
A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor 
– hívottan és hívatlanul – mindenkit szeretettel vár 

a Budapest, V. Semmelweis utca 1–3. I. emeleti zeneterembe

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

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

ha vonta meg je lenő ki ad vá nya
XI. év fo lyam 128. szám

2007. október

Lapunk az interneten: www.magy-orm.axelero.hu honlapon olvasható
Elektronikus levélcímünk (E-mail): magyar.ormeny@t-online.hu

f ü z e t e k

Az ör mény li tur gia meg em lé ke zé seiből

„… Add meg mindannyiunknak a Te el nem múló boldo-
gító jóságodat, és gondolatainkat megtisztítva alakíts ben-
nünket templomokká a Te Egyszülötted, a mi Urunk Jézus 
Krisztus testének és vérének befogadására…”

A Szentírásból tudjuk, hogy testünk a Szentlélek temploma, s 
hogy igazán így legyen, ahhoz fontos gondolataink megtisztítá-
sa, mely szintén a kegyelemmel történik, a méltó áldozással.

Dr. Sasvári László
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Marcsók Vilma

Nagy elődök, emlékező leszármazottak
Exkluzív beszélgetés a nagybecskereki Daniel családdal 

2. rész

VII. Daniel Pál Ólécen 1800-ban épí-
ti föl kastélyát. Öt év múlva jobblétre 
szenderül. Az óléci temetőben helyez-
ték örök nyugalomra. Vendéglátóim 
őrzik az ük-, vagyis szépapa 1895-ben 
Budapesten kiadott halotti levelét.

A 3000 holdas óléci Daniel uradalom 
to vább virágzott VIII. D. Pál vezetésé-
vel, aki nemcsak jogász és közgazdász, 
hanem képvi selő is volt. A család anyagi 
hanyatlása az I. vi lágháború utáni ha-
tármódosítással kezdődött, amikor az új 
hatalom 2500 hold földet elvett, hogy 
1947-ben, a „felszabadulás” után 5 hold 
maradjon az övéké. Ráadásul a kastély-
ból is kilakoltatták őket. „Cserébe” egy 
parasztházat kaptak. X. Daniel Pál sors-
üldözöttsége valójá ban ekkor kezdődik, 
pedig ő mindig fölemelte szavát, ha igaz-
ságtalanságot tapasztalt, és a rászorulók 
védelmére sietett. Az oroszok ki akarták 
végezni, az óléci partizánok mentették 
meg, de korai, 1960-ban bekövetkezett 
halálá ig állandó megaláztatásokban volt 
része. Neki, a néhai földbirtokosnak, az 
okleveles közgaz dásznak és agronómus-
nak a saját uradalmá ból létesített szövet-
kezetben kellett dolgoznia könyvelőként, 
később mezőgazdászként.

– Édesapámnak eredetileg német, il-
letve zsi dó házat kínáltak Versecen vagy 
Becskereken. De neki akkor még inkább 
az óléci parasztház kellett. Annyira ra-

gaszkodott a faluhoz. Az utol só kívánsága 
is az volt, hogy a helyi kis temető ben nyu-
godjon – mondja XI. Daniel Pál. – Apá-
mat nemcsak Ólécen, hanem a környéken 
is becsülték. A becskereki M. doktor, aki 
óléci számazású, még ma is emlegeti, 
hogy csak annak a lónak köszönhetően vé-
szelte át család ja a háborút, amelyet aján-
dékba kaptak édes apámtól. A temetésén 
három falu megjelent. Édesanyámat 1990 
karácsonyának harmad napján temettük, 
kemény hideg volt, mégis egész Óléc ott 
volt, pedig életének utolsó 30 esztendejét 
már Becskereken töltötte.

