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Életében milyen bevallott, megélt értéket jelentenek az ör-

mény gyökerek?

Alexa Károly

Én, az örmény? Soha nem foglalkoztatott az, hogy a „ki vagyok én?” kérdésen 

belül üzen-e valamit nekem a „vérség”. Amikor értesültem arról, hogy van ben-

nem rác is meg oláh is, cipszer is meg tót is, el-eljátszogattam a gondolattal, 

hogy Erdély 1918-as elcsatolása ügyében nem hajlok-e (a  lelkem legmélyén) 

valamiféle kompromisszumra a megszállókkal, vagy hogy az 1848–49-es és 

a világháborús délvidéki borzalmakról hallva nincs-e bennem valami halvány 

megértés a különféle „felszabadítók” iránt, hogy a felföldi magyarellenes at-

rocitásokat hajlandó vagyok-e valamelyest tolerálni, hogy er�sebben fáj-e a 

szívem, amikor a németsége vesztett szepességi városokat járom, mint amikor 

egyéb kihalásra ítélt pontjait Kelet-Közép-Európának. (Arról már nem is beszé-

lek, hogy egyszer egy nagycsaládi kirándulás alkalmával Marosvásárhelyt egy 

kis órásboltra akadtunk, amelyen egy bizonyos Alexa Blau Elek volt feltüntetve 

tulajdonosként. A „Blau” egy újabb szálat sz� ebbe a virtuális familiáris sz�ttes-

be – ha minden tárgyi hitelt nélkülözve is…)

Hát nem. A tótok államalkotó buzgalmát azzal a megbocsátó der�vel fi gye-

lem, amellyel az ember a kamasz gyereket szokta, aki – pattanásait kapirgál-

va – hirtelenjében „meg akarja valósítani” önmagát; kicsit ugyan bosszant, úgy 

is mint kvietált történelemtanárt, ha az idegenvezet�t�l „bratyiszlavai csatáról” 

hallok a XVII. században, meg ha szlovák nemzeti emléknek titulálják az And-

rássyak betléri kastélyát, haladó szlovák m�vésznek Lacó Mednyánszkyt, és ha 

Alsósztregován, míg Madáchról el�adást tartok, a  falon csak tót fordításban 

látom Az ember tragédiája mondatait. Írtam is valamikor egy vidám tárcát 

Öregapám tót ember volt címmel, amelynek a lényege valami olyasmi volt, 

hogy nem is lehet jó magyar, aki egy kicsit nem tót. És ugyanezt a gondolat-

menetet végigvihetném – ha jóval kevesebb kedélyességgel – a keleti és déli 

szomszédokról is. Ami a cipszereket illeti, ezt a köt�dés, bár sejtelmeim voltak 

róla, bizony egy „ráfogás” ébresztette fel bennem. Atyai barátom, Kéri Kálmán 

minden találkozásunkkor rám rikácsolt a maga parancsnokláson edzett hang-

ján, hogy � mint iglói cipszer a vörös szakállam alapján bizonyítottnak látja 

családom gölnicbányai cipszer származását.

Hadd menjek tovább. Sok országban jártam, sokféle nép képvisel�ivel ta-

lálkoztam, sok könyvet olvastam, és onnan is sok „népismei” tudást-hiedelmet 

szedtem magamba. Egyetlen népet sem utálok, de van, akikkel szívesebben él-

nék együtt (mondjuk Izraelben a zsidókkal inkább, mint a palesztinokkal), van, 

akikkel egyáltalán nem. Nagyon kedvelem pl. a perzsákat, a bolgárokat, a len-

gyeleket és a skótokat. Ki nem állhatom pl., noha az � országukban születtem, 

az osztrákokat. Mindennek a világon semmi jelent�sége nincs. Számomra a 

magyarságom adottság, amit megszoktam, ám amit mind fontosabbnak tartok 
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– ahogy egyre többet tudok a múltjáról, ahogy egyre több „nemzeti kódunkkal” 

kezdek tisztába jönni, és egyre több évtizedem telik el olyan tevékenységekkel, 

amelyek így vagy úgy a nemzeti elkötelezettség vállalásával kapcsolatosak. 

Hogy visszafogottan fogalmazzak.

