekezetben.

Az5.osztálybaszüleimazAlmautcai
ÚjIskolábaírattakbeaKis-Svábhegyen,
amikorábbanmagániskolavolt,akkorra
azonban már államosították. Oda na-
gyon szerettem járni. Angolt tanultunk,
ma is emlékszem, hogy Oscar Wild: 
„TheSelfishGiant”(„Azönzőóriás”)c.
meséjét tanultuk, és nekem a német után 
azangolnagyonkönnyenment.Aziskola
egy villaépületben volt és tavasztól kint
tartottákazórákatakertben.Nagyonsze-
rettemazosztályfőnöknőmet,bárszüleim
szerintő„rózsaszínű”volt.Naeztameg-
jegyzéstisazokközéadolgokközésorol-
tam,amiketegyelőrenemértek,(Gizinéni
sohanemhordottrózsaszínűruhát).Talán
majd felnőttként megértem – gondoltam. 
A6.és7.osztálytmárnemvégezhettem
ott,mertRákosiékkitalálták,hogyminden
gyerekakerületilegilletékesiskolábajárjon
sígyaBatthyányutcaiiskolábakerültem. 
Eztaz iskolátmársokkalkevésbészeret-
tem.Emlékszemszegény,idősebbosztály-
főnökömre,Makoviczky Dorottyára,ami-
kordühébenegyszeratörténelemkönyvet
a sarokba vágta, mert akkora marhaságok 
álltakbenneés aztkellettneki tanítania.
Például, hogy Horthy a kommunistákat
élve elásatta a földbe úgy, hogy a fejük
kiálljonésazon lovagolt.Amikorotthon
félhangosan tanultam, apám meghallotta 
és csak annyit mondott: „Ezt ne tanuld
meg.Eznemigaz.Bárakormányzóúrre-
meklovasvolt,demégősemtudottvolna

rávenni egy lovat arra, hogy egy beásott
ember fejére rálépjen. A lovak kikerülik 
a fejeket.”

Kitelepítés
1951.június18-án,hétfőnhajnalbancsön-
gettek (szüleimmár hetek óta várták ezt 
akoraicsöngetést).Egyrendőrállazajtó-
ban,átadegypapírtanyámnak,akialáírja
az átvételt. Közben nagyanyám kikapja
anyám kezéből a papirost, amin ilyen
szavak állnak „Véghatározat”, „végzés”
„határozat”, szemüveg nélkül átfutja, és 
fölkelti apámat: „Kelj fel hamar,megjött
akivégzésihatározat.”Apámnyugodtem-
ber,felül,megnéziapapirostésaztmondja:
„Nem kivégzési, csak kitelepítési határo-
zat.”Ennekmindnyájannagyonörültünk.
Mégis csakmás dolog, mint a kivégzés! 
Azegésznapefelettiörömben,depersze
nagy csomagolásban is telt. Gondolom,
hogy aznap az egyetlen család voltunk,
akiörült akitelepítésnek.Emberek jöttek
segíteni.Nekünkaligvolt sajátbútorunk,
hiszmimárErdélybőlbútornélkülmene-
kültünk. Az előző tulajdonos bútoraiban
laktunk.Ismerősünkvoltésazőkérésére
laktunkabútoraiban,mertnemlehetettkét
lakása és abban a lakásban, amibenő la-
kott,nemtudtaelhelyezniezeketabútoro-
kat.Kértük,hogyszállíttassael,mertmás-
nap lepecsételik a lakást mindazzal, ami
bennevan,denemtette.Későbbreklamált
nálunk, de hát nem vihettük magunkkal
azőholmiját,amirenemadottengedélyt.
Néhány saját darabunk is volt, amit egy
román-magyar egyezmény alapján nem-
zeti bankos nagybátyám 1947-ben hozott
fel Erdélyből. Többek között a zongora,
amit fiatalemberek, az evangélikus kö-
zösségtagjaicipeltek leaharmadikeme-
letrőlésvittekfelaVárbaagyülekezetbe. 

Ezekafiatal fiúk nemvoltak tanult köl-
töztető munkások és szegények majd
megszakadtak,mireadögnehézzongorát
lecibáltákaharmadikemeletről.Azevan-
gélikusbibliaiútmutatóbanaznapazvolt
az ige, hogy „Egymás terhét hordozzá-
tok!”Évtizedekkelkésőbbmesélteelegy
akkor már öregedő mérnök, aki egyete-
mistakéntottsegédkezettacipekedésnél,
hogy akkor azt gondoltamagában, hogy
jó-jó,hordoznunkkellegymás terhét,de
azértekkorateherrőlnemvoltszó…

Másnap,1951.június19-én,keddenhaj-
nalban megérkezett értünk a teherautó,
szállítómunkásokkal, akik lehordták azt 
anéhányholmit,aminkvolt,3ágybetétet,
amitelőttevalónapkaptunk,azErdélyből
kihozott két antik bútordarabot, lószőr-
matracokat, 3 széket, ruhaneműt, ágyne-
műt,asztalneműt,néhánykonyhaiedényt.
Az ablakok mögül a ház lakói nézték 
arakodást.Szüleimmelésnagyanyámmal
együttfelmásztunkateherautóplatójáraés
elindultunkakorareggeliszépBudapesten
a II. kerületi Vérhalom utcába, ahol egy
középkorú házaspár (ha jól emlékszem
Osváthéknakhívtákőket)kétfelnőttgyer-
mekével,egyfiúvalésegylánnyalszintén
amiteherautónkralettekfelpakolvasígy
máregyüttesenfolytattukutunkatajózsef-
városi pályaudvarra, aholmár rengetegen
voltak.Cuccainkattehervagonokbarakták,
minket fapados vasúti kocsikba tereltek.
Az ablakok le voltak festve, úgyhogy nem 
láthattunkkisminketsemláthattak.Dög
hőségvolt.Azablakotnemszabadott,de
nemislehetettlehúzni.Órákteltekel,míg
végreelindultunk.Velünkszembenegyfi-
atalésegyközépkorúházaspárült.Afiatal-
asszonyfolytonsírt.Időnkéntabbahagyta,
aztán megint rázendített. Szülei és férje
nyugtatgatták.Megtudtuk,hogykétésfél