Id. Daniel Pál kilencéves volt, amikor 
kilakoltatták őket, a kastélyban eltöltött 
időszakból mára már semmi sem ma-
radt, csupán két felejthetetlen esemény. 
Amikor a kastélyból kihozták egyik an-
tik, nagy méretű órájukat, az abban a 
pillanatban megállt. Ötvenkét év után is 
15 óra 27 percet mutat, pedig jó órások 
próbálták már megjavítani. Senkinek 
sem sikerült. A keserves idők másik 
emlékét az eltelt fél évszázad sem tudta 
elho mályosítani. A parasztházba költö-
zés után a falu gyerekei azt kiabálták 
utána: burzuj, burzuj!, és meg is verték.

A vég kezdete már itt van

– Ólécre már csak a temetőbe járunk, 
ahol négy Daniel Pál nyugszik – mondja 
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Id. Daniel Pál, aki 1958-tól 1996-ig, te-
hát első naptól a nyugdíjba vonulásig a 
becskereki postán dolgozott. A ranglétra 
legalsóbb fokán kezdte, és főnöki poszt-
ról vonult nyugállo mányba.

Ifj. Daniel Pál agy odaadással foglal-
kozik a családjuk történe tével. Ő min-
dent számon tart. Keres, kutat, őriz. Ő 
az elsődle ges adatközlőm is. Számára 
minden fontos, ami a családdal, a ro-
konsággal kapcsolatos.

– Örmény magyarok vagyunk, és én 
büszke vagyok származásomra – mond-
ja. – Geodétának tanultam, de vissza-
tértem őseim foglalkozásához, a ke-
reskedelemhez. Külön böző történelmi 
források bizonyítják, hogy az örmények 
sikeresen foglalkoztak a kereskede-
lemmel. Vajon én sikeres vagyok-e? Azt 
ítéljék meg mások. Egyvalami biztos: 
megszólalt a vér szava.

Habár Danielék ritkán látogatnak 
Ólécre, nyomon követik a kastélyokkal 
kapcsolatos tör ténéseket. A kiskastélyból 
iskola lett, most már alaposan megrongá-
lódott állapotban van. A nagykastély sorsa 
még lehangolóbb. 47-ben először árvaház 
volt, a bosnyák gyerekek otthona, majd 
aggok háza. Jelenleg, finoman fogal-

mazva, idegszanatórium. Kovácsoltvas 
kerítését lebontották (sorsa ismeretlen), 
átlát hatatlan kőkerítés veszi körül. A va-
lamikori pompás úrilak, mostanra telje-
sen lepusztult. Nyilvánvaló, használata 
nem volt rendeltetésé nek megfelelő. Az 
lett volna a természetes, ha műemlékké, 
esetleg műemlék jellegű épületté nyilvá-
nítják. Sajnos, korántsem ez a valóság.

A két kastély 109 éve dacol az időjá-
rással, emberi felelőtlenséggel, de a vég 
kezdete már itt van. 

Danielék 300 éves történetét ifj. 
Daniel Pál, a XII. ismeri legjobban, 
de édesanyja, Ilonka sem igen marad 
le mögötte, apró részleteket is felidéz. 
Gorica nemcsak a férje nyomában jár, 
hanem még „súg” is neki, ha hites társa 
megáll mesélés közben. A legfiatalabb, 
a másodikos Annamária, ő viszi tovább 
a Danielék történetét, amely VII. Daniel 
Pállal egyértelműen túlnőtte a családi 
históriát.

Ha 150 éves késéssel is, de most vég-
re közüggyé kell válnia. Mi, az utódok, 
álljunk végre elődeink erkölcsi magas-
latán. Tartsuk számon múltunkat, neves 
és névtelen hősein ket! Emlékezzünk és 
kegyelettel koszorúz zunk!

Szerkesztőségi megjegyzés: A Daniel 
család azonos az erdélyi örmény Dániel 
családnévvel, annak délvidéki változata.

Vége

Figyelem! Székhelyváltozás!
A Fővárosi Örmény 

Önkormányzat székhelye 
megváltozott. Az új székhely: 

1054 Budapest, Akadémia u. 1. 
III. emelet 338-339. 

Titkárságvezető: Zsoldos Vanda, 
telefon/fax: 332-1791.