De hát hogyan is állok az örményekkel? Családomban nyoma sem volt 

semmiféle örmény hagyománynak. Bennem se. Vezetéknevem alapján legfel-

jebb egy görög-román vérgyökér halvány rajzolata merült fel bennem. Amikor a 

MOB tagja voltam, f�titkárunk, Aján Tamás, ez a virtigli rafi nált örmény el nem 

mulasztotta megjegyezni, hogy „családi kriptáink” egymás mellett állnak az 

örmény f�város, Szamosújvár temet�jében. Nagy meglepetésemre, 2002-ben 

felhívott az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület vezet�je, s a nevem 

alapján megfellebbezhetetlen hangon közölte (a drága I. S.-ra jellemz� ez a 

tónus), hogy tekintettel családom �si múltjára, a nemzet elemi érdekeir�l nem 

is beszélve, indulnom kell a kisebbségi önkormányzati választáson. Indultam, 

s  alighanem nyertem is, mert a Belvárosban testületi tag lettem. Azonban. 

„Azonban” – mert nem „és”. Ebben a testületben öten voltunk: mi ketten L. Zs. 

valamikori hadügyi államtitkárral EÖGYKE-sek, s átellenben hárman mint „ke-

leti örmény testvéreink”. No – ezeknél intoleránsabb társasággal még nem ta-

lálkoztam. Egyf�s többségük birtokában a leghalványabb engedményre, egyez-

kedésre sem voltak hajlandóak. Utóbb tájékozódva, sok mindent megtudtam 

róluk, hallok ma is bicskanyitogató dolgokat, s megértem azokat, akik a pimasz 

rafi náltság csúcsragadozóinak tartják �ket. Legalábbis, akik nálunk „hivatalból” 

képviselik az Ararát népét. Akiknek nem tudok egyéb érdemeikr�l, mint azt, 

hogy bírják az örmény nyelvet (ha igaz), és nem számít, honnan jöttek, és ho-

gyan, mióta élnek a Kárpát-medencében. Cifra pályaíveket rajzol róluk az „el-

lenoldal”, ahova magamat is szeretem sorolni. Ha érhet is kétség „vérségi múl-

tamat” (a név vallomása nem biztos, hogy elegend� a „kívülállók” szemében), 

a vállalásomat aligha. Azért érzem magam a magyarörmény közösség tagjá-

nak, mert vállalom a múltját (amely része az egyetemes magyar történetnek), 

és ami ezzel együtt jár: tanulom az örménységet. Hangsúlyozom: a magyarör-

ménységet. Azt a népcsoportot, amelyr�l már a XIX–XX. század fordulóján be-

végz�dött asszimiláció el�tt is azt tartotta a közvélemény, hogy magyarabbak 

a magyaroknál. Miközben egy nagyon színes kultúrát �riznek: ha nyomokban, 

hát nyomokban, ha csak a lélekben, akkor ott. Ezek a magyarörmény barátaim 

nevükkel, küllemükkel, elkötelezettségükkel, bizonyítható ezredéves származá-

sukkal, alighanem örményebbek azoknál, akik – mondjuk – a szovjet hadsereg 

kötelékeit vagy atyjuk balkáni sz�nyegkeresked�i hagyományát konvertálták 

magyar állampolgárságra. Tanulom a magyarörménységet, miközben gy�jtöm 

a vezetéknevemhez köthet� történelmi adalékokat. Két meghatározó élmény-

r�l hadd számoljak be. Az egyik egy közös kirándulás volt Örményországban, 

2005-ben, az EÖGYKE szervezésében. Sok helyen voltunk, sok megrendít� 

élmény részesei, megismertem egy hozzánk, nemzeti mitológiáinkat tekintve, 

hallatlanul hasonlító nemzetet. Az örök bujdosás nációját. Egy állandó történel-

mi és földrajzi határhelyzetben él� népét. Egy olyan közösségét, amelynek az 

egyetemes civilizáció maga sem tudja, mennyi mindenért tartozik. A csöndes 

kisnemzeti résenlét napi gyakorlatát. Egy olyan világot, amelyr�l magunk sem 

tudjuk, hogy milyen er�sen köt bennünket a Kelethez – és nem a sztyeppéhez, 
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hanem egy olyan térid�höz, amit a 3000 éves Urartu név jelöl. Az örmény-

ségben mi, magyarok a túlélést tisztelhetjük, a  túlélés gyakorlatát, ami nem 

párosul felejtéssel. A  túlélés türelmét, a megmaradás csöndességét. A másik 

élményem egy felkérés volt: gy�jteném össze egy kötetben, azokat a magyar 

írókat – életrajzukkal és némi szemelvénnyel – akiknek „örmény gyökereik” 