éveskislányátkellett otthagynia, a szom-
szédokrabízva,mertagyereknemvoltaki- 
telepítési listánésnemhozhattákmaguk-
kal.A nagyszülők is itt voltak a vonaton,
őkrajtavoltakalistán,csaképpakislány
nem,ésígycsakegyszomszédrabízhatták 
Attólféltek,hogyállamigondozásbakerül
a kicsi. Több hónapmúlva aztán szeren-
cséremegkaptákagyereket,deaddigmit
állhattakki…

Egész nap utaztunk, embertelen hőség-
ben,lehúzottésbemeszeltablakokmögött,
néha kértük a ránk vigyázó rendőröket,
hogy vízért mehessünk. Általában nem 
engedték meg, de a helyi lakosok adtak
vizetegy-egyállomáson.Későeste(vagy
már éjjel volt?) érkeztünk meg Mezőbe-
rénybe, a felnőttek megkönnyebbülésére,
mert sokan azt hitték, hogy a Szovjet-
unióba visznek bennünket. Lefeküdtünk 
azárokszélén,talánmégaludtunkis,arra
már nem emlékszem. Egyszer csak egy volt 
iskolatársam kúszik mellénk. Jalsoviczky 
Idaegyévvelidősebbvolt,mintén,tehát
ő éppen elvégezte a 8. osztályt, én meg 
a7-et,deőemlékezettrám.Nagyonmeg-
örültünkegymásnakésbarátságunkazóta
tart. Aztán reggel stráfkocsikkal jöttek 
akulákgazdákahozzájuk telepítettekért.
A kulákok nyakára telepítettek bennünket, 
de hamarosan rájöttek ők is, hogy nem
jószántunkból érkeztünk, és hogy az em-
bertelenrendszeregymássalakarbüntetni
bennünket.Ígyalegtöbbhelyenjóbanvol-
takakitelepítettekagazdacsaláddal.Ér-
tünknemjöttsenki,mertegysvábözvegy-
asszonyhoz telepítettek kiminket, akinek
márlesepertékapadlását,elvettékminden
állatátésmársemmijesemvoltazegyet-
len, 28 éves elmebeteg fián kívül. Hogy
milyen kocsin érkeztünk, ki vitt be min-
ket, már nem emlékszem, csak arra, hogy  
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akedvesWagnernétejetmelegítettnekünk.
Mégmostisszámbanvanazíze,annyira
jólesett.Alegkisebbföldesszobátkaptuk. 
Beállítottuk a 3 fekvőhelyet, nagyanyám-
nakésaszüleimnek,énpedigkintazudva-
ronraktamegymásraalószőrmatracokatés
mindnyájanlefeküdtünkésestigaludtunk.
Este aztán berámoltuk a cókmókunkat 
akicsiszobába.Asztalunknemvolt.Nekem
ágyam se.A lószőr matracokon azonban
nagyonjólesettazalvás,ezúttalmárbent
aszobában.Abudikintvoltakertvégében,
amellett tartózkodottháziasszonyunkfia,
fürdőnadrágban,nagyszakállal,ésegybal-
táttartottakezében.Néhaféltérdreeresz-
kedettésa levegőbe lőtt abaltával.Puff-
puff–mondta.BárWagnernénimondta,
hogy a fia ártalmatlan és nem kell tőle
félni, én mégsemmertemWC-re menni,
a szomszédba kéredzkedtem. Anyámék
is féltettekettőlaszegényőrülttől.Anyja
szerintakkorőrültmeg,amikorbejöttekaz
oroszok.Lehet,deazisigaz,hogyelégbel-
terjesházasságokvoltakanagyközségben,
amelyben svábok, tótok és magyarok él-
tek,asváb,tótésmagyarnegyedben.Nem
voltaknemzetiségivillódzások,deházas-
ságoksemakülönbözőnemzetiségekkö-
zött,vagylegalábbisnemgyakran.Apám
bementatanácselnökhöz,hogyegymásik
lakóhelyetkérjen,mondván,hogy13éves
kislánya fél az őrült férfitől.A vad kom-
munista tanácselnök tegeződve ráordított
apámra:„Takarodjinnen,tenépellensége.
Örülj, hogy nem egy kecskeólat kaptál.
Kotródj!”Apám tehát elkotródott ésmég
egy évig laktunk Wagnernénál, az őrült
fiávalegyütt,akiténylegnembántottmin-
ket.Aztánegyévmúlvataláltunkegykis
szobát,amiértvalamikevesetfizettünkis. 
Akicsi,földesszobábanegybúboskemence
isvolt.Aházabetonosoldalonvolt,ami
azt jelentette, hogy hála a betonjárdának

