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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 244. szám
2019. november–december

f ü z e t e k

Tisztelt Olvasóink!
Mindenhónap3.csütörtökén17órakor a Fővárosi Örmény Klub a Pest Megyei

Kormányhivatal Nyáry Pál termében kerülmegrendezésre.
BejárataBudapestV.,Városházutca7.számfelől,azudvaronkeresztül.

Mindenkitszeretettelvárunk!

Kerubénekek
Ökumenikus lelkülettől indítatva ismerkedjünk meg a görög katoli-
kus kerubének szövegével. (Ott csak nagycsütörtökön és nagyszom-
baton van más szövege.) „Kik a kerubokat titkosan ábrázoljuk,  
s az elevenítő Szentháromságnak háromszorszent éneket ajánlunk, 
tegyünk félre mostan minden földi gondot!”
Ez a rész hangzik el a nagy bemenet előtt, majd következik, a papi
megemlékezések után:
„Mert a mindenek Királyát fogadjuk, kit láthatatlanul környeznek 
az angyali rendek. „Alleluja” (3x) Látjuk: itt is említés történik a
„Szent,szent,szent…”énekről,megazangyalikörnyezetről,amelyet
titokzatosmódonmiemberekisképviselünk.

dr. Sasvári László

Lapunk az interneten: www.magyarormeny.hu honlapon is olvasható. 
Elektronikus levélcímünk (e-mail): magyar.ormeny@t-online.hu
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Örmény nemzetiségi önkormányzati
választások 2019             

Sikeresen és egyúttal sikertelenül lezajlottak a 2019. évi örmény nemzetiségi önkor-
mányzati választások. A sikertelen jelzőt azért használhatjuk, mert a korábbi válasz-
tásokhoz hasonlóan, nem történt áttörés a magyarörmény közösség aktivitásában. 
Alig aktivizálódott a magyarörménység a becsült létszámához képest. A 15–20 ezerre 
becsült Erdélyből származó magyarörmény közösség kb. 20%-a regisztrált, amely-
nek alig több mint 10%-a ment el szavazni. E választást azért mondhatjuk mégis 
sikeresnek, mert a választási eredményekhez képest várhatóan a magyarörménység  
biztató és reményteljes öt év elé néz.

Azországosregisztráltakszáma3270fő,amibőlszavazásramegjelent2032fő,
lebélyegezettszavazócédulákszáma1945,amelyből1811érvényesszavazástörtént.
Azérvénytelenszavazatokszáma134.
Az országos örmény választásokonháromjelölőszervezetindítottjelölteket:
ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület768szavazatotkapott,ezzel6mandá-
tumhoz jutott.
AzÖrményKulturálisésInformációsKözpontEgyesület791szavazattal7mandátum-
hozjutott,mígaKILIKIAKulturálisEgyesület252szavazattal2mandátummaljárul 
azösszesen15fősországostestülethez.
AhelyiönkormányzativálasztásokonazEÖGYKEcsakottkívántindítanijelölteket,
aholkorábbanmártevékenykedtünk.AzelőzőciklusbanelvesztettükBudapestVIII.és
XI.kerületeket,amelyeketmostsikerültvisszahódítani.Nemvoltunksikeresekavisz-
szaszerzésbenaXIII.ésXVI.kerületekben,valamintakorábbiakhozhasonlóanveszte-
sekmaradtunkaIII.kerületben.Amérlegtehátakövetkező:
AzEÖGYKEképviselőiirányítjákakövetkezőkerületeket:
I.,II.,VIII,IX.,XI.,XII.,XIV.ésXV(EÖGYKEtöbbség).
AXIII.kerületbenegyképviselőnkjutottbe.
Fővárosi területi választások elemzése:
AFővárosbanregisztráltakszáma:2002fő
Megjelentekszáma:1347fő–67%
Érvényesszavazatokszáma1214
Az EÖGYKE fővárosi listája 543 szavazatot kapott, ezzel 3mandátumot szerzett, 
azÖKIKE457szavazattalszintén3mandátumotkapott,mígaKILIKIA214szavazat-
tal1képviselőtjuttathatottbea7fősFővárosiÖrményÖnkormányzatba.
Azországosésafővárosieredményeketelemezveegyértelmű,hogyazországosverseny
isBudapestendőltel,hiszenazországosszavazásokból(1811)Budapesten1214tör-
tént.Vidékenaszavazásihajlandóságnagyoncsekélyvolt.
Érdekestovábbáazis,hogyaválasztásiaktivitásazokonahelyeken,aholnemvoltak
jelöltek,ottaregisztráltválasztókfelesemmentelszavazni.
Egyvárosvolt,aholnemalakultönkormányzat,pediganépszámlálásiadatokalapján
lehetettvolnaéskorábbanvoltörményönkormányzat:Szekszárd.

A választási eredmények és a nyertesek kerületenként és városonként.
Rövidítések:
EÖGYKE ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület
ÖKIKE ÖrményKulturálisésInformációsKözpontEgyesület
KILIKIA KilikiaKulturálisEgyesület
MÖKE Magyar-ÖrményKulturálisEgyesület
DMÖKE DélMagyarországiÖrményKulturálisEgyesület

EÖGYKE ÖKIKE KILIKIA Egyéb Győztes Regisztrált Elment Győztes
Budapest szervezet szavazó szavazni szavazata
I. x x x EÖGYKE 68 45 20
II. x EÖGYKE 101 68 62
III. x x x ÖKIKE. 160 89 49
IV x x ÖKIKE. 81 39 25
V. x ÖKIKE. 34 14 13
VI. x MÖKE 41 27 27
VII. x x ÖKIKE. 87 44 22
VIII. x x EÖGYKE 113 47 32
IX. x EÖGYKE 28 14 10
X. x x ÖKIKE. 139 91 38
XI. x x EÖGYKE 227 148 86
XII. x EÖGYKE 69 53 45
XIII. x x x ÖKIKE. 93 45 19
XIV. x EÖGYKE 141 85 60
XV. x x EÖGYKE 78 60 39
XVI x x KILIKIA 178 146 91
XVII x KILIKIA 37 25 10
XVIII. x x MÖKE 207 136 67
XIX. x x ÖKIKE. 26 19 13
XX. x ÖKIKE. 35 20 10
XXI: x MÖKE 35 23 21
XXII. x ÖKIKE. 18 14 11
Vidéki város
Budaörs x MÖKE 64 34 31
Nyíregyház. x x ÖKIKE 38 26 25
Debrecen x ÖKIKE. 45 25 21
Győr x ÖKIKE. 73 31 26
Kecskemét x ÖKIKE. 25 11 8
Miskolc x ÖKIKE. 58 27 22
Pécs x ÖKIKE. 30 17 14
Szeged x DMÖKE 120 84 54
Székesfeh. x ÖKIKE. 94 56 47
Veszprém x ÖKIKE. 69 36 26
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Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület képviselőiből 
alakult önkormányzatok:

Budapest I. kerület 
Elnök:Várady MáriaTel.:20-911-3162,e-mail:varadyma60@gmail.com 
Képviselők:SasváriMerzaKrisztina,dr.IssekutzÁkos

Budapest II. kerület 
Elnök: dr. Issekutz SaroltaTel.:201-1011,e-mail:magyar.ormeny@t-online.hu  
Képviselők:BacsóZoltán,VereckeiCsaba

Budapest VIII. kerület 
Elnök:Esztergály Zsófia ZitaTel.:70-409-8888,e-mail:esztergaly.zsofia@gmail.com  
Képviselők:BódisAlpár,KirályZoltán

Budapest IX. kerület 
Elnök:Szenttamássy KatalinTel.:30-378-9470,e-mail:szenttamassy@t-online.hu 
Képviselők:BaloghRéka,KirályGyörgy

Budapest XI. kerület
Elnök:Marosváry IstvánTel.:20-414-2489,marosvary@t-online.hu  
Képviselők: dr. Czárán István, Kirkósa Péter, dr. Forgács Barnabás, Keszi-Harmath
Enikő

Budapest XII. kerület 
Elnök:Hegedüs AnnamáriaTel.:30-222-7437,e-mail:ormeny12@freemail.hu  
Képviselők:DávidMártonÁron,FabókDávid

Budapest XIII. kerület
Képviselő:Kabdebó JánosTel.:20-434-2633,e-mail:kabdebo.janos@upcmail.hu 

Budapest XIV. kerület 
Elnök:Zárugné Tancsin KatalinTel.:30-971-3820,e-mail: zarugian@gmail.com 
Képviselők:HeimPál,SzongothGábor,BulbukEvaMariana,VargaFerencné

Budapest XV. kerület 
Elnök:Nuridsány Zoltánné Tel.:30-241-8874,e-mail:ono.xv.elnok@gmail.com 
Képviselők:dr.CsernusGábor

Fővárosi Örmény Önkormányzatba bekerült képviselőink 
Elnök:Esztergály Zsófia ZitaTel.:70-409-8888,e-mail:elnok@fovarosiormeny.hu  
Elnökhelyettes:dr. Székely András BertalanTel:20-943-7800

Képviselők:KirkósaPéter
Cím:1054Budapest,Akadémiautca1.I.emelet179-180.Titkárságtel.:332-1791

Az Országos Örmény Önkormányzat:
Elnök: Akopján NikogoszE-mail: n.akopyan@yahoo.com
Elnökhelyettes: Dr. Issekutz Ákos,Tel.:70-451-11676,e-mail: issekutz@gmail.com  
Cím:1025Budapest,Palatinusutca4.

Országos Örmény Önkormányzatban képviselőink: 
EÖGYKEképv.csoportvezetője:dr. Czárán IstvánTel.:20-960-9244,
e-mail:czaran@gmail.com  Képviselők: dr. Issekutz Sarolta, dr. Csernus Gábor,
EsztergályZsófiaZita, Dávid Márton Áron

Amostaniválasztásoknakakorábbiévek
gyakorlatátóleltérőstratégiávalfutottunk
neki.Aztgondoltuk,haaszavazatoktekin-
tetébenvesztünk,azörményközösségnek
akkorisnyerniekell,méghozzávisszakell
nyerni az örmények jóhírét, a nyugodt,
törvényes és kiegyensúlyozott működést.
Kidolgoztuk és meghirdettük a „Közös
ÖrményCélokNyilatkozatát”ésreméltük,
hogy a választók figyelnek erre az igen
pozitív célkitűzésre.ANyilatkozat tartal-
mazzaazokatazetikaiéstörvényicélokat,
amelyek teljesülése esetén vélelmezésünk 
szerintmegszűnika25éveszavar.
Várakozásaink és reményeink igen

furcsakanyarokutánvalósultmeg.Avá-
lasztásokat megelőzően csak az Erdélyi
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Füzetekolvasóiésszimpatizánsai,tagjai,
képviselőjelöltjei írták alá a Nyilatkoza-
tot,ígyazabbanfoglaltakmegvalósulását
aválasztásokreggeléigcsakazEÖGYKE
abszolút győzelme szavatolta. Vállalá-
sunkértelmében,haazEÖGYKEabszo-
lút többséget szerzett volna, akkor sem
kívántafolytatni„agyőztesmindentvisz

stratégiát”.A jó Isten úgy akarta, hogy
a három induló közül senki se szerezze
meg az abszolút többséget.Az országos
önkormányzati választáson azEÖGYKE
6mandátumot szerzett, azÖrményKul-
turálisKözpont(leánykorinevénArmenia
Kulturális Egyesület és azÖrmény Ifjú-
ságiEgyesület) 7, aKILIKIAKulturális
Egyesület pedig 2 mandátumot szerzett. 
A15fősOrszágosÖrményÖnkormány-
zat abszolút irányításához minimum 8
mandátumszükséges,amely1főstöbbség
–azelmúltciklus tapasztalataialapján–
igenbizonytalanműködéstprognosztizál.

Egy kis történelmi vissza- és előretekintés

Országos mandátum átadása
a Ludovika Dísztermében
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AzEÖGYKEtöbbköröstárgyalásokat
folytatott mindkét másik jelölőszerve-
zettel. A tárgyalások során mindvégig
ragaszkodott a Nyilatkozatban foglal-
takhoz,pl.ahhoz,hogynelegyenkizárt
fél, valamint ahhoz, hogyne egyesülés,
hanem békés, párhuzamos működés le-
gyen.Végülaszándékainknakmegfelelő
megállapodásazEÖGYKEésaÖrmény
KulturálisKözpontközöttszületettmeg,
így13mandátummalstabilOÖÖalakul-
hatott.
AzEÖGYKE-nekmég soha nem volt

ilyenlehetőségea25évalatt,ezértremél-
jük,sikeresentudunkélniezzelalehető-
séggel.
Mielőtt valaki is azt hinné, hogy most

már teljes egység alakult ki a magyaror-
szágiörménységenbelül, felkellhívnom
afigyelmet,hogyaNyilatkozatbancélként
az szerepel, hogy a különböző helyről és

különböző időben érkezett örmény kö-
zösségekegymástelismerik,nembántják, 
a pénzeket arányosan megosztják és bé-
késen, törvénytisztelően élnek egymással
párhuzamosan.EzaztjelentiazEÖGYKE
számára,hogyegyenlőrangraemelkedik
a többi szervezetekkel országos szinten. 
AzOÖÖalapítazEÖGYKEszámáraisegy
sajátköltségvetéssel ésarculattal rendel-
kezőkulturálisintézményt,amelyhasonló
forrásokkalrendelkezik,mintazÖrmény
Kulturális Központ. Lesz állandó helye 
amagyarörménykulturálisrendezvények-
nek, kiállításoknak, szellemi műhelyek-
nek, stb. Tudunk nagyobb költségvetésű
látványosrendezvényeketisszervezniés
jobban meg tudunk jelenni a médiában
is.Deezekalehetőségekmostmégcsak
megnyílni látszanak, azokért még sokat
kelldolgozzunkmindannyiunknak.

B.J.

Elnöki tájékoztató a képviselőknek
az OÖÖ alakuló ülés napján, délután:

Ma délelőtt 11 órakormegalakult azOr-
szágosÖrményÖnkormányzatazV.kerü-
letiPolgármesteriHivataltanácstermében. 
Röviden azt tudommondani, hogy a vá-
lasztásokutánkialakulthelyzetbenazör-
ményközösség,köztükamagyarörmények
számáraisalehetőlegjobbmegoldásszü-
letett.AzEÖGYKEáltalkidolgozottKö-
zösÖrményCélokNyilatkozatábanfoglalt
elveknek megfelelően nagykoalíció jött
létre,előrevetítveakövetkezőötévnyu-
godtországosirányítást.
A nagykoalíció azt jelentette, hogy

azEÖGYKE6képviselőjeésazÖrmény
Kulturális és InformációsKözpont Egye-
sület 7 képviselői megállapodott abban,
hogyváltoztatnikellakorábbiműködésen,

ellenségeskedésenésabékésegymásmel-
lett élést választotta. Abban is megálla-
podtak,hogyerőséstörvényesenműködő
irodát állítanak fel, biztosítva jövőben 
a törvényszerűséget. Országos elnök-
nek Akopján  Nikogosz ÖKIKE képvi-
selőt, általános alelnöknek Dr. Issekutz 
Ákost választották, kettős aláírási köte-
lezettséggel. A testület minden további
döntést elnapolt, az SZMSZ, a Bizott-
ságok, a fizetések, stb. kérdéseket egy
következő ülésre halasztotta. A halasz-
tás indoka az volt, hogy e tárgyaláso-
kat meg kell előzze az önkormányzati
iroda, a dokumentumok átadása-átvé-
tele, mert csak azok ismeretében foly-
tatható érdemi munka. Egyetlen döntés 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
és az Armenia Népe Kulturális Egyesület OS közleménye

 Budapest, 2019. november 6., szerda (OS)

ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület
Tájékoztatjuk az örmény közösséget, hogy 2019.11.05-énmegalakult azOrszágos

ÖrményÖnkormányzat. Az alakulóülésennagykoalíciósmegállapodás jött létre az
ÖrményKulturálisésInformációsKözpontEgyesületésazErdélyiÖrményGyökerek
KulturálisEgyesületképviselőcsoportjaiközött.
EmegállapodásazEÖGYKEáltalkidolgozottKözösÖrményCélokNyilatkozatában

foglaltelvekmenténjöttlétre.AképviselőknagytöbbséggelmegválasztottákAkopján
Nikogoszt(ÖKIKE)országoselnöknek,dr.IssekutzÁkost(EÖGYKE)általánosalel-
nöknek.
Ez a nagykoalíciósmegoldás az örmény nemzetiségen belüli több évtizedes belső

konfliktusnakvethetvéget,mertafelekabékésegymásmellettélésszellemébenkíván-
jákfolytatnimunkájukat.
RészletekazEÖGYKEésazÖKIKEmindenképviselőjeáltalvállaltnyilatkozat1.,4.