vannak. Az eredményt nem nekem kell szavatolnom, én csak a kutatómunka 

több hónapos élményér�l adhatnék számot. A  feltáruló ismeretlen vagy elfe-

ledett, vagy nagyon is ismert életekr�l és életm�vekr�l. Az örök igazodásról a 

környezethez, és a makacsságról, ami meg�rzi mindazt a múltból, ami a méltó 

túléléshez szükséges. Hogy miként lehetsz polgár és városlakó, olyan id�kben, 

amikor a polgárságot nemigen igényli a történelem, és a városi rendet sem a 

falu, a kastély meg az udvarház. Hogy gazdagodhatsz, és nem kell gazemberré 

válnod hozzá. És a színek… A nemzeti mitológia búvópatakjai… És hogy mi-

ként lehetsz még mindig örmény, ott és amikor már magyar sem lehetsz. És 

ahol még magyar vagy, miért ne lehetnél egyben örmény is?

Doboss Gyula

Merza nagyapa. Hányódott a régi házban egy töredezett szél�, barnás tizen-

kilencedik századi fotó: vad sörény�, �szes szakállú, villogó szem�, nagy orrú 

bácsit ábrázolt, nekem kisfi úként nagyon tetszett, különösen a szakálla. Ez az 

örmény ükapád – mondta Böske néni egyszer, csak úgy mellesleg. Nagyapám 

húga a munkán kívül amúgy is mindent mellesleg csinált és mondott, mindig 

sietett a jó lélek, úgy vágtatott át a forgalmas Bartók Béla úton, mintha még 

mindig otthon, a drága, falusias Tasnádján élne. Hazámban! – sóhajtott köny-

nyes szemmel. Negyven(!) évig, haláláig nem pakolt ki teljesen se Budapes-

ten, se Jászberényben az óriási faládából, mondván: úgyse marad itt sokáig. 

A  viharvert Partiumból származott, jött át, ragadt itt bátyja, anyai nagyapám, 

Merza István is, és hogy milyen patinás perzsa-örmény vezetéknevet viselt, az 

csak évtizedek múlva tudatosult bennem. Mint ahogy semmiféle származási, 

családi, múltbéli dologgal nem foglalkoztunk akkoriban (aki ma hetvenes, mint 

én, érti): nem volt ajánlatos. Az a gyökértelen és hazátlan emberfajta, amelyik 

Magyarországon is uralkodott ötven esztendeig, gy�lölt és üldözött minden ha-

gyományt. Helyette: proletár internacionalizmus! Marxista etika! Tudományos 

szocializmus! Bozse moj! Kis híján sikerült nekik kiirtani, gyanússá tenni, vagy 

legalábbis haszontalanná azokat az értékkategóriákat, amelyeket a keresztény 

örmények is életükkel hitelesítettek. Köszönöm a körkérdés adta lehet�séget, 

hogy sorolhatok ezekb�l: szemérmes, konok ragaszkodás a szül�földhöz, meg-

bízhatóság, leleményesség, szívós életrevalóság, (ha kell, önfeláldozó) család-

szeretet; szépérzék, der�, a m�veltség nagyrabecsülése, józan el�relátás, gyors 

alkalmazkodás, mértékletesség az élvezetekben. Mennyire untuk – izgága ka-

maszok – öcsémmel, ha a szigorú Papa nevelgetett, dorgált bennünket, prédi-

kált: Várd meg, míg mások dicsérnek! Kontármunkát ne adj ki a kezedb�l! Azt 

nézd, hogy tudod megfaggyúzni a dolgot, ne azt, hogy miért nem lehetséges! 

Száz baj nem baj, egy baj nagy baj! Ha tartozol, te tartsd fejben, ne az, akinek! 
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Ne szórd a pénzt, lesznek még nehezebb napok is. Segíts a gyengébbnek! – Hát 

igen. Érvényesülésr�l, önmegvalósításról, kihívásról, mifenér�l nem esett szó. 

Csak láttuk, hallottuk a foltos ingben, madzaggal kötött kabátban is tiszteletre 

méltó „örmény” nagyapát: tizenkilenc évesen hat évre szibériai hadifogság. 

Éhezve, nyomorogva, megalázva, a hazai hírekt�l elzárva – megtanult ott há-

rom nyelvet. Könyvekb�l, fogolytársaktól elsajátította a bankszakma alapjait. 

Azután körbehajózva Eurázsiát hazajött a háborús Magyarországra. Összespó-

rolt kis pénzéb�l japán metszetet, indiai rézdomborítást vásárolt a kiköt�kben. 

Olcsó emléktárgyak – nekem kincsek. Megn�sült, bankigazgató lett. Negyven-

ötben a felszabadítóktól emberek életét mentette meg orosz nyelvtudásával. 