ősztőltavaszignemkellettcuppogósárban
járnunk.Abetonosoldalon lakni egyfajta
társadalmi felemelkedést jelentett a nem
betonosoldalhozképest.Azonkívülvillany
isvolt,mostmárrádiótishallgathattunk. 
A búboskemence fűtése anyám feladata
volt.Korareggelfűtöttbe3–4kosárszal-
mával,amitnyáronkerestünkmegazara- 
táskor. A befűtés egy órát vett ugyan
igénybe,merta„szívonóval”,egyhosszú
lapátszerűszerszámmalaparazsatmindig
a kemence belső falához kellett tolni és
megvárni,amígakövetkezőszalmaadagis
izzik,deameleg24órahosszategyenlete-
senáradt,pedigközben többször szellőz-
tettünk.Szüleimszerintakemencés fűtés
alegjobbfűtés,amitellehetképzelni.Kár,
hogy azóta a legtöbb helyen lebontották
a kemencéket és áttértek az olajfűtésre.
A kemencében remek pogácsát lehetett 
sütni, bablevest főzni. Este üldögéltünk
apadkán(haugyanvoltotthely,mertleg-
többször vendégek ültek ott, olyan öreg
kitelepítettek, akik nem tudtak fűteni,
vagy mert nem értettek hozzá, vagy mert 
nemvoltrápénzük.)Asztaltapámácsolt,
ígyasztalunkisvolt.Azalattaludtamén 
amatracokon.Eleinte hetenként, később
ritkábban jöttek a rendőrök esténként
ellenőrizni, hogy nem szöktünk-e meg.
Megszámoltak bennünket s kérdezték,
hogyholanegyedik.„Ittvagyok”–szól-
tamkiazasztalalól,mireáltalábanzseb-
lámpával belevilágítottak a szemembe.
Néha apámat felszólították, hogy keljen
fel,öltözzönfelésmenjenvelük.Sosetud-
tuk, hogy internálótáborba viszik-e vagy
azAndrássy útra, de általában a saroknál
elengedtékéspárpercmúlvahazajött.

Házigazdánk, Komlódi András gazda
ésafelesége,kedvesemberekvoltak,ők
laktakaszépnagy,tornácosházban.Velük

lakott még lányuk és vejük, Kukouczki 
Mihály (aki csinos tót embervolt és na-
gyon szeretett olvasni)meg akislányuk,
az5évesIcuka.Nomegadédi,azöreg
Zsuzsa mama, akinek a kis szobájában 
(akeresztépületben)laktunkmi.Azudva-
ronvirágokvoltak,mellettünkegytároló
félehelyiség,amibenszénáttároltak.

Már a megérkezésünk utáni második
naponjelentkeztünkmunkára.Vontatóval 
vittekkiHosszútelekrearatni.Városiem- 
berek lévén, a legtöbb kitelepített egyál-
talánnemértettamezőgazdaságimunká-
hoz. Eleinte az öltözetük is alkalmatlan
volt erre, főleg a férfiaké. Volt, aki va-
dászruhában jött, volt, aki pizsamában.
De idővel azértmegtanultuk a különféle
mező-gazdaságimunkákat.Azelsőnapok-
ban történt, hogyegycsapatkitelepítettet
Mezőberénybőlvittekkiamezőre,amásik
csapatotpedigaBerényhezközelesőHu-
nyáról.Akéttársaságközépentalálkozott
éstekintve,hogyazelmúltrendszerekkor
még csak 6 évemúlt el, a közelmúlt tár-
sasági szokásai még éltek, a két csoport
bemutatkozott egymásnak, a férfiak ösz-
szecsapták a bokájukat, kezet csókoltak 
a hölgyeknek, voltak, akik ismerték egy-
mást társaságból. Messziről nézve úgy
tűnhetett,mintha egykülönös táncotmu-
tatnának be.A parasztok elhűlve nézték. 
Mi ez?Egymásik kép, ami felötlik ben-
nem:azegyikkitelepítettfiatalemberlefe-
küdtegyboglyamellé,lábfejéreszalmaka-
lapot tett és hosszú lábát le-fel mozgatva, 
messzirőlúgynézettki,minthahajolgatna
sdolgozna.Mondtukneki,hogyezfárasz-
tóbb,minthavalóbandolgozna.Deőcsak
megvetőeneztmondta:Ezeknek?

Deáltalábanazvoltjellemző,hogymin-
denkirendesendolgozott,hiszmegkellett

élnünk. Én aztán elszegődtem vízhordó-
nak.Eznemvoltkönnyűhivatal,mertkét
kantát(akannátottkantánakhívták)kel-
lettvinni,ami8–8litervizetjelentett.Ezt
atanyátólnagyonmesszirekellettkivinni,
oda, ahol az aratás, vagyhamásmunka
volt,akapálásépptartottésanagyhőség-
benakétkannavízbizonynagyonhamar
elfogyott.A kantatetőből ittak az embe-
rek, mindegyik után kissé kilötyköltem
(ezvoltamosogatás),dehamarosanrájöt-
tem,hogyezzelsokvízfogyésbizonyna-
gyon takarékosan „mosogattam”. Az évek 
során különféle mező-gazdasági mun-
kákat végeztünk, én sem voltammindig
vízhordó: kapáltunk, kukoricát törtünk,
cukorrépát szedtünk, aKőrösparton fűz-
fáztunk.Afiúkvágtákafüzet,milányok
egy kétágú vason áthúzva, hántottuk. 
Nagy kötegekbe kötöttük, vontatókkal
szállítottákel.MegalakítottukaWig-wam
brigádot,amibencsaktínédzserekvoltak.
De volt ötye brigád is. Emlékszemmég
azelejénkivittekbennünketegytanyára,
megmutatták,hogyhogyankellkukoricát
kapálni, hogy mindenki vegyen két sort
ésúgyhaladjonelőre.Mellettemazöreg
Fabinyinékapáltnagyügyetlenülésracs-
csolva kérdezte tőlem. „Te kérrrlek szé-
pen,holvan itt ademarrrkációsvonal?”
Perszenekemfogalmamsevolt,hogymi
acsudalehetazademar-kációsvonal,de
láttam, hogy olyan ügyetlen szegény, hogy 
mondtamneki,hogycsakúgykapirgáljon
magaelőtt,énmajdviszemazőmásodik
sorát. Aztán kereste a „toálettet”. A tanyán 
nemértették,hogymiaz.Mondtam,hogy
aWC.Jaazittnincs–mondták.Menjen 
a kukoricásba… Ezt meg ő nem értette
tisztán.Deaztánőisbelejöttadolgokba.