és8.pontjából(www.magyarormeny.hu):
Azegyesörményközösségeknek jogukvansajátelképzeléseikszerintmegélniör-

ményidentitásukat,vallásukatésápolnihagyományaikatazanyanyelvűségükszerint,
magyar,vagyörménynyelven.
Azegyesörménygyökerűközösségekésegyénekkötelesekbékésenegymásmellett

élni,nembánthatják,sértegethetikegymást.Tiszteletbentartjákamásközösségekmúlt-
ját,hagyományait,hitéletét,kulturális-ésszellemiörökségétéstulajdonát.
Mindenmegválasztottörménynemzetiségiönkormányzatiképviselőlegyenminden,

azörménynemzetiségheztartozómagánszemély,vagyközösségelhivatottképviselője.

Kiadó:
ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület
ArméniaNépeKulturálisEgyesület

született még, a nemzetiségi pályázatok
elbírálásához az OÖÖ delegált kijelö-
lése.Amegállapodásértelmébena jövő-
ben két delegált fogja képviselni az ör- 
ményeket. A magyarörmények pályá-
zatai elbírálásánál dr. Issekutz Sarolta,
az örményörmények pályázatai elbírá-
lásánál Avanesián Alex lesz a jövőben 
azOÖÖdelegált.

dr. Issekutz Sarolta
Alakuló ülésen, oldalt dr. Issekutz Sarolta

és Avanesian Alex
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Bálint Eszter                       
Nyugdíjba vonul Jakubinyi György gyulafehér-
vári érsek, novemberben nevezik ki az utódját

Várhatóan november közepén nevezi ki
Ferenc pápaagyulafehérvárirómaikatoli-
kusérsekségújvezetőjét,miutánJakubinyi 
Györgyérsekanyugdíjazásátkérte.Nyug-
díjba vonul a Csíkszeredában szolgáló 
Tamás József segédpüspök is.Potyó Fe-
rencpápaiprelátus,általánoshelynökhét-
főn megerősítette a Krónika értesülését,

miszerint nyugdíjazását kérte Jakubinyi
György, a Gyulafehérvári Főegyházme-
gyeérseke.Mintrészletezte,bárafőpász-
tor75éveskoráig,tehátmégegyévigirá-
nyíthatná a főegyházmegyét, betegségre
hivatkozva kérte a nyugdíjazását, és Fe-
renc pápa várhatóan november közepén
nevezikiutódját.JakubinyiGyörgyaddig
ellátjaafőpásztoriteendőket.AKrónika
értesülései szerint többen is esélyesek 
azérsekitisztségbetöltésére.Úgytudjuk,
Böcskei László nagyváradimegyéspüs-
pök,Schönberger Jenőszatmáripüspök,
Kovács Gergely okleveles posztulátor, 
Szénégető István-Barnabás plébános,  

a főegyházmegyei családpasztorációs
iroda vezetője, valamint Kerekes László 
szentszéki tanácsos neve is felmerült
Jakubinyi György lehetséges utódjaként.
PotyóFerencnemkívántasemmegerősí-
teni, semcáfolni értesüléseinket.Az álta-
lánoshelynökmindösszeannyitmondott,
soknévfelmerült,apápaidöntéselőttin-

formációkatgyűjtenekatisztség
potenciális várományosairól,
széles körű konzultáció zajlik,
tehát„nemderültégbőlvillám-
csapásként születik a döntés”.
Potyó Ferenctől ugyanakkor
megtudtuk azt is, hogy aCsík-
szeredában szolgáló Tamás
József segédpüspök is kérte 
a nyugdíjazását, ő idén nov-
emberben betölti 75. életévét. 
„Az ő utódját viszont nem ne-
vezikiapápa”–mondtakérdé-
sünkre a pápai prelátus, hanem

a leendő érseknek előbb meg kell majd
indokolnia,hogymiértvanszükségsegéd-
püspökre a gyulafehérvári főegyházme-
gyében.AmúgyTamásJózsefnyugdíjazott
püspökkéntszámosfőpásztorifeladatot is
elláthat, például bérmáltathat – mutatott
ráPotyóFerenc,akiegyúttalarraiskitért,
hogyőmagaisnyugdíjas,detovábbdol-
gozik.„Papvagymindörökké”–jegyezte
megazérsekihelynök.

Jakubinyi György Miklós gyulafehér-
vári érsek, a romániai örmény katolikus
ordináriátus apostoli kormányzója 1946.
február13-ánszületettMáramarosszigeten,

1969. április 13-án szentelte pappáMár-
ton Áron püspök Gyulafehérváron, ahol
1963–1969. között a tanulmányait vé-
gezte. 1970–1972. között a Gregoriana
PápaiEgyetemen tanult,1972–1974.kö-
zött a Pápai Biblikus Intézet (Pontificio
Istituto Biblico) elnevezésű pápai felső-
fokú oktatási intézetben tanult tovább,
majd1978-banBudapestendoktorált.

Tamás József segédpüspök 1944. nov-
ember 12-én született a Hargita megyei

Felavatták Czetz János 1848-as
honvédparancsnok lovasszobrát Óbudán

Katonai tiszteletadásmellettfelavattákCzetz Jánosnak,az1848–49-esforradalomés
szabadságharchonvédtábornokánaklovasszobrátpéntekenBudapestIII.kerületében,
ezzelátadtákaLékaibíborostéri1948–49-esemlékparkot.

Madéfalván. 1968. április 21-én, Gyu-
lafehérváron szentelték pappá, miután
a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetben
(SeminariumIncarnataeSapientiae–SIS)
elvégezte teológiai tanulmányait. Szol-
gálatihelyeacsíkszeredaiSegédpüspöki
Hivatal.

(Ezt a cikket a Krónikáról másolták: 
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/
nyugdijba-megy-jakubinyi-gyorgy-ersek-
novemberben-nevezik-ki-az-utodjat)

2019. október 07.
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Varga Mihály pénzügyminiszter, a II-
III. kerületfideszesországgyűlési képvi-
selője beszédet mond Czetz János hon-
védtábornok lovasszobránakfelavatásán
Békásmegyeren, a Lékai bíboros téren
2019.október4-én
Fotó:MTI/Koszticsák Szilárd

Bús Balázs (Fidesz-KDNP) kerületi
polgármester aztmondta, a hősiesség és 
a szabadságvágy az, amivel pontosan ír-
ható le a 19. századimagyar történelem
véráztattapillanataiban ishelytállókato-
náink viselkedése.Az 1848–49-es forra-
dalom erdélyi csapatainak parancsnoka,
afiatalCzetzJánoshonvédtábornoksem
kivételezalól-közölte.
Hozzátette,ugyanakkornemahányat-

tatásokraésazüldözöttségreemlékezünk,
hanem arra a harcos hazaszeretetre, amely 
újabb és újabb célok felé, újabb katonai
feladatok elvégzésére sarkallta Czetz
Jánost.
Azegykorihonvédparancsnokugyanis

a világosi fegyverletétel után hosszú,
évekbenmérhetőutattettmeg,mígvégül
egymásikkontinensenújotthonratalált.
Spanyolfeleségével1860-banArgentíná-
bantelepedettle,deottsemmaradttétlen.
Komoly érdemeket szerzett az ottani ka-
tonai akadémia megalapításában és mű-
ködtetésében–idéztefelapolgármester,
megjegyezve: „mi, a kései utódok pedig
ugyancsak hosszú időt töltöttünk  azzal,
hogy méltó emlékhelyet készíthessünk
számáraaIII.kerületben”.
BúsBalázselmondta,aszobornakhelyet

adó 1848–49-es emlékpark létrehozása, 
aLékai bíborostérmegújításaközösségiter-
vezésseltörtént.Azargentinnagykövetség-
gel2016-bannemzetköziszoborpályázatot
írtakkiCzetzJánosszobránakelkészítésére.
A meghívásos pályázaton Vivianne Duchini 

argentinszobrászművésztervéreesettabí-
rálóbizottságválasztása.
Mint megjegyezte, a tér megújítását 

a kormány mintegy 470 millió forintos
támogatásatettelehetővé.
„Az elmúlt évek munkája, köztük ez

a park is igazolta, hogy milyen komoly
fejlődésre nyílik lehetőség Óbudán, ha
a városvezetésben az együttműködési
készség szorgalommal, és az érdekeltek
meghallgatásával párosul”– fogalmazott
a polgármester.
Varga Mihály pénzügyminiszter, a II.

és a III. kerület fideszes országgyűlési
képviselője azt hangsúlyozta, a közelgő
október 6-ai, az aradi vértanúkra emlé-
kezőgyásznapelőtt is tisztelegvekikell
mondanunk: a mi feladatunk úgy emlé-
kezni 1848–1849hőseire, hogy „azőket
megilletőméltóhelyrekerüljenekanem-
zeti emlékezetben”. Méltón emlékezni
azonbancsakakkor lehet,ha tetteinkben
valóban megjelennek a szabadságharc
értékei–mondta.
Aminiszterúgyfogalmazott:„biztonál-

líthatom,hogyazapolitika,amelyetanem-
zetikormánykövet,megfelelaz1848–49-es
örökségnek.Azelmúltéveksoránmegmu-
tattuk, hogy a magyarság, a magyar embe-
rekérdekeinekaképviseletehazánkelőrelé-
pésénekegyetlenlehetségesmódja”.
„Nehéz helyzetekben jó döntést csak

tisztaértékekalapján,igazunkbiztostuda-
tában és az egész nemzet javát szolgálva 
lehet hozni. 1848 forradalma azonban
olyanerkölcsialapotadnekünk,amelyre
ama döntéseit is bártan építhetjük”– je-
lentettekiVargaMihály.
Szóltarrólis,hogyCzetzJánosahadi

sérülései miatt a végső csatározásokban
nem vehetett részt, de a szabadságharc
alatti cselekményei miatt később mene-
külni kényszerült. Előre láthatta sorsát,

amelyhazájábanvártvolnará:őlettvolna
az„araditizennegyedik”–mondtaami-
niszter.
Varga Mihály kitért arra, mostanában

sokszorolyanvalótlanállítások jelennek
meg cikkekben Magyarországról, ame-
lyeknek élénken ellentmond a történel-
münkis.
„Czetztábornokéleteispéldájaannak,

hogymilyenfontosvoltittamagyaroknak
mindigisaszabadság,anemzet,azembe-
rek és az egyén szabadságvágya – fogal-
mazott,hozzátéve:amagyarésazargentin
népetösszekötiaszabadságfelemelőgon-
dolata,talánezvoltalegfontosabbcéljuk
atörténelmükfolyamán,ésmaisaz,hogy
szabadoklegyenek.

Maximiliano Gregorio-Cernadas argen-
tinnagykövetelmondta:CzetzJános(Juan 
Fernando Czetz) Argentínában komoly 
katonakarriertépített,akatonaiakadémia
egyik alapítója és egyik első igazgatója
volt.Őa legkiválóbbpélda akétország
közöttikapcsolatra, arra,mennyire jólle-
hetegyüttműködni.
Anagykövetúgyfogalmazott:„aszob-

rot tekinthetjük Czetz tábornok élete
olyan metaforájának, amelyen keresztül 

egyértelművéválikaz,hogymi,argenti-
nokésmagyaroknemcsakegyütttudunk
dolgozni, hanemmégnagyszerű és érté-
kesdolgokatistudunklétrehozni”.
A beszédeket követően Kónya Attila 

plébánosmegáldottaabronzlovasszobrot
ésaparkot,majdaszobornál-másokmel-
lett–koszorúthelyezettelVargaMihály,
Bús Balázs, Szeneczey Balázs főpolgár-
mester-helyettes, a honvédelmi minisz-
ter képviseletében Szabó István honvé-
delmi államtitkár, valamintMaximiliano
Gregorio-CernadasésVivianneDuchini.

(Szerkesztői megjegyzés:AzArgentin
Nagykövetség meghívására az Erdélyi
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
elnökeés tagtársai–köztükCzetzJános
tábornok egyenes-ági leszármazottja:
Sasi-Nagy Pál László és házastársa, volt 
örmény nemzetiségi képviselő – az ün-
nepség részvevőiként büszkénhallgattuk
valamennyi ünnepi szónok beszédében
kiemelveCzetzJánostábornokörmény–
székelyszármazását,magyarhazájairánti
szeretetét.Az Egyesület koszorút helye-
zett el a Czetz János emlékére állított
lovas-szobornál.)

Október 23-án
koszorúz az emlékmúnél a Budavári 
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 

képviselőcsoportja
Jobbról Várady Mária elnök, Sasvári-

Merza Krisztina és kislánya Alíz, 
valamint Dr. Issekutz Ákos
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Kiss Ernő eddig ismeretlen búcsúlevelét 
mutatták be

A dokumentumot szerda délelőtt adták át a Magyar Nemzeti Levéltárban

Idén 170 éve, hogy Aradon mártírhalált 
halt 12 magyar tábornok és egy ezre-
des. Egyikük, Kiss Ernő október 4-én 
két búcsúlevelet írt két lányának, Rózá-
nak és Augusztának, ám előkerült egy 
eddig ismeretlen, harmadik búcsúlevél 
is a honvéd altábornagy tollából októ-
ber 5-i keltezéssel.
A történelmi jelentőséggel bíró, német

nyelvenírtleveletaMagyarNemzetiLe-
véltáraKözpontiAntikváriumárverésén
vásárolta meg az Emberi Erőforrások

Minisztériumának támogatásával. Koráb-
ban magántulajdon volt, elzártan őriz-
ték. Szerdán az emberi erőforrásokmi-
nisztere,Kásler Miklós adtaáta levelet
a levéltár számára, és mint mondta, 
„azEMMInagyonnemesfeladatottelje-
síthetett ezzel”.
Aminiszterkiemelteaztis,hogy–mi-

kéntatöbbivértanú–Kiss Ernő sem me-
nekültelafelelősségrevonásésazítélet
elől.Azelsőgolyóavállánérte, ezértő
magavezényeltújabbsortüzetakivégző-
osztagnak,ígyvégülháromlövéstkapott.
AleveletKissErnőféltestvérének,Juli-

ana von Leeuwen bárónőnek címezte. 
Asorokbólkiderülazis,hogyabárónőés
családjakomolyerőfeszítésekettett,hogy
kegyelmet szerezzenek a tábornoknak, ám 
sajnosnemjártaksikerrel.