1948 után kirúgták állásából, elvették a házát. Papa el�vette dugdosott arany-

óráját, egyebet az ínséges id�kben… � volt számunkra a jelen lév� apafi gura, 

� tartotta össze a szétes� családot. Édesapánkat már ritkán láttuk akkoriban…

A kisvárosban, ahol ifjúkorom telt, mindenki tisztelte. Jó érzés volt Merza 

unokának lenni. Ma már kevesen élnek, akik ismerték, és az az otthon sincs 

meg, csak egy-két tárgy, és…

Horváth Kornél

A gyerekkori családi elbeszéléseken, a számomra érdekesen cseng� neveken 

túl, a legelevenebben él� emlékem egy portré,  melyr�l egy  nagy bajuszú, 

�szes szakállú, tekintélyt parancsoló férfi  nézett le rám.

� volt anyai dédapám, Vertán Lukács, akit sajnos már édesanyám sem is-

merhetett korán, 59 éves korában bekövetkezett halála miatt. Úgy tudom, az 

1700-as évekig visszavezethet� családfán korábban tisztán örmény felmen�ink 

voltak, akik mind a gyergyószentmiklósi kolóniához tartoztak.

Dédapám az 1800-as évek második felét�l Magyarbánhegyesen telepedett le, 

ott született nyolc gyermekének egyike volt anyai nagyanyám, Vertán Kornélia.

A családi otthont a történelem vihara elsodorta, az ottani életr�l így csak 

elbeszélésekb�l hallottam. 

Mindig is nagy tisztelettel gondoltam örmény felmen�imre, ezért is örülök, 

hogy munkám során egyszer eljutottam Örményországba, és a Kaukázusban 

láthattam az örmény történelem kultikus helyeit. 

Üt�hangszeres m�vészként  úgy érzem, hogy a játékomban, ha nem is tu-

datosan, de valahol  az örmény gyökerek is munkálkodnak.

Jankovics Marcell

Leginkább magyar vagyok. Kereken 37%-ban. Emellett van bennem – ará-

nyuk szerinti sorrendben – szlovák, örmény, horvát, lengyel, osztrák vér is. 

Apai (Jamniczky) nagyanyám szlovák volt, de nem teljesen. Anyai nagyapja 

lengyel volt (Karczewski). Valamennyi szlovák vér keringhetett anyai (Marczell) 

nagyanyámban is, mivel Remenyik lány volt az édesanyja. (Igen, az a Reme-
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nyik.) Apai részr�l Meszlényi szépapámnak a felesége osztrák (Koffl er) lány 

volt, a vezetéknevem horvát eredet�. Viszont Jankovics Dániel szépapám anyja 

magyar volt: Irsai Szabó Jozefa. A  sok szláv vér kiüt rajtam, nagyobbrészt a 

dinári típusba sorolom magam. Sorrendben a nyugat-dunántúli Meszlényiek-

r�l, a bazini Jamniczkyakról, a székely Barthákról és a csallóközi Marczellekr�l 

tudok a legtöbbet, az örményeimr�l a legkevesebbet. Itt jegyzem meg, hogy a 

kevertséget minden tekintetben el�nynek tartom. Csak hogy a legkézenfekv�b-

bet említsem: a génkeveredéssel csökken a statisztikai valószín�sége bizonyos 

öröklött hajlamoknak és betegségeknek. Másfel�l, ha az ember olyan szeren-

csés, hogy mind az apai, mind az anyai ág örökíteni tud valami jót – esetemben 

rajztehetséget –, azért csak hálás lehet felmen�inek és a sorsnak.

Anyai nagyapám, dr. Bartha László édesanyja örmény leány volt. Apja, 

Bartha Sámuel (Kendilóna, 1838 – Mez�rücs, 1887) vette feleségül a szintén 

örmény Simai (Simay) Márton többgyermekes (!) 28 éves özvegyét, Duha Má-

riát, Duha Kristóf és Balta Rebeka leányát. (Duha Mária tudhatott valamit.) 