Dolgoztunk kőműveseknél is. Emlék-
szem, hogy egyszer néhány hétig egy
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tyúkfarmot  építettünk. Kávássyné, aki
idős urával és 3 éves kislányával volt
kitelepítve, csinos fiatalasszony volt.
Az egyik kőműves szemet vetett rá, de
csak odáig merészkedett az udvarlásban,
hogy sokszor megcsinálta helyette a ne-
hezebbmunkát. Egyik reggel egy villára
tűzött szilvás-gombóccal kínálta. Nagyon
irigyeltükkiemelkedőhelyzetéért.Munka
közbenazasszonyokrégibálokról,aletűnt
kor társaságiéletérőlbeszélgettek.Meséli
ez a Kávássyné, hogy milyen báliruhája
voltamittudoménmilyenbálon.„Éskitől
tetszettkölcsönkérni?”–kérdeztem.Afel-
nőtteknevettek,hogymiakkorigyerekek
márel sem tudtukképzelni,hogyvalaki-
neklehetsajátbáliruhája.Aférfiakközött
emlékszemegykatonatisztre,akizeneileg
műveltvoltsa„Kinyerma?”rádiósmű-
sor„elődjeként”mindigtalálóskérdéseket
tett fel. Elfütyült egy-egy dallamot és ki
kellett találni, hogy milyen zenedarabból
való. Egyszer nagy büszkeségemreWag-
ner LohengrinjebőleltaláltamazElza álma 
c. áriát, amit többször hallottam anyám-
tól.Wagnertnem„á”-val,hanem„a”-val
mondtam,ahogyasvábokközöttgyakori
Wagnernevetaberényiekejtették.Ezenjót
nevettekafelnőttek.Amilyenhiúvoltam,
nagyot nőttem a saját szememben, hogy
ímemegnevettetemazokosfelnőtteket.

A 8. osztályt Berényben végeztem. 
Az osztályban heten voltunk kitelepítet-
tek.Ahelybeliekminketcsakpestieknek
hívtak.Sohanem találkoztamellenséges-
kedéssel sem a gyerekek sem a felnőttek
részéről.Egyszerugyanazidősénektanár
adottnekemegynyaklevest,mertazelső
padbanültemés énestemkézre.Azosz-
tályhangoskodott,amikoratanárbelépett
ésígyintettminketrendre.Énspeciellak-
kornemiskiabáltam,haneméppolvastam.

Otthon duzzogtam, hogymilyen igazság-
talanságért,deapámmondta,hogylehet,
hogykivanadvaatanároknak,hogyaki-
telepítettekkelbánjanakegykicsitdurváb-
ban.Semmibajomsemlettettőlapofon-
tól, az öreg tanárnak pedig talán szerzett
egyjópontotésezértnemfogjákkitenni.
Ez okos magyarázat volt s ebben meg lehe-
tettnyugodni.A tanárokazértnemosztá-
lyoztaklebennünket,hajólfeleltünk,miis
megkaptukazötöst.

Egydélelőtttornaóránkvoltalányoktor-
natermében (szép, városias iskolánk volt:
2 épületösszeépítve, a lányiskola épülete
és afiúiskola épülete.)Bejönaz igazgató
a tornaterembe,mindnyájan tornaruhában
voltunk ésmondja, hogy a pestiek lépje-
nekki.Átvittbennünketafiúiskolatorna-
termébe.Afiúkisésmiistornadresszben
bámultukegymást.Az igazgatóafiúknak
megparancsolta,hogyüljenekkörbea fal
mellé,minketpedigbeállítottaközépreés
valamiolyasmitmondott,hogy„jólnézzé-
tek meg magatoknak ezeket az osztályel-
lenségeket, akik amíg ti és szüleitek kint
amezőn izzadva dolgoznak, ezek aVáci
utcán sétálnak.”Megmég ehhez hasonló
baromságokatmondottafiúknak,akikvi-
gyorogtak, röhögtek rajtunk, mi meg ott
álltunkleforrázva,megalázva.Egyikünkel
kezdettsírni,mondtamnekihalkan,hogy
„nesírjtehülye,ezeninkábbnevetnikel-
lene.”Amígzáporozottránkasokszitok,
megkérdeztem halkan a mellettem álló
Némethy Orsit: „te tudod, hogy hol van 
aVáci utca?” Én tudniillik budai gyerek
lévénnemigenjártammégaVáciutcában. 
De ezen az eseten kívül nem emlékszem
különösebb megaláztatásra. Osztályfőnö-
künk a „kisruszki” volt, aki oroszt taní-
tott és nemrég mesélte, hogy csak néhány 
leckével járt előttünk.De ő is és a többi