„Közlegény-sorban állni és kitünte-
tés nélkül gyakorolni polgári erényt, 
néha szintoly magasztos állás és 
szintoly szent kötelesség, mint állani 
a dolgok élén.”

gróf Széchenyi István
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Történelmi gyökerek

Először történelmi szempontból szeret-
ném megközelíteni ezt a kérdést. Beszé-
lünk Római Katolikus, Görög Katolikus, 
Örmény Katolikus Egyházról, továbbá 
ortodox egyházakról, keleti ortodox 
egyházakról és sorolhatnám tovább. Jé-
zus Krisztus egyetlen egyházat alapított. 
Vajon miért van ennyi egyház?

Ennek elsősorban történelmi okai 
vannak. Jézus Krisztus a Római Biro-
dalom területén belül tevékenykedett. 
Az apostolok is főleg itt és a szomszéd 
államokban térítettek. A kereszténység 
éppen a Római Birodalom fejlett inf-
rastruktúrájának és a keleti országok-
ba vivő, már bejáratott kereskedelmi 
utaknak köszönhetően gyorsan elterjedt 
viszonylag nagy területen. Ez a terület 
azonban korántsem volt egységes.

A latin nyelvet a Birodalomnak csak 
a nyugati felében beszélték. A keleti ré-
szen a görögöt használták. A Birodalom 
szélén levő tartományokban és az azon 
kívül fekvő országokban már az ókor 
végén törekedtek az önálló irodalmi 
nyelv megteremtésére.

Jézus az evangélium hirdetésekor 

egy arámi nyelvváltozatot használt. Mi-
vel a Földközi-tenger mellékén a görög 
volt a legáltalánosabban elterjedt nyelv, 
a kereszténység nyelve az I. században 
a görög lett. Ezt azonban nagyon hamar 
felváltotta a soknyelvűség: nyugaton a 
II. században megjelentek a Biblia első 
latin fordításai, ugyanekkor már szírül is 
olvasható volt egy evangélium-kivonat, 
majd jöttek a kopt, örmény, grúz és más 
keresztény irodalmi nyelvek.

A Nyugat-Római Birodalomban la-
tinul, a Kelet-Római Birodalomban gö-
rögül, Egyiptomban koptul, Szíriában 
és Mezopotámiában szírül, Örményor-
szágban örményül végezték a liturgiát.

A nyelvi különbségen túl hatalmi har-
cok is szerepet játszottak: a Római Biro-
dalom kettéválása, Konstantinápoly meg-
erősödése játszott szerepet a katolikus és 
ortodox közösség szétválásában. A Kons-
tantinápoly erősödését rossz szemmel 
néző keleti közösségek ugyancsak vetél-
kedés miatt szakadtak el még az ötödik 
században. Az ürügyet teológiai jellegű 
viták szolgáltatták, amelyek pedig a teoló-
giai iskolák presztízsharcai voltak.

A végeredmény tehát a következő: a 
Nyugat-Római Birodalom utódállamai-

Zsigmond Benedek

Örmény rítus és örmény mise
1. rész

Tisztelt hallgatóság! Mi most egy örmény katolikus templomban vagyunk. 
Vannak római katolikus templomok, görög katolikus templomok, és vannak ör-
mény katolikus templomok. Mi a különbség ezek között? Mit is jelent az, hogy 
„örmény katolikus”?
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nak és az ahhoz közel eső országoknak 
az egyháza a Római Katolikus Egyház 
lett, míg a Kelet-Római, később Bizánci 
Birodalom egyháza a Konstantinápolyi 
Ortodox Egyház. Ez utóbbihoz csatlakoz-
tak később az ortodox térítések révén lét-
rejött további ortodox egyházak, a szláv, 
grúz és egyéb nyelvű ortodox egyházak. 
A kopt, az örmény és bizonyos szír egy-
házak külön csoportot, az ún. keleti orto-
dox egyházak csoportját alkotják.

Összefoglalva: gyakorlatilag nyelvi 
és területi alapon, az ókori hatalmi vi-
szonyoknak megfelelően létrejöttek a 
római, az ortodox (bizánci), a kopt, az 
örmény és más egyházak.