Németh György főlevéltáros beszédé-
ben ismertette: a most előkerült többol-
dalaslevéltartalmábanigazodikakétko-
rábbihoz.Hitelességéterősítiaz is,hogy
a család címerével ellátott, saját fejléces
papírraíródott.

Kiss Ernő dúsgazdag örmény
családbanszületett,egyikevolt
a kevés magas rangú császári
tisztnek, akik átléptek amagyar
honvédségbe, hogy szolgálhas-
sanakaszabadságharcban.Egész
életében bőkezűen adakozott,
iskolákat, parókiákat alapított, 
azuralkodószámárasajátszínes-
ésnemesfémkészleteibőlajánlott
fel, még magának Haynaunak is
nagyösszegeketkölcsönzött.

Kiss Ernő a magyar huszáreszmény meg-
testesítője volt
Aszabadságharckezdetétőlaszerbfelke-
lőkellenharcolt,nevéhezfűződikazelső
jelentősmagyargyőzelem,aperlasziszerb
megerősített tábor elfoglalása.A pákozdi
csata előttmajdnemőtbíztákmegama-
gyarfőseregirányításával.Az1849.januári
pancsovaivereségutánlemondottadélvi-
dékihadtestirányításáról,eztkövetőenad-
minisztratívmunkátvégzett, többszörhe-
lyettesítette a hadügyminisztert –mondta
elNémethGyörgy. Levelének egyik leg-
kifejezőbbrészleteisjólpéldázza,milyen
embervoltKissErnő:„ne haragudj sen-
kire, bocsáss meg ellenségeimnek”

Ö. Kovács József, az Magyar Nemzeti
Levéltárfőigazgató-helyettesebeszédében
kiemelte:az1848–49-esszabadságharcaz
egyik legfontosabb sorsforduló a magyar
történelemben és nemzeti emlékezetben.
Az aradi vértanúkra példaképként tekint-
hetünk, minden hozzájuk kötődő emlék 
amagyarnemzeti identitás szerves része,
hiszenegynemzetet történelménekbuká-
saiésfelállásaiteszneknemzetté

Aradi vértanúk Emberi Erőforrások 
Minisztériuma kultpol Kultúrpolitika 

Magyar Nemzeti Levéltár
Kultúra.hu 2019.10.02.

Kásler Miklós és Ö. Kovács József
Fotó: Kultúra.hu/Csákvári Zsigmond

 Kiss Ernő honvéd altábornagy

Németh György főlevéltáros
Fotó: Kultúra.hu/Csákvári Zsigmond

Sajtóközlemény
2019 októberében Vasárnapi pszichoanalízis címmel jelent meg Lászlóffy Csaba 
(1939–2015) válogatott verseskötete a budapestiMagyarNaplóKiadó gondozásá-
ban.Akönyvpanorámikus széttekintést engedLászlóffyCsaba lírájánakalakulás-
történetére,verstechnikaisokszínűségére,visszatérőtémáira,miközbenazelmúltfél
évszázad(erdélyi)költészetiváltozásainakistanúilehetünkazolvasásasorán.AVa-
sárnapi pszichoanalízis egy1964és2015közöttkibontakozó,tizenhatkötetesnagy
líraszámbavételénekegyikelsőkísérlete.LászlóffyCsabaTordánszületett,1950-től
haláláigKolozsváron élt és alkotott. Idén lennenyolcvan éves.Akötet kolozsvári
bemutatójáranovember13-án(szerdán)18órakorkerülsor;aszervezőkLászlóffy
Csabaolvasóit,tisztelőit,barátaitaKolozsvárTársaságszékhelyére(Főtér22.)vár-
ják. A bemutatáson részt vesz Balázs Imre József irodalomtörténész,Korpa Tamás 
költő(aválogatásszerkesztője),valamintTibori Szabó Zoltánegyetemioktató.
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Kegyes Csaba                       
Az örmény városok létesítésének

szükségességéről          
Annakellenére,hogymindaz1672előtt,
mindaz1672-benErdélybetelepedettör-
ményekésezekutódaipontosszervezési
egységeket, „örmény kompániákatˮ al-
kottak,különösenakompániákkeretében
azörményekáltallakotthelységek,illetve
aszórványbanélőörményeklakóhelyeiés
akompániaközpontivezetőségeközötti,
aránylagnagytávolságokmiatt,avezetés
és irányításnagyonnehézkesvoltéssok
időtvettigénybe.Ezaszétszórtságegye-
nesenlehetetlennétetteazösszesörmény
gyerekiskoláztatásátésvallásioktatását,
sugyanakkorazörménytemplomokmin-
den örmény általi látogatását. Ez azzal
magyarázható, hogy örmény iskolák és
templomokcsakakompániákszékhelyén
voltak.Avezetési,oktatásiésvallásosjel-
legűnehézségekenkívül,Erdélybenmég
egymásodikdologisvolt,amelyfékezte
azörményekgazdaságifejlődésétéssér-
tette hazafias érzelmeik kibontakozását.
EzazakkoriErdélybenélőlakosságszü-
letési hely szerinti felosztásából eredt,
amielégedetlenségetváltottkirészükről.
Eszerintazerdélyilakosságkétnagycso-
portra volt osztva: a „konstitucionális”
lakosságra és az „idegenekre”. Az első
csoporthoztartoztakaz"indigének",akik
a magyar, székely és szász nemesek vol-
tak,ésa„földiek”,azaza többimagyar,
székely és szász lakos. Az „idegenek”
csoportját az összes más nemzetiségű
lakos képezte, annak ellenére, hogy már 
Erdélyben születtek. Ide tartoztak az ör-
ményekis.Ezafelosztásimódmagában
véve nem lett volna annyira bosszantó,

haaszemélyijogoknemlettekvolnaala-
kos tagolási csoportjának megfelelően
meghatározva.Csak az „indigénekˮ ren-
delkeztek az összes polgári, gazdasági
és politikai joggal.A „földiekˮ már ke-
vesebbel, az „idegenekˮ pedig még ke-
vesebbel.Példánakokáértaz„idegenekˮ
nemtölthettekbevárosivagyállamitiszt-
ségeket, nem vásárolhattak „örök áronˮ
földet, nemkereskedhettek egészErdély
területén, nem lehettek nemesek, és így 
tovább.Ehhezaszemélyijogcsökkentési
rendszerhezhozzáadódottmégegymásik
hátrány is, ami abban állt, hogy a sze-
mélyi jogok számbeli mennyisége vagy
ezeknek minőségi értéke a lakos lakó-
helyének fontossági fokától függött. Így
például ugyanahhoz a tagolási csoport-
hoz tartozó két lakos nem rendelkezett
ugyanazokkal a jogokkal, ha nem laktak 
ugyanolyan fontossági fokú helységben.
Egy„szabadkirályivárosiˮtöbbjogokkal
rendelkezett, mint egy „mezővárosbanˮ
vagyéppenséggel„falubanˮlakó.Azör-
mények legnagyobb része pedig kisebb
fontosságúhelységekbenlakott.Ugyan-
akkor a nagyobb fontosságú helységek
lakói nem akarták az örményeketmaguk
közé felvenni, mert konkuráltak volna 
ahelybelikereskedőkésiparosokáruival.
Ezeknek a hátrányoknak részleges megol-
dását eleinte „kiváltságlevelekˮ megszer-
zésévelpróbáltákelérni,melyekvalamivel
több jogot biztosítottak számukra, mint
amennyit polgári helyzetük adhatott. De
a „kiváltságlevelekˮ csupán a gazdasági
problémákatoldottákmeg,azokat iscsak

részlegesen.Maradtakavezetési,iskoláz-
tatási,kulturális,vallási,politikaiéshaza-
fiasságukatsértőnagyproblémák.Akkor
ezeket – az említett utolsó kettőn kívül
–csakegyféleképpenlehetettmegoldani:
az örményekmaguk által alapított váro-
sokbatömörítésévelésazidőkfolyamán,
fejlődési nívójuknak megfelelően, minél
magasabb fontosságú fokozat elnyerésé-
vel.Maradtakapolitikaiéshazafiasérzel-
meiketsértőproblémák.Ezeknekameg-
oldása csak „honosításukˮ – másképpen
mondva–,„földiekkéˮválásukáltalvolt
lehetséges.Ezértazerdélyiörményekte-
vékenységének első és legfontosabb cél-
játazörményvárosoklétesítéseképezte.
Ez az egész világon létező nemzetiségi
szórványok tekintetében egyedülálló tel-
jesítmény volt.Az ilyen városokban fel-
lendültkulturáliséletpublicisztikaiered-
ményeinekköszönhetjük,hogymaannyi
mindent tudunk az erdélyi örményekről.
Következetta„honosításukértˮ folytatott
harc, ami hosszadalmas és nehéz öntu-
datos önoktatási tevékenységet igényelt, 
és nemzetiségi szórványok tekintetében
amásodik,egyedülállóteljesítményvolt.

Kandia falu 
A Martinuzzi-vár északi oldalától nem
messze,aKis-Szamospartján,hajdanában
egyGerlanevűfalucskalétezett.Mivele
kistelepüléslakóitöbbnyireaMartinuzzi-
várban szolgált darabontok („lőporpus-
kásgyalogosokˮ)voltakésa II. Rákóczi  
Ferenc vezette felkelés alkalmával, véd-
ték a várat és a „labancok" ellen harcoltak, 
azosztrákhadseregbosszúbóllerombolta
ésfelégetteafalut.Életbenmaradtlakóit
pedigelkergette.ÍgyGerlafalumegszűnt
létezni(1706).Idővelafalunéhánylakója
visszamerészkedett és még egy néhány
családdal – mivel a volt Gerla falucska

romjaihozmég nemmertek hozzányúlni
–avoltfalutólvalamiveldélebbre,avár
ésaKís-Szamosközöttegyüj települést
létesítettek Kandia falu néven.A kis te-
lepülés rövidesen növekedni kezdett és
túlnyomórészbenavárosbandolgozóro-
mánoklakóhelyelett.1717és1736között
az erdélyi görög katolikus egyház tulaj-
donábanvolt. 1736-ban Inochentie Micu 
Kleingörögkatolikuspüspöklemondott
Martinuzzi-vári birtokáról, tehát aKan-
diafalurólis,abalázsfalvibirtokellené-
ben. Ekkor aMartinuzzi-birtokot, tehát
Kandiát is, az örmény város kibérelte
90 évre, majd 1753-ban megvásárolta
Kandiát„örökáron”;1887-benpedigaz
egészMartinuzzi-birtokotis.Lassan-las-
sanafaluannyirakiterjedt,hogyössze-
nőtt az örmény várossal. Ekkor Kandia
faluazörményvárosészaki lakónegye-
dévévált,korlátozottönkormányzatijo-
gokkal.1777és1907között itt egygö-
rögkatolikus templomállott fenn.1853
és1930között ittszékeltagerlaigörög
katolikus püspökség is. Ioan Sabo püs-
pökük(1879–1911)vezetésealatt,Buda-
pest anyagi segítségével, a belvárosban
a szép nagy görög katolikus katedrálist
építették. 

Majorsor 
Azörményvároskeletilakónegyedétké-
pezi, a jelenlegi vasútvonal és a közeli
dombok lába közötti sávban. Majorsor-
nak nevezik,mert itt „sorakoztatták” fel
hétvégi kirándulóhelyeiket a módosabb
lakosok, melyeket majoroknak neveztek. 
Ennekalakónegyednekisönkormányzati
joga volt. 

Kakasváros; Cigánysor 
Így hívták a város hasznos cigányainak
„lakónegyedét”.Kakasvárosnaknevezték,
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mertitttartottákacigányokcsodahangú,
híreskakasaikat.A„lakónegyed”avá-
ros délkeleti részén volt és 1750-ben
létesítették.Mivel a település cigányai
túlságosan megszaporodtak, a város
számára „terhesekké” váltak és visel-
kedésükben is „elfajultak”, lakónegye-
düket 1780-ban lebontották.A hasznos
cigányoknak,akiketavárosszerződéssel
fizetett és alkalmazott, új lakónegyedet
nyitottak Szamosújvár északnyugati ré-
szén,Cigánysornéven.Alakónegyednek
az örmény város fegyelmezési autonó-
miátadott.

13 város 
Ez volt a neve annak a lakónegyednek,
melyenkeresztülazút13helységbeveze-
tett,amelyekkelazörményvárosállandó
kereskedelmiésmásjellegűkapcsolatban
állt.1800-banalakónegyedmármegvolt
ésazakkorivárosdélnyugatigazdaságait
foglalta magába. 

A szamosújvári Örmény Katolikus Szé-
kesegyház 
Aszékesegyház alapkőletétele1748.ok-
tóber9-éntörtént.Azépítkezésimunkála-
tokkisebbmegszakításokkal1798-igtar-
tottak. A székesegyház berendezéséhez
az egész város hozzájárult. Az oltárképe-
ket Bécsben készítették.
AVilágosítóSzentGergelyoltártasza-

mosújváriKereskedelmiKözösségkészít-
tette.AMáriaoltártatímárokegyesülete
ajándékozta. A Nepomuki Szent János 
mellékoltárt a város lakosságának segítsé-
gével a klérus készítette. A nagy orgonát 
Maiwald Heinrich brassói orgonamester
készítette1846-ban.

A székesegyházat Martonffy József 
gyulafehérvári római katolikus püspök
szenteltefel1798.június17-én.

Azidőkfolyamánaszékesegyházattöbb
elemicsapásáltalokozottkárérte:1780-
banleomlottaközpontitorony.1788-ban
villám csapott a székesegyház fedélze-
tébeésafedélzetteljesegészébenleégett.
1793-banújraleomlottaközpontitorony
a rossz építés következtében. 1802-ben
aszékesegyházatújravillámcsapásérte,
ekkor a központi torony sérült, leestek
a harangok és a toronyóra is tönkre-
ment.AzújtoronyórátSchranz Mathäus 
brassói óramester készítette 1805-ben. 
AszékesegyházkőésfaszobraitCsűrös 
Antal börtönfogolykészítette1803-ban.
1960-ban a székesegyház padlásán 

agyerekekgyufávaljátszottaktűzkelet-
kezett és leégett a székesegyház tetőzete
ésaharangokmegsemmisültek.AzÁllami
Műemlék – bizottság javíttatta ki a szé-
kesegyházat.
AhíresRubensnektulajdonított„Krisz-

tus levételeakeresztről”festmény1999.
december22-tólújraarégihelyén,asza-
mosújváriÖrményKatolikusSzékesegy-
házban van.

Kihasználva azt az alkalmat, hogy kö-
zöttükOxendius Verzerescul (magyarosan
Verzereskul)moldvaiszületésű(Botoşani)
örmény katolikus misszionárius pap által
erősörménykatolikusvallásratérítésfolyt,
éslátván,hogyerreavallásratérítésükelől
márnincsenmenekvés,megkértékamisz-
szionárius papot, hogy érdeklődje meg,
hogyazörménykatolikusvallásratérésük
ellenében kapnának-e engedélyt és földet
örmény városok használatára és legelők
céljára, vagy nem. A hatóságok válasza
„igen”volt.Denemingyen,mintahogyan
a székelyek és szászok kapták, hanem 
vásárlási alapon: „örök áron”. Miután 
aválaszttudomásulvették,atérítésimun-
kálatok is eredményesebben haladtak. 