tanárunkisjólbántvelünkésjóltanítottak.
A8.osztályelvégzéseutánírásbanjelent-
keztem a békési gimnáziumba, ahonnan
aztaválasztkaptam,hogy„Ön,mintanép
ellensége aMagyarNépköztársaságmin-
den közép- és felsőfokú tanintézményé-
bőlkivan tiltva ilyenés ilyenparagrafus
alapján.”Körülbelülígyhangzottalevélés
engembüszkeség töltöttel,hogy14éves
koromban már „önöznek”. Mindenesetre
néhányan megvettük az I. gimnázium
könyveit és a Lónyay utcai gimnázium
egyvoltlatintanárához(akittábornokapja
miatt telepítettek ki) jártunk tanulni hét
végén vagy a téli napokon, amikor nem
volt munkánk, csak hogy ne maradjunk
egészentudatlanok.Egyszeramigazdánk
családja legidősebb tagja, Zsuzsa mama,
beült hozzánk a búbos kemence mellé, 
látvakönyveimcímét (kémia,fizika,bio-
lógia, matematika) rosszallólag jegyezte
meg, hogy „miféle „kumenista” dolgokat
tanulszteitten?”ACsonkagépgyárosuno-
kájával,CsonkaJánossal tanultamegyütt.
Nálamidősebb,nagyonokosfiúvolt.(56
utánKanadábadisszidált ésmegérkezése
után nem sokkal egy síbalesetben meg-
halt). Jó barátnőim voltak amár említett
JalsoviczkyIda,Kuún Lulu osztálytársam, 
Jármy Zsuzsi.EgyszerLulu elhoztaGabi
nevű5éveskishúgáthozzánk,akiamihá-
zigazdáinkIcukanevűkisunokájávalvolt
egyidősésagyerekekjóljátszottak.Egy-
szer csak arra leszünk figyelmesek, hogy
Icuka aztmondja: „Én tót vagyok, temi
vagy?”Gabikaegypillanatiggondolkodik:
„Énúri”–azthitte,hogyazisegynemze-
tiség,mint aberényi tótokmegnémetek.
Biztos sokszor hallotta, hogy úri kislány
ezt nem csinálja, azt nem csinálja és eb-
bőlgondolta,hogyőnemtót,nemnémet,
hanemúrinemzetiségű.Egynagyonked-
ves,műveltkitelepítettasszonytól,Sibelka 

Arturné Lili nénitől tanultunk angolul.
Énmár ötödikes koromban tanultam egy
évig angolul, úgyhogy szerettem ezeket
azórákat.Lilinénit szüleivel–akiknem
sokkal azelőtt jöttek visszaAuschwitzből
–ésanyósávalegyütttelepítettékki,férje
és bátyja koncentrációs táborban voltak
(talán Recsken). Olyan dolgokra emlék-
szem,hogyamáremlegetettPetri család
az aránylag közeli Békéscsabán lakott. 
Afelnőtteknemmertekmeglátogatniben-
nünket (a férfiállatorvosvoltés féltette
az állását, akkoriban mi törvényen kívü-
liek voltunk és kellemetlenséget okozha-
tottvolnaneki,hameglátogatminket),ha-
nemanagyoncsinosgimnazistalányukat, 
Juditot, küldték el hozzánk egy kétkilós
kenyérrel. Micsoda öröm volt az akkor,
hiszakenyérhiány-cikkvolt,éshaéppen
voltszállítás,órákigkellettértesorbaállni.
Aziselőfordultnemegyszer,hogyabol-
tos időnként elkiáltotta magát: „pestiek
a sorvégére!”Egynaponnagyörömért,
mert a budai közösségből meglátogatott
bennünketAnninéni,akiharmadikgyere-
kétvárta,ésmintterheskismamanemfélt
eljönni hozzánk, remélve, hogy a kisma-
mákatnembántják.Nekemlelkivezetőm
volt, leveleztünk is, és persze nagy öröm
volt, hogy eljött. Egyszer megNagy Évi 
állítottbe látogatóbaaközösségből.Neki
is nagyon örültünk.NekiCsanakyné volt 
aberényikitelepítettrokona,őtjöttmeglá-
togatni,ésperszeminketis.Csanakynéval
együtt isdolgoztunkésnagyonszerettem
velebeszélgetni,pedigalányaiidősebbek
voltak,mintén.

 
Mindhárman dolgoztunk (apám vas-

betonszerelő volt egy építkezésen, télen
pedig kitalálta, hogy járta a tanyákat és
házakat,aholdisznóölésvolt(engedélye-
zett!!,merthanem,elhurcoltákagazdát), 
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és fenőkővel élesítette a késeket. Termé-
szetbenkapottezt-azt.Ahány tojással jött
haza, annyit kukorékolt. Mondtam neki,
hogyatojástnemakakastojja,aztmondta,
tudja,dekotkodácsolninemtud.Édesanyá-
val néha együtt dolgoztunk. 1953-ban,
amikor már „felszabadultunk”, ősszel
mégelmentünkkukoricáttörniésamitott
kerestünk,abbólapénzbőlköltöztünkfel 
aPestmellettiKistarcsára.Deelőbbmég
sokmindentörtént.Dolgoztamrizsföldön
is, vízben állva, meg gyapotot szedtünk,
ami jó derék-munka volt. A legjobban 
aKőrösmellett szerettem dolgozni,mert
akkor a déli pihenő időben jókat úsztunk
a folyóban.Egyszerkimentettünkegy te-
henet,amiamásik,löszöspartfalrólbele-
csúszotta folyóba.Rángattukaszarvánál
fogva, de amint talajt érzett a lába alatt,
fogtamagát,megfordultésmélyenvissza-
úszottafolyóba.Naazutánsohatöbbénem
mentettünktehenet…Volt,hogyúgyúsz-
tunkátaKőrösön,hogyegyikkezünkben
akapa,aszandálunkésasortunk,éscsak
amásikkaltempóztunk.Ezzelmegspórol-
tunknéhánykilométertahídig.Awig-wam
brigádegyik jeles tagjaFarnekLacivolt,
akimár18évesnagyfiúvolt,ésamisze-
münkbennagyonművelt,mertebédidőben
egy kockás papírlapra lerajzolta a párizsi
NotreDame-otésezzelnekemnagyonim-
ponált.Nekivoltbiciklijeésvoltegyidő,
amikorértemjöttésúgyvittkiaz5–6km-
relévőKőröshöz.Szegénynagyonzihált,
merthosszú,soványfiúvolt,énmegnem
túl sovány, de azért győzte.Aztán feltör-
tem,mertapámöccseküldöttnekemegy
elég régi, de azért használható biciklit és
attólkezdvenagyúrvoltam–nemkellett
gyalog járnomamunkába.AKörös-parti
munkasorán,amikorcsakmifiatalokvol-
tunkegymásközött,rengetegetbeszélget-
tünk,tervezgettünk,hogyhamajdegyszer