Az örmény katolikus, a görög katoli-
kus egyház azt jelenti, hogy az örmény, 
illetve bizánci püspökök egy része el-

ismeri a római pápa fennhatóságát. Az 
Örmény Katolikus Egyház és a külön-
böző országok Görög Katolikus Egy-
házai fölött a római pápa gyakorolja a 
joghatóságot.

Rítusok

A továbbiakban arról ejtenék szót, 
hogy mit jelentenek a gyakorlatban az 
örmény katolikus, görög katolikus kife-
jezések. Ezek valójában rítusokra utal-
nak: beszélünk örmény rítusról, bizánci, 
azaz görög rítusról, római rítusról. De 
mi is az a rítus?

A rítus első ránézésre a nyelvi kü-
lönbséget jelenti: a római rítus nyelve 
a latin, az örményé az örmény stb. Ám 
a bizánci rítus esetében már megjelenik 
a görög mellett az ószláv, az óorosz, az 
ógrúz és más nyelvek.

A rítus legfőbb eleme a szertartásrend. 
Más szertartásrend szerint mondják a mi-
sét a római, a bizánci, az örmény és a töb-
bi egyházakban. Nemcsak a mise szöve-
ge és végzésmódja, hanem a zsolozsma, 
a szentségek kiszolgálásának rendje és a 
többi szertartás is különbözik. Ezeket ösz-
szefoglalóan liturgiának nevezzük, de a 
legfőbb liturgia, a Szent Liturgia a keleti 
egyházak szóhasználatában a szentmise.

A liturgiához szorosan kapcsolódik 
a liturgikus tér. Miután más szertartást 
végeznek a különböző rítusokban, ért-
hető, hogy annak a térnek a felépítése is 
különbözik, ahol a szertartást végzik.

A liturgikus kellékek és ruhák ugyan-
így szertartásonként változnak.

A liturgiához ugyancsak szorosan 
kapcsolódik a zenei hagyomány. Ez szin-

Zsigmond Benedek armenológus 
előadás közben
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tén markánsan megkülönbözteti a rítuso-
kat. A zene régi lejegyzésmódja szintén 
nem volt egységes. Minden terület saját 
zenei hagyománnyal és az annak meg-
felelő lejegyzésmóddal, ún. notációval 
rendelkezett.

A liturgián kívül a rítus magában fog-
lalja az adott egyház egyházjogi hagyo-
mányát. A különböző rítusú egyházakra 
más egyházi törvények és szabályok ér-
vényesek.

Végül a rítus eleme az egyházi iro-
dalmi és teológiai hagyomány is. Ezek 
az adott egyház életét több szempontból 
is áthatják.

Összefoglalva: a rítus fogalma ma-
gában foglalja a liturgiát, a liturgiának 
végzésmódját és kellékeit, a liturgia ze-
nei stílusát és annak lejegyzésmódját, a 
nyelvet és az azon a nyelven írott egy-
házi irodalmat.

Az „örmény katolikus” 
kifejezés

Mit jelent tehát az „örmény katoli-
kus”? Egyfelől azt az örményt nevezzük 
örmény katolikusnak, aki a római pápa 
joghatósága alá tartozik. Másfelől azt a 
katolikust nevezzük örmény katolikus-
nak, aki az örmény rítushoz tartozik.

Régebben használták az „örmény 
szertartású római katolikus” kifejezést 
is, kizárólag Erdélyben. Ez a kifejezés 
azonban pontatlan, mert egyrészt több-
ről van szó, mint szertartásról, helyesebb 
tehát rítusról beszélni. Másrészt valaki 
vagy a római rítushoz tartozik, vagy az 
örmény rítushoz. Speciális esetekben a 
Római Kúria engedélyezheti papoknak, 

hogy több rítus szerint is misézhesse-
nek. De az „örmény szertartású római 
rítus” fogalmilag is képtelenség.