Az örmény vezetők is nekifogtak az ör-
mény városok alapítási helyeinek kivá-
lasztásához. Előzőleg a következő két
helyet szemelték ki: a jelenlegiSzamos-
újváron létezőMartinuzzi-vártól közvet-
lenüldélreeső,akkorteljesenszabadle-
gelőbőlegynégyzetkilométernyiterületet
–egy„szabadkirályiváros”építéséért–és
egyhasonlónagyságúterületetagyergyói
vár birtokán– egyörmény „mezőváros”
helyeként. Közben az örmény katolikus

vallásratérítésbefejeződött(1690),avá-
sárlásra szóló engedély azonban késett. 
Avárakozáspohara1700.május15-éntelt
meg,amikorugyanolyancélra,azerdélyi
bolgárok megkapták I. Lipót császártól
aVinciDiplomanévenismertengedélyt.
Ekkor, a térítési munkája jutalmaként
erdélyi örmény katolikus püspökké ki-
nevezettOxendiusVerzerescul,egysaját
kezével írt kérvénnyel felment Bécsbe  
acsászárhoz,akiazonnalfogadtaésmeg-
adtaazemlítettvárosoképítéséreésazeh-
hez szükséges földvásárlásra szóló, egy-
előreszóbeliengedélyt.
A püspök nem vártameg az engedély

(diploma) írott formában történő, hosz-
szúidőtigénylőkiadását,hanemazonnal
visszatértBesztercére, ésamárelőzőleg
elkészítetttervekalapjánelrendelte,hogy
kezdjenek hozzá az első erdélyi örmény

város,ajelenlegiSzamosújvárépítéséhez.
Az1négyzetkilométernagyságúvásárolt
terület 1250 méter hosszú és 800 méter
széles téglalap alakú, hosszabbik olda-
lával észak-dél irányú fekvésű volt. Ezt 
a területet felosztották kvartálokra, három 
hosszú és hat balról jobbra menő utcák
részére.A terület közepénkét kvartálnyi
helyetavárosközpontiparkjánakésaköz-
épületeknek tartottak fenn.
Atöbbikvartálokatkisésnagyparcel-

lákra osztották. 
Egykisparcella10,egynagyparcella

pedig20méterutcaiszélességűvolt.Akis
parcellákra3ablakosházakat,anagypar-
cellákrapedig5utcaiablakosházakatvolt
szabadépíteni.Ezértarégivárosbanlévő
házak vagy 3, vagy 5 utcai ablakosak. 
Avárosészakirészénkétkvartálnyiterület
a környék állatvásárának volt fenntartva.
Miután ez amodern állatvásártér elvesz-
tette fontosságát, a legújabbműszaki fel-
szereléssel ellátott líceum épült a helyére. 
Műhelyeketésistállókatcsakavárosszé-
lénlévőparcellákbanengedélyeztek.
A parcellák – mindegyik örmény saját

zsebeutáni–vásárlásautánnagylendület-
telelkezdődöttaházakfalainakfelhúzása,
aműhelyek, üzletek, raktárak, istállók és
középületeképítése.Azépítésimunkálatok
olyannagyritmusbanhaladtak,hogy1700.
augusztus1-énOxendiusVerzeresculpüs-
pök felavathatta a városbanműködő bőr-
iparosok céhét „Tímár Társulat” néven.
A társulat alapszabályzatának első lapján
–mely alapszabályzat örményül van fo-
galmazva és írva – a következő cím ol-
vasható: – átírva latin betűkkel, magyar
fonetikai hangzás szerint: „Másgákordzi
jéghpájrágczhutheán száhmánáczh jév 
gánonánczh mágénákéruthiun, zorsz
gárkéáczhmédzábájdzár jévámenábádiv
derOkszendioszVérdzárjénczhvártábéd,

Samosújvári Örmény Katolikus Székesegyház
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ebiszgobosz Áládinoh jév ár mérázinsz,
vorkh jén i szphursz Tránsilvánioh
szérpázán pháphin vekil jév phochánort:
1700.Okosdosi1.”–magyarra fordítva:
„A Tímár Társulat működési körének
és alapszabályainak könyve, melyet
nagyságos és főtisztelendő dr. Verzár 
Oxendius áládai püspök és amieinknek,
kik Erdélyben telepedtek meg, apostoli
vicariusa–szerkesztett:1700.augusztus
1.”Verzerescul püspök az alapszabályzat
címlapjánveresörménybetűkkeltisztánki
van írva az1700.ATímárTársulat alap-
szabályzatának könyvecskéje az első, és
egyelőreegyedülidokumentum,melySza-
mosújvárörményvároslétezését1700.au-
gusztus1-énmárigazolta.Azalapszabály-
zatotaszamosújváriÖrményMúzeumban
őrizték. A város, alapításától kezdve,
többnevetviselt.Mivelépítéseacsászár
csupán szóbeli engedélye alapján kez-
dődött, eleinte „Szamos-Új-Vár Város”
nemhivatalos nevet viselte. III. Károly 
császár(1711–1740)1726.október17-én
aláírtdiplomájaalapjánahelységelnyerte
a Szabad PrivilégiáltVárosok rangját és
akövetkezőelsőhivatalosneveketkapta:
Liberum Oppidum Armenopolitanum,
vagyLiberaCivitasArmenopolis,röviden:
Armenopolis. Ez volt a város hivatalos
neve61évenkeresztül.Az1786-ban,aII. 
József császár (1780–1790) által aláírt és
kiadottdiplomátaz1787.június21-éntar-
tott országgyűlés alkalmával hozták nyil-
vánosságra.Ediplomaalapjánazörmény
várost aSzabadKirályiVárosok rangjára
emelték, a következő hivatalos néven:
LiberaeRegiaequeCivitatisArmenopolis,
röviden L.R.C. Armenopolis. A diploma
avárosmagyarnevét akövetkezőképpen
határoztameg:SzabadKirályiSzamosúj-
várVáros,rövidítettformájábanSz.KSza-
mosújvár. 1867-tőlmagyarnevétviselte.

1918. decemberétől kezdve a várost, 
azeltűntfaluemlékére,Gerlának(Gherla)
nevezik. Amint a fentiekből láthatjuk,
a város gyors ütemben fejlődött és nagy
mennyiségi és minőségi változásokon
ment keresztül. Míg 1716-ban csak 130
családfőszerepelavároslakosainaklistá-
ján(111véglegesenés2ideiglenesenfel-
épített gazdasággal), ez a szám1721-ben
156családfőreemelkedik(akikből72ke-
reskedőés10iparos),1792-benacsalád-
főkszáma373plusz74özvegy,1847-ben
acsaládfőkszámamáreléria952-t.1853-
ban4847személyéltSzamosújváron,akik
közül 2314 nő.Az 1956-os népszámlálás
adataiszerintSzamosújvárnak7617lakosa
volt. Ez a szám az 1992-es népszámlálás
alapján 24311-re emelkedett, akik közül
450-500örményeredetűszemélyvolt.
A város főterének járdáit 1801-ben ho-

mokkőlapokkalborították.Ezeketamun-
kálatokat1807-benazegészfőtérterületén
elvégezték, 1827-ben a homokkő lapokat
gránit lapokkal cserélték ki. Ugyancsak
1827-ben fedték le gránitlapokkal a főbb
utcákjárdáitis.
Aszenátus1811.szeptember23-iülésén

elhatározta, hogy a város főépítésze ter-
vei alapjánmodernizálják aKis-Szamos
medrétésamalomárkot.Ezenalkalommal
avárosészakiésdélibejáratánálkétvízi-
malmot építettek. 1846-ban amalomárok
ésKis-Szamosgátjaiközöttiterületenüdü-
lőparkot létesítettek, melyet szépségéért
és a nagy bécsi parkkal való hasonlatos-
ságáért „Kis Schönbrunn”-nak neveztek. 
1841-benkiszárítottákavárárkaitéseze-
kenahelyekensétányokatalakítottakki.
Azelsőpatikát,melyaKarácsonyi Kará-

csonycsaládtulajdonavolt,amostislétező
főtéri patika helyén, 1788-ban nyitották
meg.Az első postahivatalDániel Miklós 
tulajdonaként 1793. január 24-én kezdte

el működését. A Kolozsvár-Dés ország-
utat1838–1839közötthoztákbeavárosba 
aKis-Szamosbalpartjáról.Avasútvonalat
és az első vasútállomást 1771-ben építet-
ték.Avasútvonalvárosbahozásaérdeké-
ben a vezetőség lemondott egy 14méter
szélessávrólavároskeletihatárában.

Szamosújvár örmény városnak kiváló
egyéniségei voltak. Közülük említjük:
Lukácsi Kristóf örmény katolikus plébá-
nostéstörténészt,aki1859-benkiadtalatin
nyelven Az erdélyi örmények történetét,
és 1887-benmegalapította – saját költsé-
gén–afiúinternátust; azóriásimunkabí-
rásúSzongott Kristóf tanárt és történészt,

akinek nagyszámú munkája és dolgozata
nélkülmanagyonkevesettudnánkazerdé-
lyiörményekről;Kovrig Tivadart,akisaját
költségén megalapította a leányintézetet
(1893); Balta Pétert, aki alapítványt ho-
zott létre az apácakolostor építése (1770)
és fenntartása érdekében; Karácsonyi 
Emanuelt,az„Öreg-ház”alapítóját(1803),
és még említhetnénk sok más személyt, 
akikodaadómunkálkodásukkalésanyagi
áldozataikkalfellendítettékazörményvá-
ros életét és megalapozták hírnevét. A vá-
ros alapításáról részletes leírást Szongott
Kristóf: Szamosújvár SzabadKirályiVá-
rosmonográfiája címűművébenolvasha-
tunk(I-II.köt.Szamosújvár1901.4.rész).

Köszönet – Köszönet - Köszönet
AzErdélyiÖrményGyökerekKulturális
Egyesülethálásköszönetetmondahazai
és erdélyi magyarörmény közösségnek,
hogyazörménynemzetiségiválasztások
eredményét regisztrációval, leadott sza-
vazatukkalsegítették.Azelértválasztási
eredménytettelehetővé,hogynagykoalí-
ciósmegállapodással,békésegymásmel-
lett éléssel, megfelelő pénzügyi kerettel
induljunkabiztatójövőfeléaKözös Ör-
mény Célok Nyilatkozata szellemében.
Hálásanköszönjükaközösségtagjaitól, 

a velünk együttérző támogatóinktól ér-
kezett anyagi támogatásokat,melya sok
ezer levél elküldését tudta biztosítani.
Köszönjükakampánybanrésztvetttagja-
inakfizikaisegítségétakampányanyagok

célba juttatásához. Köszönjük minden
kerületünkésaFővároslelkeshozzájáru-
lását,hogyajövőtbiztosítottamindannyi-
unk számára.
AzEgyesületvezetésemindentmegtett

azért,hogya23évevallottcéljaittöretle-
nülmegvalósítsa,önállóságátmegőrizze,
a hazai örménység békés egymásmellett
élésételősegítse.
Kívánunk Mindenkinek áldott, békés

KarácsonyiÜnnepeketésboldogÚjesz-
tendőt,békességetazelkövetkezőidőben
azörményközösségben,mellyelvissza-
szerezzük őseink örökségét: jó hírnevét, 
ahazaiörménységméltótársadalmielfo-
gadottságát.

dr. Issekutz Sarolta elnök
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Czetz János honvédtábornok szobrát leplezték le 
Gyergyószentmiklóson

Kövér László jelenlétében avatták fel szom-
batondélutánCzetz Jánoshonvédtábornok
szobrátagyergyószentmiklósi
örmény katolikus templom
udvarán,amirőlazMTItudó-
sított.AzOrszággyűléselnöke
ünnepibeszédébenazerdélyi
és magyarországi örmények-
nek–köztükCzetzJánosnak
– az 1848–49-es forradalom
ésszabadságharcidejéntanúsí-
tott áldozatvállalásátméltatta.
Mintfelidézte:aszabadságharc
bukása után Czetz Jánosnak
választaniakellett,hogymeghaljon-easza-
badságértaszülőföldjénvagyszáműzetés-
ben éljen. „Bízzunk benne ésmindent te-
gyünkmegérte,hogyakövetkezőmagyar
nemzedékeksoha,
de soha ne szem-
besüljenek ezzel 
a tragikus kérdés-
sel”–jelentetteki
apolitikus.
Kövér László

felidézte: a ma-
gyarság szabad-
ságvágyának 
legfőbb célját
és tartalmát az 
1526-os tragikus
mohácsicsataóta
„a független, cse-
lekvőképes,népétésnemzetétoltalmazó
magyar állam” helyreállítása jelentette. 
Az1848–49-esszabadságharcidejénalig
tizenkétezres lélekszámú erdélyi és ma-
gyarországi örménység egy emberként

osztozott a magyarok szabadságvágyá-
banésküzdöttazsarnokságellen.Azör-

ménység három tábornokot, 
több mint hetven honvéd-
tisztet, és több mint kétszáz
honvédetadottamagyarsza-
badságharcnak. Úgy vélte,
hogy Czetz János örmény
és székely ősei legjobb eré-
nyeitörökölte:alényeglátást, 
a tettvágyat és cselekvőké-
pességet, a bátorságot, a le-
leményességet és a kitartást.
Felidézte: a 26 éves katonát

előbb az erdélyi csapatok ideiglenes
parancsnokává, majd Bem tábornok
mellett vezérkari főnökké nevezték ki. 
A szabadságharc leverése után azonban

54 évi száműze-
téssel fizetett
azért, hogy nép-
énekszabadságot
akart. Teljesítmé-
nyével második
hazájának, Argen-
tínának a szívébe 
ésemlékezetébeis
beírtamagát.Adél 
amerikai ország-
ban megforduló
magyarokat –
Czetz János ot-
tani intézmény-

alapító tevékenysége és térképészeti
munkássága eredményeképpen – ma is
különös rokonszenvövezi,haelmondják,
hogy arról a földről érkeztek, aholCzetz
János született – jelentette ki a politikus.

„Örüljünk,hogymindentörténelmicsapás
ellenérevanhazánk,amiértbékébenküzd-
hetünkaszülőföldünkön.Örüljünk,hogy
van nemzetünk, amely értelmet ad küz-
delmeinknek.Örüljünk, hogymegannyi
megpróbáltatás dacára, nemzetünk ösz-
szetartozása erősebbnekbizonyult,mint
azonerők,amelyekszétakartakszakítani

Kövér László tiszteletét teszi
Czetz János szobránál

bennünket. Becsüljük meg mindezt, és
utódainknak is hagyjuk örökül a tudást
is, hogy mindez mire kötelezi őket” –
fogalmazott Kövér László. A gyergyó-
szentmiklósiCzetz-szoborBlaskó János 
szobrászművészalkotása,ezahonvédtá-
bornokelsőerdélyiszobra.Amellszob-
rot a tábornok óbudai lovas szobrának
a leleplezése után egy nappal avatták. 
Czetz János 1822-ben született a há-
romszékiGidófalván.ArgentínábanJuan 
Fernando Czetz néven az első nemzeti
katonaiakadémiaalapítójaként,igazgató-
jaként,valamintújhazájaParaguayjalés
Brazíliávalhatárosvidékefeltérképezője-
kéntszerzetthírnevet.1904-benhaltmeg
BuenosAiresben

(Megjelent: 2019.10.06.
MASZOL – Új Magyar Szó- Online)

  

Szám László

Halálanapjánakassaidómban
szenteltvízhelyettkönnyéváltvízvan,
boltíveknyögneksóhajokalatt,
tárogatószótvéreznekafalak.

Szívénektalántestevoltbörtön,
hiszelenyészettfranciaföldön.
Száműzött-sírbólhazavittútja,
deTrianonbanszáműztékújra.

Becsületünketvisszavívta,
jobbágydícsértenevétsírva.
Fejedelmünkrőlszóltanóta,
mertnagyobbnemvoltÁrpádóta.
     

     2019. augusztus 28.