ígymegúgy….Arra isemlékszem,hogy
majdnemmindenkiélesztőpástétomoske-
nyerethozottmagávalenni.Néhaelcserél-
tükegymással,háthaamásikéjobb.Miu-
tánvalamiremindigésmindenütt felkell
vágni,ittarravágtunkfel,hogykimilyen
szegény,kinekjutmárcsakvíztejhelyett
az élesztőpástétomba. (Különben ez egy
elégízletesétekvolt,hagymával,élesztő-
ből.) Talán azt gondoltuk, hogy kiminél
szegényebb, annál előkelőbb? Már nem
emlékszem.Otthonénvoltamavízhordó.
Amikor egésznapos munka és 5–6 km
gyaloglás után (a biciklis idő előtt) haza-
érkeztem, fogtam a két kantát és elmentem 
a három sarokra lévő artézi kútra vízért.
Ez lágyvízvolt,ezzel főztünk,az ihatat-
lanvizűkútbantörténthűtésutáneztittuk,
ésebbenismosakodtunk.Vasárnaponként
apámmal a katolikus templomba jártunk
misére,bibliaórárapediganyámmalKun-
Kaiser József,németevangélikus lelkész-
ékhez.Katónéni,a lelkészfiatal felesége
nagyon kedves asszony volt. Nemkülön-
ben a lelkész is.Nagyanyámvitte a ház-
tartást, általában meleg vacsorával várt. 
Egyszer előremegfőzte a szilvásgombó-
cotazegészcsaládnak,32darabot,ésel-
mentazegyikbarátnőjéhezazzal,hogymi
úgyiscsakestefeléérkezünkhaza.Miután
közbenelkezdettesniazeső,énhamarabb
hazajöttem az építkezésről (ahol téglát
hordtam),mertakőművesekesőbennem
dolgoznak.Farkaséhesvoltamésbefaltam
mind a 32 (elég kicsi) szilvás gombócot.
Azt hittem,vanmég.Denemvolt.Ami-
kor nagyanyám hazajött, majdnem sírva
fakadt. Pozsonyi lévén, gyakran használt
német kifejezéseket és azt mondta, hogy
„einVielfrasswirdnichtgeboren,sondern
erzogen” (anagyevőnemannakszületik,
hanem arra nevelik.) De hát egész nap
nehéz fizikai munkát végeztem, 15 éves

voltam és az összes gombócot fölfaltam.
Mégmaisszégyellemmagamérte.

Mégalegelejénegyszerjönhazanagy-
anyámabetonosjárdánésveleszembejön
egy szintén pesti idős hölgy (nagyanyám
75 éves volt ekkor). Elmennek egymás
mellett, de mindketten visszafordulnak.
Bemutatkoznak egymásnak, asszonyne-
vük nem mond semmit a számukra, de
mindketten emlékeznek rá, hogy egyszer
nagyon régen már találkoztak. Akkor  
azegyikmegmondjaalánynevét,ésamásik
nevetve borul a nyakába: 14 éves koruk
ótanemláttákegymást,deaddignagyon
jó barátnők voltak, szomszédok, szom-
szédos földbirtokosok voltak a szüleik
Pozsonymegyében,osztálytársak isvol-
tak.De egyszervalamifiúnösszevesztek
éssohatöbbénemláttákegymást.Dorogi 
Sámuelnévoltazidőshölgy,férjetábornok
volt,akimár1938-banmeghalt, (azértaz
öregasszonytkitelepítették).Gyerekenem
volt,nyugdíjátmegvontákésgyakorlatilag
nemvoltmiből élnie.Nagyongondozott,
finomöreghölgyvolt,egyáltalánnempa-
naszkodott.Dehátmártúlöregvoltahhoz,
hogy eljárjon dolgozni. Anyám még két
másik kitelepített asszonnyal megszer-
vezte,hogyazilyenegyedülálló,dolgozni
nem tudó, jövedelem nélküli öregeknek
felváltva vittek ebédet és az illetők házi-
gazdáivalmegbeszélték,hogyazokadnak
reggelit és vacsorát, ezért gyűjtést ren-
deztek a kitelepítettek egymás között és
valamit fizettek a gazdáknak. Persze volt
olyan, aki nem fogadta el. Nagymamám
újramegtaláltöregbarátnőjegyakran jött
el hozzánk, mindenre pontosan emlékez-
tek,csakarranem,hogykivoltazafiú,aki
miattegyéletreösszevesztek.
Egyszerezt azöreg tábornoknétbehív-

táka tanácsházárabékekölcsönt jegyezni.