1867-ben, Mez�szentmártonban esküdtek. Életüket a Marosvásárhelyt�l tízva-

lahány kilométerre lév� Mez�bándon élték le. Itt született nagyapám 1870-ben, 

s  nevelkedett együtt Piroska nev� húgával és Simai (Simay) féltestvéreivel, 

akikkel egész élete folyamán szeretetteljes viszonyt ápolt. Mind a Duhák, mind 

a Balták, mind a Simaiak (Simayak) ismert magyarörmény családok. Nagyapám 

1927-ben állította össze a Barthák családfáját, az � listáján a Simai név i-vel 

szerepel, az „idegen” forrásokban ipszilonnal. Mindegy, mind a négy család 

nemességet kapott, a Barthák királybírót is adtak a székelységnek. „Laci” nagy-

apám még a születésem el�tt, 1938-ban meghalt, így aztán örmény véreimr�l, 

az erdélyi Duhákról, Baltákról alig tudok valamit. Ismert, hogy a családi hagyo-

mány ápolásában az apai ág az er�sebb (er�szakosabb), noha az ember fi át 

inkább az anyja neveli, de anyám ezt a szálat különben sem fonogatta vastagra. 

A hiányzó Bartha nagypapa nem tudta kiegyensúlyozni a Jankovics befolyást, 

amelyben a magyarságtudat uralkodott. Jankovics nagyapám utószülött volt, 

nagyapja, a Kossuth Lajossal sógor Meszlényi Jen� nevelte. Így aztán sokkal 

többet tudok magyar, szlovák, lengyel, osztrák, horvát fölmen�imr�l, jóllehet 

csak szlovák vérb�l kering bennem több az örménynél, igaz, nem sokkal.

�rzök egy képet Duha Kristóf szépapámról és feleségér�l, Balta Rebekáról. 

A kép Kristófot, az erdélyi örmény fellegvár, Szamosújvár városi tanácsnokát 

ábrázolja zsinóros magyar ruhában, ami nem csoda, az � idejében az örmé-

nyek már túlnyomórészt elmagyarosodtak.

Bizonyos étkezési hagyomány tovább élt a gyermekkoromig. Anyám szere-

tett tárkonnyal (örmény tarhun) f�zni. Az ecetjét mindig tárkonnyal f�szerezte, 

de nem büszkélkedett azzal, hogy a tárkonyt „mi, örmények ismertettük meg 

a magyarokkal”. Issekutz Sarolta pompás szakácskönyvében a tárkonyról azt 

írja, hogy „�shazája Erdély”. Meg Közép-Ázsia, teszem hozzá, de vadon n� 

Észak-Amerikában is. Örményországban, ottjártamkor minden ételben, italban 

a tarhun uralkodott. Az orosz repül�járaton kínált pohár vízben (mást nem ad-

tak) éppúgy, mint a meglátogatott örmény fest�knél, akik viszont a kínált ko-

nyak alá nem adtak mást, csak rágcsálni tárkonyt. Hallottam emlegetni – nem 

anyámtól, hanem igen m�velt, képz�m�vész bátyjától három örmény ételne-

m�t: a hacsapurit, a hurutot és az angadzsáburt. A hacsapuri sajtos lepény, és 
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grúz lelemény, de van örmény változata, a másik kett� viszont igazi örmény 

nemzeti eledel. A hurut zöldf�szerekb�l és megsavanyodott tejb�l összef�zött, 

bes�rített, majd megszárított ízesít�, amellyel a levest savanyítják. Ízlés szerint 

reszelnek a levesbe, mondjuk az angadzsáburba, úgy, ahogy az olaszoknál par-

mezánnal szokás. Az angadzsábur zöldséges húsleves, a belef�zött „barátfüle” 

(ángádzs) teszi a levest (ábur) azzá, ami.

A  gének jobban emlékeznek nálam. Nagyapámat id�skori fényképei ör-

mény típusnak mutatják. Zömök, vaskos az alkata, sötét a b�re, a szeme nagy 

és barna. Gyermekei közül kett�n, anyámon és orvos bátyján még jobban 

látszott az örménység. Mindketten sötét b�r�ek, sötétbarna hajúak voltak, 

anyám hatalmas, barna borjúszeme (vö. „tehénszem�” Héra) örmény szabvány. 

Öregkorára még jobban megsötétült és meg is szürkült a b�re, ezt is örmény 

tulajdonságnak szokás mondani. N�vérem, aki vonásaiban lengyeles küllem� 

apámra hasonlít, anyám színeit örökölte. ’56 után az amerikai egyetemen, ami-

kor csoportképek készültek a hallgatókról, �t emiatt a „színes” b�r�ek (feke-

ték, félvérek, Puerto Ricó-iak, mexikóiak) közé állították. Rajtam az örménység 

egyel�re nem látszik, a szemem barna, és nagyon könnyen barnulok a napon, 

ennyi. Ebben képz�m�vész nagybátyámra ütök, akire egyébként is hasonlítok.

Sokáig csak mint „poén” érdekelt a dolog. A ritkasága, egzotikuma. Ha va-

laki mondta magáról, hogy � örmény származék, akkor én is kirukkoltam vele. 