Rákóczi
Mintősikőcsipkék,keresztekfonatai,
Fonjákbe,járjákátazörményszívet,
AkétArarátormánakfelzengőhangjai.
Jáfetmagvaithívószavukazőshazából,
Téphetetlen,enyészhetetlenlélek-kötéllel
Hálótfonvirágoshegyirétekillatából.
Shív,húzhazaidőn,térenazősitávol.

2019. október 8.

Hervay Tamás
AzAraráthangjai
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Várnai Zseni                           

Nemvolthiábasemmisem.
Igaz,kicsitfáradtvagyok,
acélkerékismegkopik,
hogyha szüntelen csak forog.
Kopik,kopik,defényesül,
nemfogjabearozsdasem,
csiszoljamindenmozdulat,
sforog,forogezüstösen.

Igaz,kicsitfáradtvagyok,
nemadnakingyensemmitám,
voltakkeservesnapjaim
ésrengetegdúltéjszakám.
Amígegygyermeknagyranő,
bizony,egyet-másttennikell,
legalább így az életem
nemmúltelcsip-csupsemmivel.

Ránézeknagyfiamraés
egyszerreolyüdevagyok,
hogyaszememharmatgyöngyös
hajnalirétgyanántragyog,
sleánykám,mintaMárcius,
rügyekbezártkölyöktavasz...
őtnézemésbimbókorom
újrafölöttemsugaraz.

Nemsiratomtűntéveim,
hiszenazidőúgysemáll,
csakakimeddőségbenélt,
azéavénség,rúthalál.
Szánomazínyencélvezőt,
csömörnélmásanemmarad,
koldus,kimitsemáldozott
snemgyűjtöttmást,csakaranyat.

Igaz,kicsitfáradtvagyok,
nehézatollisnéhanap,
dealehalkultszívverés
fiamszívénerőrekap,
szépségemmúlik,-nemsírok,
leánykámarcántündököl,
szintesokis,ekétgyerek,
milyroppantkincsetörököl.

Nemvolthiábasemmisem,
bár néhanap békétlenül
lázongtam,hisznemtudtamén,
hogyürmömmézzéédesül.
Sokatfizettem?Nemtudom,
hiszenmindennekáravan...
ezerszerújrakezdeném
Alázatosan,boldogan.

Nemvolthiábasemmisem
In memoriam

Triff Viktor                        

Sohanemnyugodott leaNapSzentMi-
hálykorúgy,hogynecsörrentvolnameg
a telefonom: „Szervusz, Viktor vagyok!” 
Most szeptember 29-én, néma maradt 
a készülék…
2019.szeptember28-ánmeghaltaBa-

rátom, Triff Viktor! Tisztességgel benne
jártmárakorban,egészségeévekótavál-
tozó volt, kedélye, derűje, szellemi fris-
sességeviszonttöretlennektetszett.Most,
aTeremtőhívta,’sŐment!
Ismeretségünkésazebbőlkialakulóba-

rátságunkmég1978-bankezdődött,ami-
korhelytörténetikutatásaimsorán,aKe-
repesiútitemetőbenakadtdolgom.Viktor
fogadottésmárezenazelsőnéhányórás
beszélgetésünkönmegfertőzöttatemetők
iránti szerelemmel. Egy kívülállónak ta-
lánérthetetlen,mit lehet szeretniegy te-
metőn, de akiViktort egyszer is hallotta
ezekről szólni, avagy olyan szerencsé-
benrészesült,hogysétátisvezetettneki, 
azérti,mirőlbeszélek.
TriffViktor1966-tól1993-igaKerepesi

úti temető (ma: Fiumei útiNemzeti Sír-
kert) igazgatója volt.Amimásnakmun-
kahely,aznekimagaazÉlet.Napiköte-
lezettségein túl, szívügye volt a temető

múltjának, értékeinek, halottainak kuta-
tása,megismerése, amenthetőkmentése
és ha lehetősége adódott arra, ismeretei-
nek megosztása másokkal. Rengeteget 
tanultam tőle: megtanultam a temetőket
nemcsaknézni,hanemlátni is!Temető-
kutatási mesteremmé lett, akitől megta-
nultam azokat az ismérveket, amelyeket
tudnom,keresneméslátnomkell,hako-
molyanakarokfoglalkozniezzelaszakte-
rülettel.Megtanítottanyilvántartásokban
valóeligazodásra,jótanácsokkallátottel
akutatásokhoz.Biztatására,azelsőhiva-
taloskutatásiengedélyemisebbőlazidő-
bőlvaló…
Neki köszönhetem sok hasonló érdek-

lődéssel megáldott ember ismeretségét,
barátságát.Amikor1983-banaBudapesti
VárosszépítőEgyesület–mertakkormég
csak„szépíteni”lehetett,holottmárakkor
is inkább védelemre szorult –, megala-
kult,szintetermészetesvolt,hogyateme-
tők értői, ismerői létrehozzák azonbelül 
a „Pantheon csoport”-ot, melynek Ő is
oszlopostagjalettésmaradthaláláig.
Ez a csoport kezdte el a fővárosi na-

gyobbtemetőktérképeinekösszeállítását,
feltüntetvebennükazottnyugvó ismert,
vagykevésbé ismert,nemegyszer isme-
retlen halottak sírjait, síremlékeik alko-
tóit.Olyan emberekkel,mintGerle Jan-
csi, Zsigmond János, Bártfay Györgyné és 
másokmellett,Viktoriskeményendolgo-
zott, így lett többek között a „Budapesti
temetők”,valaminta„Fiumeiútisírkert”
c. könyvek társszerzője is. Önállóan is
publikált,ígypéldáula„Kispestikrónika”
2005/2. számában „Az öreg temető”-ről
írtkisebbtanulmányt.

Szomorúszívveltudatjuk,hogy
szeretettédesanyánk

BOROSNYAYPÁLNÉ
született

ZAKARIÁSKATALIN
életének97.évében,2019.november19-éncsaládja
körébőlindulthitünkszerintazÖrökkévalóságba.

Utolsóútjárakísértük2019.december5-én,
csütörtökön9óra45perckor

aFarkasrétiTemetőFőbejáratiravatalozójából.

Szomorújelentés
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Óriási ismeretanyag volt a fejében,
rengeteg történetet, különlegességet
tudott a Kerepesi (Fiumei) úti temető-
ről! Általa ismertem meg kívül-belül
a Batthyány-, a Deák- és a Kossuth-
mauzólumot,azokrejtettzugait,láttam,
hol rejtették el a régi nyilvántartáso-
kat a bezúzás elől, tudtam meg, hogy
a Munkásmozgalmi pantheonban mely
eseményóta nemkísérte le kormányőr
a hozzátartozókat, a káder-sírkövek
minek a köveiből készültek, miért lett 
azegyikegycm-elkisebbatöbbinél,me-
lyik síremlék miatt élvezte Standinger 
Pista bácsi dicséretét úgy, hogy közben
formálisan, írásbeli figyelmeztetést is
kapott mellé ésmennyi borravalót adott
Károlyi Mihályné Andrássy Katinka, férje 
kriptájának meglátogatásakor a temetői
munkásoknak,valamintanapiegyszálvö-
rösrózsahogyankerült,vagynemkerültaz
egykori köztársasági elnök síremlékének
kupoladobjaalá.MindenkorkorholtamŐt,
mindezeketmiértnemírjaleazutókornak.
Ahogyszokott,amagamódjánhalkan,sze-
rényen nevetett ésmost emlékeit, tudását,
kivittemagávalatemetőbe…
Többalkalommalrésztvettem,sőtszer-

veztemisvezetésévelsétátaFiumeiben.
Bár,márrégennyugdíjasvolt,deazokat
készségesen, töretlen lelkesedéssel,élve-
zetes stílusban vezette. Nem véletlenül
kértek tőle oly sokan ilyen ismertetőket.
Azutánnéhányéve,amikoregysétaalkal-
mávalrosszullett,visszavonult…
Mostvéglegvisszavonult avilágtól és

márazÚrasztalánálanekdotázhatazok-
kal, akikről itt mesélt nekünk. Hiszem,
hogyszeretettelfogadták,mertakiahol-
takemlékéttiszteli,ápolja,abbanazégiek

is örömüket lelik, hamvai felett pedig
könnyűleszaföld.
Míg élek, nem felejtelek! Drága, öreg

Barátom–nyugodjbékében!
Bartos Mihály

(Szerkesztői megjegyzés: Az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
1997. február 14-én alakult meg 22 ala-
pító tag – köztük Triff Viktor és házastársa, 
Lászlóffy Manna – egyhangú határozatá-
val. Csendes lényét, humorát, a temetői 
sétáinkon a felkészültségét, nagyszerű 
előadókészségét, a családfakutatásban 
nélkülözhetetlen segítségét, a barátságát 
soha sem felejtjük el.)

Kövér László a Székelyudvarhelyi Egyetemi 
Központ avatóján: Székelyföldnek kárpótlás 

jár Budapesttől és Bukaresttől is       
Kövér LászlószerintSzékelyföldnekés
a székelységnek történelmi kárpótlás jár
Budapestről és Bukarestből egyaránt.
AzOrszággyűléselnökeSzékelyudvarhe-
lyenbeszélt erről szombaton,aSzékely-
udvarhelyi Egyetemi Központ (SZÉK)
felújítottépületénekavatóünnepségén.
Kövér László (középen, balra) átadja

azegyetemfelújítottépületét.

Kövér László úgy vélte: a székelyek
mindkétfővárosbólelvárhatjákajószót,
mertRománia ésMagyarország erkölcsi
értelembenegyarántadósaa székelység-
nek. Székelyföld és népe ugyanis ezer
év alatt Magyarországnak, száz év alatt 
Romániánakadott többet,mintamennyit
visszakapott tőlük – jelentette ki. Hoz-
zátette: a 21. században sem Románia,
sem Magyarország nem akarja elveszí-
teni a saját gazdasági erőforrásai fölötti
rendelkezést,aszülőföldmegtartóerejét,

értékteremtőmunkavállalóit,ezértmindkét
országtólelvárhatóacselekvésazért,hogy
mindez Székelyföldön se történhessen
meg.AházelnökszerintezRomániánakál-
lami,Magyarországnakpedignemzetikö-
telessége,emellettaközösregionálisérdek
is ezt kívánja. Magyarországnak érdeke,
hogy Románia is hozzáadjon Közép-Eu-
rópa erejéhez,Romániánakpedig érdeke,

hogy ne vesztese, hanem 
egyik nyertese legyen
Közép-Európa politikai
és gazdasági megerősö-
désének. „Mindkét eset-
ben azútSzékelyföldön
és Erdélyen keresztül
vezet” – állapította meg
Kövér László. A házel-
nök Budapest és Buka-
rest múltbeli hibáinak
tulajdonította, hogy
Székelyföld a megfe-
lelő infrastruktúra hiá-
nya és az örökös tőke-
hiány miatt a múltban

Magyarországnak, jelenleg pedigRomá-
niának az egyik legelhanyagoltabb régi-
ója.AzOrszággyűléselnökemegkövette
a székelységet azért, hogy az 1867-es
osztrák-magyar kiegyezést követően az
Országgyűlésaliberálisgazdaságpolitika
jegyében a birtokrendezési törvényekkel
felszámoltaazaddigiszékelyföldiközös-
ségi tulajdonformát, amely a legerősebb
gazdasági kapocs volt a székely ember
ésaszülőföldjeközött.KövérLászlófel-
idézte:Székelyudvarhelyönkormányzata 
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megelőzteamagyarállamot,amikorhá-
romévvelaSapientiaErdélyiMagyarTu-
dományegyetem létrehozása előtt 1998-
ban magyarországi egyetem kihelyezett
tagozatát fogadta a városba, és a szé-
kelyudvarhelyi felsőoktatást fenntartotta,
bővítette.A házelnök elérkezettnek látta 
azidőt,hogyamagyarállamáltalfenntar-
tott erdélyi Sapientia egyetem is szakot,
vagy szakokat indítson Székelyudvar-
helyen. A Székelyudvarhelyi Egyetemi
Központban jelenleg az Óbudai Egye-
tem könnyűipari mérnöki alapszakán, 
azEdutusEgyetemkereskedelemésmar-
ketingalapszakán,aPannonEgyetemvi-
dékfejlesztésiésagrármérnökalapszakán,

illetve a Budapesti Gazdasági Egyetem
turizmus-vendéglátás szakán tanulhatnak
székelyföldidiákok.Aközpontfelújítása
során a Bethlen Gábor Alap támogatásá-
valésmásforrásokbevonásávalkicserél-
ték a háromemeletes épület nyílászáróit,
felújítottákavizesblokkokat,újrafestették
azépületkülsőésbelsőfalait,ésfejlesz-
tettékaberendezéseit.

(Ezt a cikket a Krónikáról másolták: 
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/

kover-laszlo-a-szekelyudvarhelyi-
egyetemi-kozpont-avatojan-

szekelyfoldnek-karpotlas-jar-budapesttol-
es-bukaresttol-is)

MTI • 2019. október 05.

Emléktáblát kapott Moldován Stefánia
operaénekes

Moldován Stefánia aBánk bán 
egyik legsikeresebb Melindája
volt,közösenlépettfelaz1960-as
évekvilághírűtenorjával,Mario 
Del Monacóvalis.Fellépettapai
őseinekföldjén,Örményország-
ban is, ahol lenyűgözteavilág-
hírű örmény zeneszerzőt,Aram 
Hacsaturjánt is, aki neki aján-
lottaháromkoncertáriáját.

MoldovánStefánia1929.augusz-
tus 24-én a romániai Sajóud-
varhelyen született. Apai ágon
örményszármazásúvolt,deegész

pályafutásasoránMagyarországhozkötő-
dött.1948és1953közöttaLisztFerenc
Zeneművészeti Főiskolára járt. Debütá-
lása Puccini Bohéméletében, a Szegedi
Nemzeti Színházban volt, 1961-ig a tár-
sulat tagjaként dolgozott. Elsősorban
Verdi operáiban nyújtott művészi alakí-
tásaivalértelkiemelkedőmagyarországi 

ésnemzetközisikereket.1961és2012kö-
zött aMagyar Állami Operaházmagán-
énekese volt. Repertoárján szerepeltek 
Mozart- és Puccini-operák szoprán sze-
repei.AhatvanasévekbenMagyarország
egyik legnépszerűbb operaénekesnője
volt,háromjátékfilmbenisjátszott.

Forrás:Kultúra .hu

Melis Györggyel a Manon Lescaut előadásán
Fotó forrása: operett.network

Emléktáblát helyeztek el Moldován Stefánia (1929-2012) érdemes művész, Liszt Fe-
renc-díjas operaénekes, a XIII. kerület díszpolgára emlékére egykori lakóházán, 
a Katona József utca 25. szám alatt. A lakóház második emeleti lakása több mint 
negyven évig volt a művésznő és családja otthona. Moldován Stefánia művészi pá-
lyafutásával párhuzamosan több mint tíz évig a 13. Kerületi Örmény Kisebbségi 
Önkormányzat tagjaként vállalt közéleti feladatot.

  

Gaál György                       
Jereván és Tbiliszi – 2. rész

Örményországigazinevezetességeiako-
lostorokéstemplomok.Ezeknélfigyelhe-
tők meg az örmény építészet sajátságai.