Atanácselnök,egymini-sztálin,kegyetlen,
gorombafráter,mondjaneki,hogyjegyez-
zen 500 Ft-ot. „Nincs jövedelmem, nincs
nyugdíjam,nincsgyerekem,mibőlfizessem
ki?”„Jegyezz,vénkurva,különben lerug-
dallak apincébe!”MireKlári néni: „Nem
kellengemlerugdalni,lemegyekmagamis”
–ésszépenletipegazemeletről,leegészen
apincéig.Ottállattákegésznap(lehet,hogy
közbenleisülhetettaföldre),aztánestefelé
elengedték.Nembántották.
AmáremlítettFarnekLacianyjávalés

négy kisebb testvérével volt kitelepítve.
Anyjaéső tartottákelacsaládot,a többi
gyerek még túl fiatal volt a munkához.
ApjukRecskenült.Ezt afiút is behívták
békekölcsönt jegyezni.Mondta, hogy így
is majdnem éheznek, ő nem tud egy fil-
lért sem adni. Erre úgymegverték, a ha-
játúgykitépték,hogymégegyévmúlva
is a kezében maradt egy csomó haj, ha
végigsimított a fején.De ő sem jegyzett. 
Az egyik kitelepítettet kórházba kellett
szállítani, mert a szadista tanácselnök
lerúgta a veséjét. Itt viszont rajtavesztett
az elnök,mert az illető vejeBudapesten
befolyásosembervolt,kapcsolataivoltak 
a párthoz is, ésnagybaja lett a tanácsel-
nöknek. Nem emlékszem már, hogy mi
történtvele,hogyelhelyezték-e.Jóvalké-
sőbbhallottam,hogyapestiBlahaLujza
térenkoldult,egyberényifelismerte.

Munkakönyvet szerzünk
Amikorbetöltöttüka14.évünket,a8.osz-
tályelvégzéseután,KuúnLulubarátnőm-
mel elhatároztuk, hogy bemegyünk Békés-
csabáramunkakönyvért,mertvoltakolyan
munkahelyek ahol anélkül nem lehetett 
dolgozni. Viszont nekünk szigorúan tilos
voltelhagyniMezőberényt.Ígyegyiknap
csatlakoztunk aBerénybőlCsabára utazó
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gimnazistákhoz, mintha mi is azok len-
nénk és Csabán elmentünk a tanácsházára.  
Ott szerencsénkre egy nagyon jóindulatú
tisztviselőhöz kerültünk, aki egész bizto-
sanátláttaahelyzetetéstudta,hogykitele-
pítettekvagyunk,denemkérdezte,ésmind 
a kettőnknek kiállította a munkakönyvet
(maismegvan).Amikordélutánhazaértünk
ésotthonelmeséltük,megfagyottalevegő.
Apám elsápadt és csak annyit mondott,
hogy felelőtlenek vagyunk, mindkettőjü-
ket,őtisésLuluapjátis(akitetejébenmég
grófisvolt),azonnalinternáltákvolna,ha
kiderül, hogy megszöktünkMezőberény-
ből.Dehátnemderültkiésnagyonboldo-
gokvoltunkamunkakönyvünkkel.Azon
atélenénvoltamazegyedüli,akidolgozott
(valami gubót vagymit fejtettünk) és ezt
munkakönyvvel tehettem csak.Apámnak
biztosan rossz érzés lehetett, hogy a 14
éveslányatartjaelacsaládot.Bárezazért
nemegészenígyvolt,mertőisjártkéseket
fenni – ami viszont nem túl sokat hozott
a konyhára, mert a parasztok szegények 
voltakésahatóságokcsak itt-ottengedé-
lyeztékadisznóvágást.Megélhetésünkhöz
azishozzájárult,hogyabudaváriközösség
megszervezte,hogyszámunkraismeretlen
vidékitestvérekküldjeneknekünkcsoma-
got.Mindignagyörömvoltegy-egyilyen
élelmiszercsomag.Nomegavolttársbér-
lőtől is jött csomag. 1951 karácsonyán
olyanrengetegcsomagérkezettatöbbszáz
pesti család részére, hogyki kellett bőví-
teniapostahivatalt.

Budapestről mintegy 14.000 embert
telepítettek ki és ebből kb. 1200-at Me-
zőberénybe. Ez volt az a Békés megyei
nagyközség,ahováa legtöbbembert tele-
pítettekki.Általábanvoltföldbirtokosokat,
egy-kétarisztokratát,miniszteriálisembe-
reket,katonatiszteket,avoltközéposztály

képviselőit fosztották meg otthonuktól,
javaiktól,egszisztenciájuktól.

Húsz éves bátyám nem volt velünk 
együtt a kitelepítésben, mert „muszos”
(munkaszolgálatos) katona idejét töltötte
(kétévet?)Baján.Akommunistákbevezet-
tékeztaszolgálatot,aháborúelőttimunka-
szolgálatmintájára,amikorzsidókatvittek
munkaszolgálatra. Az 50-es években kulá-
kok,voltközéposztálybeliekésegyáltalán
azosztályellenségfiaitvittékel.Bátyámott
egyszeregykimenőnmegismerkedettegy
bajaikofánakalányával,akinagyonren-
desvolthozzáazalattazegyévalatt,amíg
a „musz”-on belül börtönbe zárták, (élel-
miszertvittbenekiabörtönbe),sígymi-
korleteltbátyámmuszosideje,eljegyezte
aleányzótéselishoztahozzánkMezőbe-
rénybe.Bálintazértkerültbörtönbe,mert
egyszer, amikor egy tanyára voltak kive-
zényelve, a tanya körül legelésző lovak
közülazegyikrefelpattant(gyerekkoraóta
remeklovasvolt,hiszméntelepennőttföl)
éskicsitnyargalászottatanyakörül.Azőr-
mestermegkérdeztetőle,hogyhonnantud
ilyenjóllovagolni,szőrénmegülnialovat.
Bátyám,bárbecsületesfiúvolt,egyáltalán
nem volt hazudós, mégsemmerte beval-
lani,hogymilyenminőségbenéltőménte-
lepenésaztmondta,hogylovászvolt.Per-
szeazonnalkiderült,hogyeznemvoltigaz
és ezért egy évi fogházra ítélték.Később
mesélte,hogyottsokkulák-fiúvoltésazok
viseltékalegnehezebbenafogságot.Sokan
öngyilkosok lettek, például összetörték 
azalumíniumkanalatéslenyelték.Bátyám
szerintafogságotáltalábanavallásosakés
anagyonműveltekviseltékelalegjobban.