A  fordítottjára is van példám. Hogy egy atyafi ságos példával éljek, sok évvel 

ezel�tt kollégan�m, Kenyherz Gabi a férjhezmenetele után – ma már nagyma-

ma  – kezembe nyomott egy háború el�tti fényképet, amelyen anyám, nagy-

anyám ült együtt egy kertben számomra ismeretlen hölgyekkel. Azt mondta, 

a férjét�l tudja, hogy „rokonok” vagyunk, a képen férje fölmen�it látom: Simai 

lányokat, feleségeket. Bacsó Zoltán, aki 30 éven át operat�röm volt, annyira 

örmény, hogy rendszerváltás óta tagja kerületünk (a  II.) örmény kisebbségi 

önkormányzatának. � hozott össze évekkel ezel�tt dr. Issekutz Saroltával, aki 

bevont egyesületének munkájába. Fölkéréseinek megpróbálok eleget tenni. 

Tekintettel van s�r� életemre, ezért úgy rémlik, egy fölkérését sem kellett visz-

szautasítottam. Viszonossági alapon még népszer�sít is.

Mit jelent számomra az örménység? Gazdagabbnak érzem magam általa. 

(Lásd még, amit föntebb a keveredés el�nyeir�l írtam.) És persze érdekesebb 

kicsit örménynek lenni, mint mondjuk szlováknak. A szlovák és a magyar kö-

zött szinte csak nyelvi (lenne) a különbség, ha nem váltunk volna ellenséggé 

Trianon miatt. Az örmény �si és távoli kultúra, akkor is, ha mi is annak a távoli 

vidéknek a szomszédságából származunk, népe más embertípushoz tartozik, 

sajátos a vallása, a nyelve, különleges az ábécéje, sajátos �si építészete és m�-

vészete (a Kaukázus kerek templomaival rokonítani a Kárpát-medence 10-11. 

századi rotundáit túlzásnak tartom, a kerek épület minden kultúrában alapfor-

ma), naná, hogy fölkeltette az érdekl�désemet.

Voltam Örményországban, hármasban feleségemmel és Puskás László 

képz�m�vésszel, görög katolikus pappal. � találta ki az utat, és mint kárpátal-

jai, oroszul jól beszél� magyar, aki otthonosan mozgott a terepen, kalauzunk, 

tolmácsunk is volt. Feleségem akkori kiadója (Széchenyi Könyvkiadó) vezet�je-

ként azért vállalta az akkor, 1993-ban kissé még kalandos utat, mert szeretett 

volna megjelentetni régi örmény kódexeket fakszimile kiadásban. Ez nem 
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sikerült, de nagy élményekkel lettünk gazdagabbak. Láttuk, milyen nyomorul-

tul éltek – akárcsak az oroszok – a szovjet korszak végóráiban, err�l oldalakat 

mesélhetnék. Alkalmunk volt megismerni a vendégszeretetüket, átélni számos 

aha-pillanatot (az örmények tényleg olyanok stb.), látni néhány nevezetességet, 

Jerevánon kívül Ecsmiadzint, a sziklába vájt és abból kinövesztett Geghard-mo-

nostort, majdnem megpillantani az Ararátot – csak bámultunk feléje, a hegyek 

istene beleveszett a párás ragyogásba.

Ja, a  Balta-ház még áll Szamosújvárt. Megálltam el�tte, és csodáltam a 

homlokzat k�faragványait.

Lázár Imola

Örmény gyökereim családban nyúlnak vissza. Véremben van. Lázár Vilmos és 

Kiss Ern� leszármazottjaként büszke vagyok �seimre, és mindarra, amit a ma-

gyar honért tettek.

Novák Ferenc

Apai nagyapám, XIX. századi néptanító az 1890-es években feleségül vette a 

szamosújvári Bátrin Johankát, egy örmény lányt. A Novák család Dics�szent-

mártonban élt a XVIII. század végét�l. �seim – nagyszüleim – házassága idején 

az öreg Novák Borgóprundon volt tanító, a Borgói-havasok gyönyör� vidékén. 

Apám is ott született. A szigorú örmény egyházi szabályok szerint az édesanya 

vallására keresztelték. Örmény katolikus lett. Az öreg Novák beletör�dött, hogy 

a fi ai és a többi gyerek – négy fi ú és egy lány – nem unitárius lett.