Azok a „mérnöki” titkok, amelyekkel 
a földrengések ellen védekeztek. Általá-
banrománstílusú,ezeréveskisépületek.
Négyzetestemplomtérföléemeltkupolá-
val.Egyik-másikromosmaradt,másokat
ismételten újjáépítettek. Mindegyikhez
több legenda fűződik.Páróra alatt akis
országban–arosszutakellenére–meg-
közelíthetők.Szombatonadélividékeken
tettkörútésborkóstolóután,mégsötéte-
déselőttsikerülelőszörajerevánibelvá-
rossalismerkedni.Aszállodánktólaligtíz
percre levő, a „Cascade” lábánál fekvő

  

egyik főtérhez érünk.Ez tulajdonképpen
kétegymásbatorkollóparkosítotttér,tele
fákkal.AFrancia tér egyben a legfonto-
sabbútkereszteződés.Amásik,Azatutjan
térmeghatározóépületeaközépreemelt
Operaház. Ezt is Tumanjan tervezte. 
Kettős épület: egy 1200 személyes szín-
házterembőlésegy1400férőhelyeskon-
certterembőláll.Azutóbbialegnagyobb
örmény zeneszerző, Aram Hacsaturján 
nevét viseli. Ülő szobrát 1999-ben he-
lyeztékelazépülethátsóhomlokzataelé. 
Afőhomlokzatelőttiskétszobor:sajnos
aneveketcsakörménybetűkkelírtákki.
Azoperaházmellettadúsparkbancsóna-
kázó tó is található. Ittmár sötétedéskorJereváni Operaház

A Cascade vízesést imitáló lépcsősora - Jereván
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járunk, s tapasztaljuk, hogy szabadtéri
koncertet tartanak, még a forgalmat is
lezárják a tér egy részén. Rátalálunk az 
Északi sugárútra, mely átvezet a másik
térre.Asugárút,avárostengelye,masé-
tálóutca. Hömpölyög rajta a nép. Itt-ott
magányos muzsikusok, énekesek adnak
koncertet, tartanak bűvészeti bemutatót.
Kiérve az új főtérre, egészen meglep 
ahangulat.Nemegyakármilyenszombat
este van, hanem utóbbmegtudjuk, hogy
az örmény népirtás évfordulójaként hi-
vatalosszabadnap:április24.Ezta teret
mindmodern nyolc-tízemeletes épületek
övezik, kivéve a központi elhelyezésű,
árkádos homlokzatú Örmény Kultúra
Házát,amelymostaSzépművészetimú-
zeumotfogadjabe.Atérrenéznekami-
nisztériumoképületei,ittvanafőpostaés 

azegyikelegánsszálloda.Ünnepnaplévén
amúzeumépület előtti nagy tóból kiálló
szökőkút régi keringők dallamára szórja
a vízoszlopokat, melyeket más-más színt 
váltogató reflektorok világítanak meg.
A helyi kis toló-pultos árusok mellett
kéregetők is akadnak a tömegben.A tér
sokáigLeninnevétviselte, szobra is állt
a közepén, most Köztársaság tér. Egyik
keresztutcánsétálunkaszállónkhoz,még
ittissokajövő-menőfiatal.Közbenmeg-
kezdődikazünnepitűzijáték,melyfénybe
borítja a belváros egét. 

Harmadik napunkon a Jerevántól csak
20km-re fekvőEcsmiadzinbamegyünk.
Ez a fővárossal már majdnem összenőtt
település az örményekVatikánja.A leg-
régebbi fővárosnak tekintik (Jereván
sorrendben a 13. főváros), mindmáig
itt székel az autokefál ÖrményApostoli
Egyház vezetője, a katholikosz.Az első

katholikosz és az örmény
egyház megszervezője Vi-
lágosító Szent Gergely volt. 
Az egyházi központ egy
nagy négyszögletű, körül-
kerített telkenhelyezkedik
el.Díszes–újabbkeletű–
kapuzaton jutunk be a szent 
negyedbe. Egyenes sétány
vezet a székesegyházhoz. 
Ez a legrégebbi 302 táján

épített keresztény szentély helyére épült  
a7.században.Ameglehetősennagymé-
retű templomot most éppen renoválják,
állványok borítják. Bejárata két oldalán 
az elhunyt katholikoszok sírkövei látha-
tók.Örményfeliratukatnemtudjukelol-
vasni, de szerencsére az újabbakon már
az arab számok tájékoztatnak az illetők
uralkodásiidejéről.Arégikövekenmég
örmény betűkkel jelölik az évszámokat
is. A körben fekvő épületek teológiai
intézetet, könyvtár-levéltárat, kincs-
tárt, rendházat és egyházfői rezidenciát

rejtenekmagukban.Vanegyújabbtemp-
lomukis.Azépületekközöttiparkkelle-
meshangulatotáraszt.A telekoldalánál
áll a Szt. Gajane-templom, mely most  
aszékesegyházatishelyettesíti.Enneképí-
tése630-bankezdődött,utóbbbővítették,
a17.századbanfalaiegyrészétfreskók-
kal díszítették. Szent Gajane az örmény
egyház 4. században élt apáca-mártírja.
Földi maradványai e
templomban nyugsza-
nak. Vasárnap lévén
bejuthatunk egy szer-
tartásra is. Az eléggé
zsúfolt, tömjénszagú
belső térben állva az
az érzésünk, hogy egy 
ortodoxmisénveszünk
részt. A papok magasra 
emelt szentélyben 
végzik a szertartást,
háttal a híveknek. Az 
oltár-részt függönnyel
el lehet takarni. Talán
a szertartások előkészítésekor húzzák el 
a függönyt. Idegenvezetőnktől megtud-
juk,hogyavilágörményeineknagyrésze

azApostoliEgyházhíve,de
vannakörménykatolikusok
is,ezekfőlegEurópábanél-
nek,adiaszpórában:betago-
zódtakapápavezetterómai
katolikusegyházba.
Mégegydélután sétálha-

tunk Jereván belvárosában.
Ezúttal az ottani egyetlen
nagyméretű örmény temp-
lomot keressük meg. Ez  
a belvárost körülvevő park
dombjára épült. Emelkedő
lépcsősorvezetbejáratához.
A lépcsősor alján Zoravar 
Andraniknak,azelsővilág-

háborút követő függetlenségi harcok le-
gendás hadvezérének a lovas szobra áll.
A Szent Gergely-székesegyház 2001-re
készültel,azörménykereszténység1700.
évfordulójára.Igenmutatós,méltóságtel-
jes és rendkívül tágas templom. Tovább
haladva felkeressük a Kék Mecsetet is.
Díszes csempézett kapuja az utcára néz, 
de ahogy belépünk, egy tömbházaktól

övezett tágas udvart találunk. Közepén
medenceszökőkúttal–víznélkül.Azud-
varra nyíló kisebb-nagyobb helyiségek

Aram Hacsaturjan zeneszerző

Jereván főtere

A Nemzetgyűlés épülete Jerevánban

Tbiliszi
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a mohamedán vallási élet szükségleteit
biztosítják. Van bennük szolgálati lakás,
fürdő és iskola is. Az udvarmélyén az
imaterem.Eztazintézménytaziránimo-
hamedánoktámogatják.AHrazdanfolyó
kanyarulatánáleljutunkatornyosmodern
városházához. Minden irányban a nem-
zetiszínű,piros-kék-narancssárgazászlók
díszítik. Az egykamarás Nemzetgyűlés
klasszicizáló székházát csak az autóbusz
ablakábólláthatjukpárpercig.Közelében
vanazállamelnökipalotaszinténklasszi-
cizáló épülete. Ez a stílus volt a szovjet
időkkedveltje.Maisjólmegkülönböztet-
hetőek az ekkoriban emelt középületek.
Visszatérőben a szállodához megállunk
a„Cascade”lépcsősoraljánlévőszobor-
parknál. Világhírű művészek monumen-
tális alkotásai láthatók itt. Egy nyugati
örmény milliomos gyűjteménye néhány
darabjátadományoztaletétkéntafőváros-
nak.EzévelejénakolumbiaiCartagena
egyik terén csodáltuk meg Fernando 
Botteroegyfekvőnőiszobrát,mostitthá-
romalkotásátisláthatjuk.
Utunk utolsó napja kötődikmég Jere-

vánhoz. Reggel az ÖrményGenocídium
Emlékhelyénél kezdjük a nézelődést.
Ez egy város feletti dombon található.
Messziről látszik 44 m magas két kes-
keny összefonódó piramisának hegye.
Története 1965-ig nyúlik vissza, akkor

hosszas tüntetésekkel emlékezett meg  
a főváros népe az 1915-ös népirtás fél-
százados évfordulójáról. Ennek hatása
alatt,azörménypártszervekkérésére,aköz-
ponti szovjet vezetés engedélyezte egy
emlékműfelállítását.Azemlékhelytelke
aztán egyre bővült. Ma egy siratófalra
felírva olvashatómindazonörmény tele-
pülések neve, amelyekmaTörökország-
bantalálhatók.Egymásik,12befelehajló
betonlapból, és az általuk közrefogott
örökmécsesből álló emlékmű a törökök-
től elfoglalt tartományokra emlékeztet.
Itt szoktak koszorúzni az ide látogató
államfők, közéleti személyiségek. Már
akikelismerikazörménynépirtást.Meg-
találhatóagenocídiumotelismerőorszá-
gokjegyzékeis.SemMagyarország,sem
Románia nem szerepel rajta – bizonyára 
atörökökkelvalójóviszonytnemakarják
kockáztatni.Jórésztaföldbesüllyesztett
domboldali épületben található az 1995-
ben megnyitott Genocídium Múzeuma
és Kutatóintézete. Ebben nézelődve el-
rettentő képsorokat láthatunk a népirtás
részleteiről.Avilágsajtóhíradásaitolvas-
hatjuk.Aztánottsorakoznakfelatörök-
országiörménytemplomok,műemlékek
képei,salattukamaihelyzet:zöldmező,
vagy néhány méteres rom. Az emlékhely 
része egy fenyőerdő: több száz fenyő,
mellettük fémtábla a politikus,művész,
sportolónevével,akiőketideültette.
Anapikörútegymásikmeghatóhelyen

zárul.A város egyik parkjában rózsaszín
kőoszlopon az örmény ésmagyar felirat:
„A második világháborúban Örményor-
szágban elhunyt magyar hadifoglyok és
Magyarországon elesett örmény katonák
emlékére”.Hátuljána2004.augusztus28-i
dátum,a felállítás időpontjával.Hatalmas
rózsacsokrothelyezünkazoszlopelé,sfel-
csendülajkunkonamagyarhimnusz.

A búcsúestélyt egy szőnyeggyárban
tartjuk. Egykor több emeletes üzemcsar-
nokként épült. Most csak a földszint-
jét használják. Itt készülnek a világhírű
perzsaszőnyegek, s a velük egyenértékű
örményszőnyegek is.Azutóbbiakra jel-
lemzőek a főnix-, állat- és sárkánymo-
tívumok. Kis imaszőnyegektől kezdve
a termet ellepő méretűekig készülnek 
a példányok. Bemutatják a szövőtechni-
kát is.Majd az egyik szőnyegektől öve-
zettterembensorkerülabúcsúvacsorára.
Közbenegykisnépzenéthallgathatunk,
segynégytagúcsoportazörménytánco-
kat mutatja be. 
Sokunkban felmerült a kérdés, hogy

az örményországi utazásunk egyik nap-
járamiért kellett időzíteni a szomszédos
ország, Grúzia fővárosába, Tbiliszibe
egy–választható–kirándulást.Ráadásul
a buszos út ideje 6–6 órára volt tehető. 
Érdemes-eennyitutazniazérta4–5óráért,
amitagrúzfővárosbanlehetmajdtölteni?
Utólag egyértelmű a válasz: érdemes!
Olyan,mintha egy idegenBukarest után
Budapestetkeresnéfel.
A Jereván–Tbiliszi távolság mindössze

270km.AzútnagyrészeÖrményország-
ban siralmas állapotú, ráadásul meredek
szerpentinekkelmegtűzdelt.Ahatárátkelés
itt ismégszovjet rendszerű:akilépésnél,
majdabelépésnéliskiszállni,felsorakozni,
s az útlevelet benyújtani pecsételésre. 
Azüresbusztisátvizsgálják.Ahatárután
azútminőségeegyszeribenmegváltozik,
sazutolsó30km-tvágtatvateszimegbu-
szunk.Agrúzfővároskellősközepénszál-
lunkle.Rövidesenmegérkezikgrúzkalau-
zunk,skezdődhetavárosnézés.
Grúzia történetesokbanhasonlítazÖr-

ményországéra.Ittisvoltkeletiésnyugati
királyság,néhamég több is.AzÖrmény-
országot leigázó, végigpusztító hatalmak

itt is uralkodtak. Az ő szent királyuk
Vahtang Gorgaszali, aki a 400-as évek
végéntérkeresztényvallásra,sőhelyezi
át a közeli Mhetából ide a fővárost. A
váltakozó mongol–perzsa–török uralmat
csak állandó behódolással tudják átvé-
szelni. 1795-ben egy lázadás nyomán a
perzsák földig romboljáka fővárost ésa
többi nagyobb települést is, 10 ezer em-
bert hurcolnak magukkal fogolyként. 
Úgyhogy a grúz királyság inkábbmagát
feladva 1801-ben betagozódik Oroszor-
szágba.Ígyelkerüliaszázévvelkésőbbi
népirtásokat.Az oroszok a fővárosnak a
görögből átvett Tiflisz nevét használják.
A területet pedig többnyire Georgiaként
emlegetik.1846-banmegalakulaTifliszi
Kormányzóság.EkkoribanmáraKauká-
zuson túli részek legjelentősebb városa
Tiflisz. Olyannyira, hogy a cári hatalom
a kevésbé súlyos száműzetésre ítélteket

Paradzsanov

Tbiliszi - Szent Dávid templom
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gyakran ideküldi. Itt töltöttnéhányévet
Puskin, majd itt katonáskodott Lermon-
tov és Tolsztoj is. Mindnyájuk írásaiban
nyoma van az itt szerzett élményeknek.
Már 1872-ben ide ér a vasút.Akkoriban
a Romanovdinasztiapalotátépíttetavá-
rosban,s ide járfürdőre.Aszovjet idők-
ben is megbecsülik a várost. 1966-ban
építik első, 1979-ben második metróvo-
nalát.1905-tőlsiklóviszazegyikhegyre.
1991. április 9-én kikiáltják a független
Grúz Köztársaságot.A volt szovjet kül-
ügyminiszter, Eduard Sevarnadze lesz 
azállamfő,detízévesuralmaidejénnem
sikerültalpraállítani,önállósítaniazorszá-
got.A2003-asrózsásforradalomutánin-
dulbeazegyresikeresebbgazdaságiélet,
a turizmus.Míg Jerevánban még mindig
főleg orosz nyelvtudásunknak köszönhet-
tük a tájékozódást, itt mindenütt angol a
feliratokmásodiknyelve,sőtanégymezős,
keresztekettartalmazógrúzzászlómellett
gyakranfeltűnikazEurópaiUniózászlaja
is.Afőtérsarkánottállomásozottavilág-
városokbanelterjedtnyitotttetejűHop-on,

hop-off típusú vá-
rosnéző járat piros
busza. Még mindig
Ázsiában voltunk,
de már minden Eu-
rópáraemlékeztetett.
Idegenvezetőnk a
buszmegállóbólfel-
vitt a közeli szikla-
oromra,ahonnanjól
át lehetett tekinteni
az1,1milliólakosú
várost. A Mtkvari
folyó szorosában,
kétmeredeksziklás
hegyvonulat között
terül el. Úgyhogy
jól védhető volt.