Nagyanyám, aki egy elszegényedett
dzsentri-lányés talánezértkissé sznob is
volt, egy este, amikormind a négyen ott

ültünkakisföldesszobábanazasztalkö-
rül,felsóhajtott,hogybezzegG.(egyuno-
katestvérünk) a Gótai Almanach szerint
tudott nősülni…Mire apám (aki egyálta-
lánnemvoltsznob)megjegyezte:„Bálint
megakincseskalendáriumszerint”.Ezen
jótnevettünk.Bárszegényfiút,amintmeg
voltazesküvőésbeköltöztekabudapesti
albérletbe, ifjú felesége elhagyta, beadta
aválópert, felhozattaPestrebajaibarátját
és később hozzá is ment. Bevallotta bá-
tyámnak, hogy az egész házasság csak arra 
kellettnekik,hogybudapestilakhatásijo-
got szerezzenek ilyen joggal rendelkező
bátyámrévén.Akkoriban,havalakinem
voltelevebudapestilakós,legalább5évig
kellettahhozBudapestendolgoznia,hogy
jogot szerezzen az ittlakásra. Úgyhogy 
a kincses kalendáriumnemütött be, bár
későbbagótaiakiselváltak...

76évesnagyanyámmárBudapestensem
voltegészséges,ésittszinteorvosisegítség
nélkül, volt, kivizsgálásra nem mehetett,
hisznemhagyhattaelaközséghatárát.Egy
kitelepítettföldbirtokos(hajólemlékszem
Scheftsik volt a neve), akinek ugyan volt
orvosi diplomája, de soha sempraktizált,
és ottBerénybenmélyedt bele újból régi
orvosikönyveibe,ő jártelnagymamához
és próbálta szívkoszorú érelmeszesedését
gyógyítani. Hogy volt-e egyáltalán és ha
igen, honnan, orvosság, azt már nem tu-
dom.Nagyanyám1953márciusábanmeg-
halt.Haldoklásanéhánynapigtartott.Arra
az időre házigazdánk megengedte, hogy
nálukaludjakfentaházban,mertmégcsak
15 éves voltam és nagyon féltem nagy-
anyámhalálhörgésétől.Apámapiciföldes
szobábanlakottegyüttnagyanyámmal,aki
azanyósavolt,desohasemminézeteltérés
nem volt közöttük,mindig nagyon jóban
voltak. Nagyanyámnak nagy temetése volt, 

egyikevoltazelsőkitelepítetthalottaknak,
így rengetegen jöttekel.Komlódi András 
bácsiékmegengedték,hogyaháztornácán
ravatalozzákfel,KunKaiserJózsefevan-
gélikuslelkészottazudvaronbúcsúztatta.
Az udvar feketéllett a tömegtől. Szegény
jó kis sznob nagymamámörült volna, ha
tudja,mennyivoltminiszteritanácsos(sőt
egyminiszteris,Gyulay Tiborbácsi,akitől
szintén tanultamangolul), ésmagasrangú
katonatiszt vett részt a temetésén. A te-
metés körül bonyodalmak adódtak, mert 
a hatóságok nem engedélyezték a teme-
téstaközségitemetőbe,csakafelhagyott
némettemetőbe,annakaszélén,akukori-
cás mellett. Ez még nem lett volna olyan 
nagybaj.Abaj ott kezdődött, hogy sem-
mifélekocsitnemadtak,illetvenemlehe-
tett szerezni.Akulákoktólmindenkocsit,
lovat elvettek, aTSZésazállamigazda-
ságnemadott ilyentörvényenkívülisze-
mélytemetéséhezfuvart,egyszerűennem
lehetett kocsit felhajtani a temetéshez és 
anémettemetőnagyonmesszevolttőlünk. 
Atanácsházánaztmondták,hogy„vigyé-
tekkitaligán”.Háteztacsúfságotazértmár
nemakartákelfogadniaszüleimésanyám
valahogy(dehogyhonnan,aztnemtudom,
kárhogymárnemkérdezhetemmegtőle)
szerzett egy stráfkocsit egy lóval és így
kísérhettük ki a temetőbe szegény nagy-
mamát, akimár az első világháború után
a Felvidékről menekült, aztán 1944-ben 
Erdélyből egészBajorországig, végül pe-
dig kitelepítették. De hogy miért kellett
MagyarországonaXX.századbanegyhá-
ziasszonyt,egykisembertennyitüldözni?
NagyanyámsírjaMezőberénybenvan,

nagyapámé Csabdin, a bátyámé Lau-
sanneban,szüleiméBudapesten,nagybá-
tyámé Ausztriában. Jól szétszóródtunk,
mintannyimegannyimagyarcsalád!

(folytatjuk)
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Dr. Jakubinyi György, örmény katolikus
apostoli kormányzó

Középen Szakács Endre plébános,
jobbról Gál Hunor gyergyószentmiklósi plébános

A szamosújvári
örmény katolikus kórus

dr. Issekutz Sarolta könyvbemutatója.
Román nyelvre tolmácsolta: Esztegár János

Dr. Jakubinyi György,
dr. Issekutz Sarolta

Balról Kalamár György, Simó Júlia,
dr. Issekutz Sarolta, Várady Mária
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