A vallási lánc folytatódott, így a bátyám meg én szintén katolikusok lettünk, 

pedig anyám nagy református családból származott. Makkai lány volt. Rokona 

volt Makkai Sándor püspök írónak. Apja alapította Közép-Európa els� és egyet-

len alumíniumedény-gyárát (1921-ig m�ködött). Kolozsváron a belvárosban, 

a Szamos partján a gyárépület még most is áll.

Én voltam az unokatestvérek közül a legkisebb. Sokat voltam Szamosújvá-

ron a nagyszül�knél. Ott is volt egy baráti köröm, sok játszópajtásom, többek 

között a Pongrátz Gerg�, aki velem egykorú volt, és még egy-két testvére, 

sokan voltak. Szamosújvár a harmincas, negyvenes években túlnyomó részben 

örmény volt. 1941-ig két nagybátyám is ott lakott, dolgozott. Az ott-tartózko-

dásaim alatt én is éltem a nagy örmény rokonság körében az örmények életét.

Csodálatos volt a családon belüli összetartozás és feltételek nélküli szolida-

ritás. Egy örmény családon belül nem lehetett elkallódott egyed. Ha valahol baj 

volt, anyagi, betegség vagy más személyes probléma, akkor a család minden 

tagja kész volt bármilyen áldozatot hozni a segítség érdekében. Ha öröm volt, 

házasság, születés vagy bármi, akkor meg nagyon tudtak ünnepelni. Ezek az 

alkalmak mindig nagy események voltak fantasztikus kulináris élvezetekkel. Az 

örmény gasztronómia világhír�. Ezt a hagyományt az örmény gyöker� családok 
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a mai napig meg�rizték és gyakorolják. Az ízek emlékét, melyet a nagymama-

konyhájának köszönhettem, máig megtartottam, és amit lehet, én magam is 

megteremtem a saját kis konyhámban. Barátaim „visítanak” az örömt�l, mikor 

khurutos levest adok neki. Egy sült bárányhúshoz salátának dábdász paszulyt 

készítek. A családomban a nagybátyáim magyar feleségei tökéletesen megta-

nulták az örmény gasztronómiai csodákat, pl. húsvétkor a tárkonyos bárányfej-

levest. Ezt az unokák is tudják és gyakorolják. Sajnos vannak elfelejtett étkek. 

Sem Szamosújváron, sem Gyergyóban már nem készítenek Kaiser szalonnát 

(nem Kaizer, hanem Kaiser, csak itt így németesítették, mert ez így egyszer�bb 

volt). Senki nem csinál füstölt kecskehúsból buzsenyicát. Kár! Sorolhatnék még 

néhány kulináris csodát. Édességeket viszont minden magyarörmény asszony 

készít. Ünnepekkor nem hiányzik pl. a dalauzi az asztalról. A családi fl ekkenezés 

még most is kedves emlék. Családunkkal a hagyományos páccal és paprikás, 

vörösboros mártással készítjük. Csodálatos, hogy az örmény hagyományaink a 

kulináris élvezetekben is jelent�sen fennmaradtak. S�t, talán a leger�sebben.

Van még némi örmény történelmi sorstudatom. Büszke vagyok a szamosúj-

vári rokonságra. Nagyszer� emberek voltak. A leszármazottak most már mind 

Magyarországon élnek. Mindnyájan komoly egzisztenciát teremtettek. Most 

már én vagyok a legöregebb. A család legöregebbje. Minden ünnepen együtt 

vagyunk (természetesen örmény étkekkel), és most én mesélek szüleikr�l, 

nagyszüleikr�l, hogyan éltek, éltünk a második hazánkban, Erdélyben.

Tarján Tamás

Hit küld. Nomen est…

Számomra a név – utójel.

Születésemkor Hovhannesian Arakhel Tamás névre kereszteltek. A nevem-

nél sokkal többet kés�bb sem tudtam örményül – néhány írásjelet, alapvet� 

kifejezést mindössze –, a  nevemet pedig, ebben a formában, elveszítettem, 

amikor tizenegy éves lettem. Családunk mindkét (apai) örmény ága nevet 

változtatott. Az okok (köztük legkevésbé lényegesként nevünk mindenkori 

pontatlan írása az okmányokban, valamint a nemszeretem „Hofi ” és egyéb 

becézések) ma már nem fontosak. Apám kevéssé, író nagybátyám alkalomsze-

r�en érdekl�dött az örmény származás ténye, az örmény el�történet iránt, de 

magyar vezetéknevet (mindketten mást) szívesebben viseltek. A  mienkben a 

-ján végz�dés a jellegzetes örmény toldalékra, a ’fi a valakinek’ jelentés� végz�-

désre emlékeztet, bár az �si Tarján törzsnévre élezett magyar fül nem érzékeli: 

a Tarján nem ritka örmény családnév. Ezért választotta – nem is apám, hanem 

még névjavasló hagyatkozásában a pater familias Eghia.