Ugyanakkor festői fekvésű. Sziklaor-
munk is stratégiai hely. Valamikor erőd
állott rajta, amit aztán sokáig börtönnek
használtak.Sőttemplomátisakatonaság
vette igénybe raktárként. 1988-ban lett
újra az egyházé. Most éppen állványok
övezik és renoválják.Előtte a szikla pe-
reménhatalmas,durvakidolgozásúlovas-
szobor áll: Vahtang Gorgaszali egyház-
alapítószentkirálytábrázolja.jobbkezét
magasratartjakinyújtottujjakkal.Idegen-
vezetőnkaz1967-benfelállítottszoborról
megjegyzi, hogy abban az évben nagy
győzelemnek számított: futballcsapatuk
5–0-ra legyőzte az állandó vetélytársat, 
ajerevániegyüttest.Ahagyományszerint
erreutala feltartottkézötujja.Akörül-
belül félDuna szélességű bővizű folyón
kisbárkákközlekednek.Különbnélkülönb
hidakkötikösszeakétpartot.Avölgyfelé
emelkedőkétsziklafalrólegy-egyrégivár
tekintavölgyre.Atúloldalihegyoldalalja
kisöblötképez,odaépültazóvárosapró
házaival. Ezt valamikor városfal övezte.
Kelet felé kitárul a völgy, ott építették 

azújnegyedeket.Demárahegyoldalakra
is mindenütt házak, villák kúsznak fel. 
Az óváros egyben fürdőváros is. Hőfor-
rások törnek elő, amelyekre török fürdő-
épületeket emeltek.A hagyomány szerint 
avárosalapítókirályegykorerrevadászott.
Mikor fácánt látott, sólymát utána eresz-
tette.Deazösszekapókétmadáramélybe
hullt, smegfulladta forrás forróvizében. 
A hely annyira megtetszett a királynak,
hogyidevárostépíttetett.Errekövetkeztet-
nekavárosnevénekeredetéből is: a tbili
grúzulmeleget,aszipedigmadaratjelent.
Leereszkedve kilátónktól átmegyünk
a grúz mártírok hídján, s máris a köz-
pontban vagyunk. Keskeny, sorompó 
vallezártsétálóutcákonjárunk,aholcsak
ritkán jön egy-egy autó. Nézegetjük az
egyemeletes, díszes fakorlátú terasszal
utcára néző házakat. Itt tavasztól őszig
főként a fedett teraszon folyt 
acsaládiélet.Aföldszintiüz-
letek is vagy ételt-italt, vagy
turistáknakvalóemléktárgya-
kat árulnak. Egy hosszú utca
mindkét oldalán szabadtéri
étterem. Éppen az ortodox
húsvét hétfője lévén minden
tele vendégekkel. A házak
köztbetérünkegykisutcába,
melyaztánkeskenysziklafalú
hasadékbanfolytatódik.Akét
fal tetején, a magasban házak 
sorakoznak. Eljutunk a völ-
gyecskevégéig,segyzuhogó
vízesés kápráztat el. Vissza-
térveaházakközé,szintemindensarkon
templomot találunk: az egyik ortodox, 
amásikörmény, a harmadik zsinagóga, 
anegyedikmuzulmánmecset,akövetkező
katolikus. Sőt még klasszicizáló orosz
pravoszlávtemplomisfeltűnik.Idegenve-
zetőnk szerint a grúzokmindig békésen

megfértekamáshitűekkelésmásnemze-
tiségűekkelis.Ittvanpéldáulavallásuk:
ugyanvangrúzsajátpátriárkávalrendel-
kezőortodoxegyházuk,dehagyják,hogy
amoszkvaipátriárkaalátartozóegyházis
működjék.Azoroszokannakhívei.Kü-
lönbenavároslakóinakcsak80%-avallja
magátgrúznak,atöbbiekörmények,oro-
szok, azeriek.A zsidókat a szovjet hata-
lommind„kiárusította”.Egykisparkban
szobrokváltakoznak.Ennekegyikoldal-
falábólminthaszárnyasférfialakrepülne
ki.Egész életrajzát elmeséli idegenveze-
tőnk. Szergej Joszifovics Paradzsanovot, 
Tbiliszi örmény származású szülöttjét
örökítimegabronzalkotás.Muzsikuscsa-
ládbólered,1945-tőlMoszkvábanzenét,
balettet,filmművészetettanul.ASzovjet-
unióegyikleghíresebbfilmrendezőjelesz. 
A gránátalma színe című filmjét (1969) 

remekműnek tartják. Ellenzéki maga-
tartása miatt homoszexualitás vádjával
1973-ban öt évi szibériai kényszermun-
káraítélik.Aviláglegnagyobbművészei
tiltakoznak Brezsnyevnél, úgyhogy vé-
gül kegyelmetkap. Jerevánbanhaltmeg
1990-ben.

Tbiliszi látkép a várfelől

Jereván - főtér a zenélő szökőkúttal
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Az óváros főutcáján sétálva találunk rá
a bábszínház melletti régi óratoronyra.
Mostkétóriásiszínesrefestetthúsvétito-
jásdíszíti.Oldalrólvasoszlop támogatja.
Kiérünkazutcavégétkeresztezőmodern
főutcára. Az innenső oldalán feltűnik 
a restaurált városfal. Belülről nekiépített
házak felső szintje, teteje kandikál ki.
Külső oldalát azonban megtisztították,
s most előtte széles park szobrokkal dí-
szítve.A fallal párhuzamos főutca túlol-
dalánszállodák,irodaházak.Azelső„nyí-
láson” visszatérünk az óvárosba, sietünk
találkozási helyünk, az üvegfedelű híd
felé.Akeskenysikátorokházaiközülnem
egy romos, lakatlan. Itt-ott megjelenik
egymodernebb,delegfeljebbkétemeletes
épület.Visszaérünkatalálkozásiponthoz,

a város egyik szimbólumához, az üveg-
fedelűhídhoz.Apartmentiutakonisát-
ívelveviszátatúloldaliparkba.Mielőttto-
vábbhaladnánk, idegenvezetőnk felhívja
figyelmünketahídrólláthatónevezetessé-
gekre.Azelőttünklévőparkbóllibegővel
lehet feljutni aMtacsminda hegyre.On-
nanközelíthetőmega17.századiromos
Narikalaerőd.Aközelbentv-toronyállés

óriáskerék működik.A hegyoldalban ta-
lálhatóakisSzt.Dávidtemplom,skörü-
lötteagrúznemzetipanteon.Ittnyugszik
a legtöbb írójuk, költőjük, politikusuk.
Mégis a legismertebb és leggyakrabban
felkeresett itteni szobros síremlék Sztá-
linédesanyjáraemlékeztet.Keke Geladze 
(1858–1937) egy Viszarion Dzsugasvili 
nevűsuszterfeleségevolt.Máigvitatott,
hogyarészegesférjétőlvagyvalamelyik
közismert szeretőjétől született-e fia, Jo-
szif Viszarionovics Dzsugasvili a közeli
Gori városkában. Sztálin teológiai hall-
gatókéntkerültTbiliszibe.Innenvezetett
útjaabolsevikmozgalomba,majdonnan
a világpolitikát meghatározó diktátori
pozícióba. Mikor édesanyja 1935-ben 
betegeskedni kezdett,meglátogatta afia,
smegkérdezte:„Édesanyám,miértvertél
annyitgyermekkoromban?”Mireazidős
hölgy azt válaszolta: „Azért, hogy azzá
légy, ami vagy”. Kétségtelenül a legke-
gyetlenebbdiktátorokegyikévéváltage- 
neralisszimusz. Édesanyja temetésén
sem vett részt. Ugyanezen a hegyolda-
lon valamivel nyugatabbra áll egy ha-
talmasnői szobor,mely aGrúzAnyács-
kát testesíti meg. Egyik kezében kard, 
amásikbanegyedény.Aztszimbolizálja,
hogyagrúzokszeretettel,itallalfogadják 
abarátságosanérkezőket,dekarddalsúj-
tanakazellenségre.Azészakidomboldalt
azelnökipalotacsillogókupolájúépülete
és néhány templom uralja. Elbeszélge-
tünk az iskolarendszerről.Míg az örmé-
nyeknélmindenelemistaegyszerrekezdi
az örmény és az orosz nyelvet tanulni, 
s csak utóbb egy nyugati nyelv tanulá-
sakorismerimegalatinbetűket,ittelső
osztálytólcsakagrúzírásttanítják.Utóbb
választhatóazoroszésvalamelyikeuró-
pai idegen nyelv.Az örmény tannyelvű
iskolában természetesenazörményírást

Szent Karácsony Ünnepén
Meghívó

A Fővárosi Örmény Klub 2019. december 19-én 17 órakor
a Pest Megyei Kormányhivatal Nyáry Pál termében

(Budapest V. ker. Városház u. 7.)
szeretettel vár Mindenkit a karácsonyi koncertje

és újévköszöntő műsorára. 
Műsor:

• dr. Issekutz Saroltaköszöntőjeésbeszámolója
 azErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület
 2019évitevékenységéről
• Karácsonyiversek–előadjaVárady Máriaszínművész
• AzAlbinoni KamarazenekarKarácsonyikoncertje
• Ajándékozás

Rendezi:ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület,BudapestFőváros
II.kerületiÖrményÖnkormányzat,FerencvárosiÖrményNemzetiségi

Önkormányzat,ÚjbudaÖrményNemzetiségiÖnkormányzat
Támogató:MagyarKormány,aMiniszterelnökségEgyháziésNemzetiségi

KapcsolatokértFelelősÁllamtitkárság,valamintaBethlenGáborAlapkezelőZrt.

is megtanítják. Szegény itteni örmény
kisdiákok: négyféle betűrendszerrel kell
megismerkedniük!Különbenagrúzírást
is ugyanaz a Meszrop Mastoc szerzetes 
dolgoztaki,mintazörményt.Azörmény
betűkszegletesebbek,agrúzokgömböly-
dedek. A hagyomány úgy tartja, hogy 
a legelsőgrúznyomdabetűketKolozsvár
híresnyomdásza,Misztótfalusi Kis Miklós 
vésteésöntötteki.Vanmégegymagyar
vonatkozása Grúziának. 1881–1882-ben
itt élt Zichy Mihály festőművész, a cár
udvarifestője.Őillusztráltaaleghíresebb

Ecsmiadzin - Szent Gajane templom

grúzköltő,Rusztaveli A tigrisbőrös lovag 
című nemzeti eposzát. Úgyhogy grúzok
saját művészükként tisztelik. Ma egész
alakosszobraállTbilisziben,snevétutca
isviseli.Sajnosegyikre sem tudtunk rá-
bukkanni.
Autóbuszunk a libegő parkolójában

veszfel,saztánakettőshatárellenőrzés
után éjfélre érünk jereváni szállodánk-
hoz. Közben elhangzik néhány vicc 
az 1970-es–1980-asévekből a „Jereváni 
Rádió”üzeneteivel.

Gaál György
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Dr. T. Veress Éva 80 éves
Azerdélyibiogazdálkodásúttörője,dr. T. Veress Évaasszonyaugusztusilapszámunk
ünnepeltje,akinyolcvanévvelezelőttszületettSzentIstvánnapján.75.születésnapja
alkalmával Makkay Józsefújságírótömör,szépinterjúbanfoglaltaösszeéletelegfon-
tosabb állomásait,melyet az alábbiakban szeretettel elevenítünk fel, de főként azok
számáranyújtunkhitelesinformációtaszemélyéről,akikelőszörtalálkoznakanevével. 
AzErdélyiGazdagyűjtéstkezdeményezaszámára,arrakériazolvasóit,hogyjárulja-
nakhozzáegynemescélmegvalósulásához.

Kedves Éva! A Jóisten adjon erőt, hogy befejezd szép álmaidat, kitűzött céljaidat. 
Ennek érdekében egy bankszámlát nyitottunk a számodra, melynek száma a következő 
RO96BTRLRONCRT0354918601, Transilvania Bank, hogy összegyűjtsük a könyved 
kiadásához szükséges összeget. Önzetlenül szolgáltad szorgos munkáddal, legjobb tu-
dásoddal az erdélyi embert, ezért biztosan lesznek sokan, akik kis adományaikkal hoz-
zájárulnak majd ahhoz, hogy kiadhasd az Édesapádról szóló könyvedet.

Szeretettel: Sebestyén Katalin

T. Veress Éva és Makkay József 5 évvel 
ezelőtti beszélgetése:
Falusi tanárként kezdte, és nemzetközi-
leg ismert ultrahangbiológus-kutató lett.
Úttörő szerepet vállalt a romániai ultra-
hangos vetőmagvizsgálatban és a rend-
szerváltás után ő fektette le a romániai
biogazdálkodásalapjait.

– Idén kapta meg az egyik legrangosabb 
magyar állami kitüntetést, a Magyar Arany 
Érdemkeresztet. A kitüntetés átvételekor ön 

úgy fogalmazott: nem élt hiába az, 
aki egy fát elültetett, egy magot elve-
tett. Meg tudná saccolni, hogy meny-
nyi vetőmag fordult meg a kezében?
–Pólyáskoromótaamagok,akert,
anövényekközelébenélek.Gyerek-
koromatCsombordontöltöttem,ahol
édesapám,Veress István,aTéliGaz-
dasági és Szőlészeti Iskola tanára,
gazdaságvezetője és igazgatóhelyet-
tese volt, majd az iskolák államo-
sítása után a Csombordi Szőlészeti
Szakiskola első igazgatója.Tíz éves
koromban költöztünk Kolozsvárra,

ahol belvárosi lakásunk kertjében a hú-
gommalegyütt édesapámtól egy-egypar-
cellátkaptunkművelésre.Tehátmárgye-
rekkoromótaszámtalanmagotelvetettem.
Későbbeztfolytattamtanítványaimszívé-
ben, lelkében egyaránt. Az elvetett mag-
vakbólsokkikelt,néhánybólsikertörténet
kerekedett, azonban tanítványaimminden
aprósikerénekistudokörülni.

– Ötven éven át oktatott: előbb falusi is-
kolában, majd kolozsvári és magyarországi 

egyetemeken. Pedig oktatói pályafutása 
igen tekervényesre sikeredett... 
–Amagyar forradalom évében, 1956-

ban elkezdett bolyais egyetemi éveimet
már vargabetűk kísérték: az első éven
beígért kutatóbiológus-képzés helyett
csoportunkat áttették a földrajz-biológia
szakra.ígykerültemkifrissdiplomásta-
nárként 1960-ban a harasztosi iskolába,
deegybetegségmiatthazakellettjönnöm
Kolozsvárra, ahol felvettek laboránsnak
a Babes-Bolyai egyetem fizika szakára.
Sajnos, azénnemzedékem–amelyutol-
sókéntvégzett1960-banmagyarnyelven,
aBolyaiEgyetemen–márnemvállalha-
tottoktatóiállást.Akétegyetemegyesítési
alapokmányaszerintamagyar tantárgyak
részarányának30 százalékotkellett volna
elérniük,deeztazújegyetemennemtartot-
tákbe.Úgykerülhettemdiákokközelébe,
hogy kutatóként államvizsgadolgozatot
vezethettem. Közben megragadtam min-
denadandóalkalmat:évekenáttanítottam
példáulaNépiEgyetemen....