Konstantinápoly Kurucsesme kerületében született, majd a török fenyege-

tés el�l szül�városából még gyermekként menekülni kényszerült nagyapánk, 

Hovhannesian Eghia kalandos úton került Magyarországra, s magunk sem tud-

juk, öt másik nyelv mellett mikor és miként sajátította el tökéletesen a magyart 

(magyar elit gimnáziumban érettségizett Budapesten, de huszonkét évesen). 

A  magyar–örmény kapcsolatok szenvedélyes szakírója, több a tárgyba vágó 
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kultúrtörténeti könyv szerz�je vált bel�le. (� propagálta legszenvedélyesebben 

Ady Endre örmény származásának tényét; talán az � álláspontját is ismerve 

kezdte Illyés Gyula híres A faj véd�i cím� szonettjét ekként: „Ady dúlt örmény 

arca…”.) Sikeres ügyvédi pályájának nem csekély jövedelméb�l sokat áldozott 

az európai örménység ügyeire, intézményeire. De – és erre sem tudjuk a ma-

gyarázatot – gyermekeit nem tanította meg apanyelvükre. Yervant, Zaven, El-

monea: a három gyermek örmény személynevet viselt, e nevek szolgáltak meg-

szólításul is a családban. Szinte csak ennyi maradt a família örménységéb�l.

Örmény nevet valamennyi unoka is kapott. Öcsém például Mechitar, leg-

fi atalabb unokatestvérem Takuhi. Ha az örménységre gondolok – sajnos sosem 

jártam Arméniában –, neveket szökkent fel tudatom. Neveket: a mieinket, meg 

azokat, melyeket a névtárból én adtam „ajándékba” szeretteimnek, barátaim-

nak – Chutlube, Nuné, Berkruhi… –, s amelyekhez az ún. jellegzetes örmény 

vonásokat társíthatom. Dacos virtus és mindig ugrásra késztet� szorongás, 

er�s istenhit és hajlam mindenféle szakadárságra, siet�s lépt� értelem és szá-

mos logikai vétés, mérhetetlen munkabírás, szenvedélyes eltökéltség a hivatás-

ban, ügyetlen kéz a keresmény elköltésében, gazdag érzelemvilág, ám hozzá 

szögletesség az érzelmek kifejezésében. Lehet, hogy ennek csupán a fele igaz 

– de melyik fele? S mi még?

Az én örmény nevem – Arakhel – azt jelenti: a jó hír hozója. Régi magyar 

szóval: hitküldér (voltaképp: evangélista). E  név jól megfér a másikkal, az 

Aquinói Szent Tamásnak (többek közt írástudók, papírboltok patrónusának) 

oltalmába vont Tamással (jelentése: iker [kett�s]; görög etimológiával: csodás).

Nem hinném, hogy életévtizedeimmel sikerült volna h�nek lennem neveim 

jelentéséhez. De az örményeket együtt hitküldéreknek gondolom. Ez az én 

örménységem.

A fi am személynévként visszakapta, amit családnévként elillanni hagytunk. 

Az � neve: Tarján L�rinc Hovhannesz. Azaz: a  hagyomány szerint rostélyon 

megétettetése közben is mosolygó L�rinc mellett János a véd�szentje. Majd 

eld�l, keresztel-e, vagy a fejét veszik.

Várady Mária

Az emberpalánta csak n�dögél bele a világba. Mi fontos? Mi nem fontos? Nem 

tudja. S a szül�k átadnak mindent – amit lehet.

Amikor elvágtam magam alatt a fát, akkor kezdett el dolgozni bennem a 

gyökér. Örmény versekb�l megtudtam, hogy makacs, munkamániás, mély ér-

zelmekre képes, h�séges, igényes lehetek – mert ilyenek az örmények, akikt�l 

származom.

Az örmény közösség nem engedett leszakadni, elveszni. Hozzájuk tarto-

zom, akik ugyanolyan magyarok is, mint én. „Nincs mód középszer�nek lenni” 

– írja Márai Sándor. És ez hajt minden örményt is.

Az erdélyi magyarörmények a túlélés legszebb áldozatot hozó formáját 

választották, segítve a földet, népet, mely �ket befogadta. Ez óva int ma is. 

Büszkén, elkötelezetten, …f�, hogy dolgozzanak…”.