– Önt a vetőmagos ultrahangkezelés 
romániai úttörőjének tartják. Hogyan lett 
kutató?
–Néhányévenátlaboránskéntdolgoz-

tam, majd 1968-ban megpályáztam egy
biológusi állást az egyetemfizika karán.
1975-ben lettem főkutató. Előszeretet-
tel foglalkoztam zöldségmag-kísérletek-
kel. Romániában addig egyetlen buka-
restifizikusvégzettcsírázásikísérleteket
ezen a szakterületen. Beleástam magam 
a témába, felkutattam minden elérhető
szakirodalmat, elvettem a kapcsolatot
jeles magyarországi szakemberekkel,
és hozzákezdtem egy olyan szakterület
hazai kiépítésébe, amelyet később be-
jegyzett szabadalmakhonoráltak.A jeles
magyar ultrahangos szakemberrel, Gre-
gus Pállal a hetvenes évek elején még 

arról beszélgettünk, hogy az ultrahang-
diagnosztikahihetetlenülnagyterethódít
majd. Tíz éven belül bejött a jóslatunk.
Az ultrahang-alkalmazás minden terüle-
tébebelekóstoltunkugyanis.Akolozsvári
kutatócsoport és amodern labor ésmű-
hely az egyetem leghatékonyabban mű-
ködőkutatóközösségevolt.Betegségeket
okozóbaktériumokatisvizsgáltunk,szak-
területemlettafehérésavörösvérsejtek
kutatása. Doktori dolgozatomat a vörös
vérsejtektémakörébenírtam1973-ban.

– Mennyire volt elzárva a világtól a het-
venes-nyolcvanas évek erdélyi kutatója?
– Nekem az volt a nagy szerencsém,

hogy aBukarestiEgyetem rektora biofi-
zikaprofesszorkéntmegfelelőfinanszíro-
záshoz jutott, így a szakterület elismeré-
sekéntéventebiofizika-vándorgyűléseket
szervezhetett. 1961 és 1992 között vala-
mennyi rendezvényen részt vettem saját
előadással.A román szakma megismert,
tudtak az eredményeimről, így nem volt
feltűnő,haamerikai,németországi,cseh-
szlovákiai és természetesen magyaror-
szági szakmai kapcsolatokat építettem.
Pihenőszabadságaim jelentős részét is e
kapcsolatok ápolására fordítottam. Nyu-
gatranehézvoltkiutazni,deaKGST-or-
szágokba kétévente kiengedtek. Ha hi-
vatalos kiküldetésben akartam külföldre
utazni,márkálváriának számított: a kari
tanács, a helyi pártszervezet, a bukaresti
pártszervezet, az Országos Tudományos
Tanács és az RKPKözponti Bizottságá-
nak jóváhagyása kellett.Az orvos-tudo-
mányban és a biológiában alkalmazott
ultrahanggal foglalkozó KGST-i szak-
emberek UBIOMED nevű kelet-euró-
pai konferenciájára hívtak például Ma-
gyarországra. Nem tudtam beszerezni 
aszükségesengedélyeket,deszerencsémre
bejutottamkihallgatásraElena Ceausescu 
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jobb kezéhez, az Országos Tudományos
TanácsKolozsvárrólodakerültelnökéhez.
Kutatókéntmegértett, és egynaposkésés-
sel kijuthattam Visegrádra, ahol szakmai
munkám elismeréseként a konferencia
egyiktagozatánakvezetésétbíztákrám.

– Ma dr. T. Veress Évát a biokertészkedés 
és az egészséges táplálkozás megszállottja-
ként ismeri az olvasó közönség és a szakma. 
Mikortól származik ez az elkötelezettség?
– A biológiai kutatások mellett min-

digszenvedélyemvoltavegyszermentes
gazdálkodás. A kommunizmus éveiben
a témával nem lehetett foglalkozni, de
1974-ben azért megjelentettem Környe-
zetvédelem és mezőgazdaság címen egy 
magyar nyelvű könyvecskét. A cenzúra 
a szöveg felét kidobta ugyan, de én így
isörültemakönyvmegjelenésének,mert
ezvoltErdélybenakommunizmusidején
az első magyar nyelvű kiadvány, amely 
avédettnövényekésállatoklistájáttartal-
mazta.Atémamárakkoraszívemheznőtt,
decsakarendszerváltásutánfoglalkozhat-
tamveleintézményeskeretekközött.

– Hogyan viszonyultak hozzá az agrár-
szakemberek?
– Volt, aki nem kedvelt, több szak-

emberrel is sajtópolémiába keveredtem. 
Aztmondták,visszaakaromvezetniame-
zőgazdaságot a középkorba. De mégis-
csakmegtörtajég.Azokamezőgazdasági
kutatók,akikkelakilencvenesévekelején
ilyen„ideológiai”harcbanálltam,később
barátaim lettek.Kiegyezésünkutánaki-
váló marosvásárhelyi agrárkutató, néhai
dr. Tamás Lajosanövényvédelemrőlszóló
előadásaibanmindigmegemlítette, hogy 
a növényvédelemnek van egy alterna-
tívája is, az, amit T. Veress Éva hirdet.
Férjemmel,arádiószerkesztőTóthfalussy 
Bélával közösen megalakítottuk a Kert-
barátokEgyesületét,Erdély-szerteennek

keretében működnek a bioklubok.Meg-
alakult a Kertbarátok Lapja, amely ké-
sőbbugyanbeolvadtazErdélyi Gazdába, 
deúttörőszerepevitathatatlan.Magyaror-
szági,németországiéssvájcikapcsolato-
katépítettünk,kijutottunknyugat-európai
biofarmokra. Svájci segítséggel létrejött
a Bioterra Egyesület, amely az intézmé-
nyesített romániai biogazdálkodás alap-
jait fektette le.Ma többmint háromezer
tagot számlál, olyan agrárvállalkozókat
is, akik több száz hektáron állítanak elő
bioélelmiszereket.

– Augusztusban tölti 75. életévét. Mire 
a legbüszkébb?
–Az élet kegyes volt hozzám, hiszen

jórésztmindig azt tehettem, amit szeret-
tem. Sokat köszönhetek édesapámnak,
Veress Istvánnak, aki 98 éves korában
távozottközülünk.Hálával tartozomfér-
jemnek,TótfalussyBélának, akiminden
nehézségbenmellettemállt, de sokat se-
gítettMárta lányom is, aki hasonló élet-
pályát választott. Géza unokámmal ma
is határtalan szeretettel vesznek körül.
Amire mindig vágytam, igazából 1990
után teljesültbe:72éveskoromigoktat-
tamakolozsváriegyetembiológiakarán
magyardiákokat,éstöbbalkalommalta-
nítottamvendégtanárkéntaBudapestiOr-
vostudományiEgyetemen,aDebreceni-és
a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen.
Diákoknak és felnőtt közösségnekma is
szívesentartokelőadástbiokertészetrőlés
egészséges táplálkozásról. És rendszere-
senírokazErdélyiGazdahasábjain.

Makkay József
(Erdélyi Gazda 2019/8 számából)

(Szerkesztői megjegyzés: a család erdé-
lyi örmény származású.)

Kiállítás

„Azörmény,magyarörménykultúra1001
szála és formája” egy nemzet továbbélé-
sérőlésértékeirőltanúskodik.Arról,hogy 
a két kultúra találkozásának eredménye-
képpen, többszázévalattegysajátságos
harmadik jelent meg
ésfejlődött.

A hozott, kapott ha-
gyományokat azonban 
megőrizte. Mindenki
gazdagodására egy-
másból  táplálkozva,
egymástbeoltvaindult
fejlődésnek.
Láthatunk szépen

megálmodott és ki-
vitelezett épületeket,
díszítményeket. Ala-
posabban szemügyre 
véve az anyagot, a különféle művészeti
ágak összecsendülését is hallhatjuk, lát-
hatjuk. Felsorolni sem könnyű, hogy
hányfélemódonéshányfélealkotóitevé-
kenységgel fejezték ki magukat, tolmá-
csolták gondolataikat a többnyire névte-
len mesterek.
A túlélő történelem bizonyítja, hogy

nem hiába munkálkodtak, ugyanis min-
den egyes – ecsettel, vésővel, kalapács-
csal, tűvel vagy szövőszéken – megva-
lósított darab az örmény, magyarörmény
kultúrhistóriaszervesláncszeme.

Még az egymástól látszólag távol eső
mesterségek,mintpéldáulatemplomépí-
tészet –, közelebbről a faragott kődíszí-
tés, vagy akeresztényörményművészet
jelképeként is felfogott kereszteskövek

(khacskarok)ésavar- 
rott csipke között
is megannyi közös
szálra lelünk. Mert va-
jonnemkőbemereve-
dett csipkét látunk-e
némelyik templom
motívumaiban?
Vagyadzsulfaicsem-
pékdíszítésébengyö-
nyörködve, akaratla-
nul nem a szőttesek
világavillan-eföl?És
advinikerámiákállat-

motívumai?Lapozzukcsakfölazörmény
kódexeket….Azelőttünkfelsorakozósző-
nyegek, hímzések, szőttesek, famunkák,
régiviseletek,ékszerek,kerámiák,csipkék
– fotókközvetítésével–nemcsupánma-
gas fokú esztétikai érzékről tanúskodnak,
hanemanépéletmódjának,hit-ésérzésvi-
lágánakhitelesképviselőiis.
A kiállítás az ősi örmény kultúra sok-

színűségétmutatjabe,valamintazerdélyi
magyarörménykultúranéhányszeletét.
A kiállítást rendezte: Erdélyi Örmény

GyökerekKulturálisEgyesület.

Az örmény, magyarörmény kultúra 1001 szála és formája
A Ferencvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében kiállítás nyílott 
a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény kiállítótermében 2019. szeptember 2-án, 
amely a hónap végéig volt látogatható. A kiállítás anyagáról Benedek Katalin mű-
vészettörténész az alábbiakat foglalta össze: 

Szenttamássy Katalin elnök megnyitja az estet. 
Az ajtónál Király György képviselő.
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Balassi-versek örményül – először
AhatvanévesörményirodalmáraBalassi
KardMűvészetiAlapítványkérésérefor-
dította le a XVI. századi európai költő-
óriáskétremekművét.

 
Balassi Bálintéletművébőlazelsőalka-

lommal jelentekmegversekörményül–
közölteazirodalmihírtMolnár Pál, a Ba-
lassiKardMűvészetiAlapítványelnöke.
AjerevániAktualArtKiadóáltalköz-

kinccsétett„actualart”címűantológiaso-
rozat7.kötetében–amelyszerelmiverse-
ket tartalmaz– látott napvilágotVahram 
Martiroszjankétfordítása.
AzegyikaNegyvennegyedik–Inventio

Poetica: Grues Alloquitur, a darvaknak
szól; amásik aHatvanadik –Bécsi Zsu-
zsánnárólésAnna-Máriárólszerzettecímű

alkotásugyanebbenazantológiábanazör-
ménypoéta saját szerelmikölteményei is
megjelentek.
Az 1987-ben, 1988-ban Budapesten

az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
magyar nyelvet és irodalmat tanuló,
2004-ben a balatonfüredi Fordítóházban
tevékenykedő, így nyelvünket kiválóan
beszélő hatvanéves irodalmár a Balassi
KardMűvészetiAlapítványkérésérefor-
dította le a XVI. századi európai költő-
óriáskétremekművét.

Az alapítvánnyal Sander Liivak, a Ba-
lassiBálint-emlékkarddal2014-benkitün-
tetettésztműfordítórévénkerültkapcso-
latba Vahram Martiroszjan.
Azörményirodalmárműveitfranciára,

oroszra,angolra,azerinyelvrefordították
le,magyarulaSzékelyföld,aGalaktikaés
aVigíliaközöltealkotásait,Földcsuszam-
láscíműregényétaNagyvilágadtaki.
Őmaga francia és orosz verseket köl-

töttát,amagyarirodalombóllefordította
Kertész ImreSorstalanságcíműregényét,
költészetünkbőlPetri György- és Pilinszki 
János-verseket ültetett át anyanyelvére, 
ésadottkiJerevánban.

kisalfold.hu 2019. szeptember 22.

A szabadságharc magyarörmény hősei
FotókiállításnyíltszeptemberbenaMarc-
zibányi Téri Művelődési Központban 
Az 1848/49-es szabadságharcmagyarör-
ményhőseicímmel.

AzestenaII.kerületiönkormányzatot
Biró Zsolt, a Közoktatási, Közművelő-
dési,Sport-ésInformatikaiBizottságel-
nökeképviselte.
A fotókiállítást az Erdélyi Örmény

GyökerekKulturálisEgyesületszervezte
a II. kerületi Örmény Önkormányzat

felkérésére.Elsőkéntdr. Issekutz Sarolta, 
az Örmény Önkormányzat elnöke kö-
szöntötteamegjelenteket,akielmondta,
hogyazegyesület1994ótamindenév-
benmegemlékezika ’48-as forradalom
magyarörmény hőseiről. – Él bennünk
atudat,hogyahősökéleteamaifiata-
lokszámáraispéldamutatólehet,életü-
kettöbbekközöttamaélőkértáldozták
fel–mondta.AkiállítástAlexa Károly 
irodalomtörténész nyitotta meg, aki 
azidentitástudatkérdésérőlbeszélt.Mint
mondta, fontos, hogy az örmény szár-
mazásúemberekhogyan„tanuljákmeg” 
azörménységet,haacsaládjuknemvitte
továbbahagyományokat,ésúgyvélte,
legalább a mítoszok szintjén fontos 
az örmény múltról, sorstörténetről
tudni. A beszédek után Vikol Kálmán 
zeneművész és Zenedéje muzsikált. 
Azestetremekfogadászártaerdélyiör-
mény ízekkel.

Emlékünnep
2019. október 3., csütörtök 17:30 óra-
kor, emlékeztünk meg az 1848/49-es sza-
badságharc 170. évfordulóján az Aradi  
Vértanúkra az Akadémia u. 1. I. em. 
Színháztermében. Az emlékünnepet dr. 
Issekutz Sarolta elnök nyitotta meg, ezt 
követően Dr. Kedves Gyula hadtörténész 
tartott emlékbeszédet. A Kecskés Együttes 
a kornak és az eseményeknek megfelelő 
zenei és ének, valamint vers összeállítással 
készült. A megemlékezés hagyományosan 
az örmény Vértanuk kopjafájánál tartott 
koszorúzással és fogadással fejeződött be, 
mely óriási sikert aratott. 
Rendezte:ErdélyiÖrményGyökerekK.E.

Bodor Ádám átvette a Nemzet Művésze díjat
Azerdélyiszületésű,örménygyökerű83
éves Bodor Ádám az abszurd stílusele-
mekkel átszőtt, a kortársmagyar irodal-
matgyarapítószépíróiéletműveelismeré-
sekéntvehetteátaNemzetMűvészedíjat
azemberierőforrásokminiszterétőlésaz
MMAelnökétől.
AzErdélyiÖrményGyökerekKulturális

Egyesületszeretettelköszöntiadíjazottat.
Balról dr. Issekutz Sarolta, mellette Lukács Dénes 

1848/49-es tüzérezredes egyenesági rokona és férje

Vahram Martiroszjan
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Tarka Nap
Szeptember 29-én 11 órakor kezdődött a Fogolykiváltó Boldogasszony-napi búcsú 
és az azt követő Tarka Nap az örmény katolikus templomban és a közösségi térben.

ABúcsúésatarkanaplassanabudapestiörménykatolikusközösségmeghatározóren-
dezvényelett.Azünnepimiseutánszabadműsorbanmutatkozikbeaközösségapraja
nagyja.Hallhattunkörménytémájúelőadásokatésönfeledtgyermekelőadásokatis.Ebéd-
kéntflekkentszolgálnakfel,azitalokrólésakávérólmindenkisajátmagagondoskodik,
kiszolgálás tekintetében.Közbenkellemes, nosztalgikus zongorajáték és énekhallható
Mártonffy Miklóstolmácsolásában.Rendezte:Bp.Főv.II.ker.ÖrményÖnkormányzat.
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ArendezvényttámogattaaMagyarKor-
mány, a Miniszterelnökség Egyházi és
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lamintaFővárosiÖrményÖnkormányzat.
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