Az örmény mise

Az örmény mise lényege ugyanaz, 
mint valamennyi más rítus szerinti mi-
séé. Két alapvető részből áll: a tanító 
részben a Szentírásból olvasnak rész-
leteket, míg az áldozati részben Jézus 
Krisztus áldozatának megújítása tör-
ténik. A kenyér és a bor átváltoztatása 
után a hívek a szentáldozás során része-
sülnek Krisztus testében és vérében.

Az örmény mise sajátossága egyfelől 
az eltérő szerkezetben, szövegekben és 
a gazdag kidolgozottságban rejlik, más-
felől a keleti liturgiák szemlélete tükrö-
ződik benne.

Az örmény liturgia lelkiségéből há-
rom elemet ragadnék ki. Az egyik: az 
Isten nagyságának és mindenhatóságá-
nak átélése. A keleti egyházak hívei Is-
ten valóságát először úgy élik meg, mint 
a végtelen és mindenható, a kimondha-
tatlan hatalmú Isten, akit még a szeráfok 
is rettegnek. Isten és az ember között 
akkora a különbség, hogy az Istennel 
való találkozáskor az ember első érzése 
a rettegéssel vegyült csodálat. Ha Isten 
hatalmát komolyan vesszük, akkor az 
először mást nem is válthat ki belőlünk, 
mint egy jó értelemben vett istenfélel-
met. Isten nem egy a haverjaink közül, 
hanem olyan valaki, aki nálunk végte-
lenszer nagyobb és hatalmasabb, ezért 
tisztelet illeti meg, és hatalma félelmetes 
az ember számára. Csupán a következő 
lépés az, hogy Isten elküldte egyszülött 
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Fiát, Jézus Krisztust, aki egy lett közü-
lünk, és akinek révén Istennel bizalmas 
viszonyba kerülhetünk, és Atyánknak, 
tulajdonképpen „papának” szólíthatjuk 
őt. A szentmisében pedig titokzatos mó-
don a legbelsőbb kapcsolatba kerülhe-
tünk vele a szentáldozás révén.

A második elem: a mennyei liturgiába 
való bekapcsolódás. Egy częstochowai 
zarándoklat során személyesen megis-
merkedtem egy francia atyával, aki a 
társadalom legalsóbb rétegeinek igyek-
szik közvetíteni az evangéliumot. Ezt 
olyan módon teszi, hogy az ő nyelvükre 
lefordítja az evangélium tanítását. Ez 
nem más, mint Guy Gilbert atya min-
dennapi csodálatos tanúságtétele az 
evangéliumról.

Az örmény liturgiában azonban en-
nek pont az ellenkezője történik. Nem 
az evangéliumot visszük le a legalacso-
nyabb rétegekhez, hanem az emberek 
lelkét igyekszik felemelni az örmény li-
turgia a mennyei liturgiához. Az örmény 
mise minden eleme ezt a célt szolgálja, 
és egy folyamatos haladást jelenít meg 
az ég felé.

Guy Gilbert atya idéz egy fiatalt, aki 
a miséről így nyilatkozik: „Ami engem 
idegesít, hogy állandóan leülnek és fel-
állnak, meg hogy egy kukkot sem ér-
tek belőle, kivéve a prédikációt.” Úgy 
gondolom, ha egy francia nem érti a 
modern francia nyelvű mise szövegét, 
akkor a mise anyanyelvre való fordítása 

nem segít a problémán. Az örmények a 
fordítással nem is foglalkoznak: a mise 
óörmény nyelven folyik, és mindenki 
ifjúságától fogva bekapcsolódik, és év-
tizedek alatt érti meg.

És itt érkeztünk el a harmadik elem-
hez: a bekapcsolódáshoz, vagyis az ak-
tív részvételhez. Az óörmény nyelven 
mondott liturgián a hívek részvétele 
jóval aktívabb, mint bármely, általam 
látott, anyanyelven végzett liturgián. 
Érezni lehet, hogy a hívek minden pil-
lanatban ott vannak, a két órás liturgia 
során minden másodpercben tudják, 
hogy éppen mi történik. Nemcsak az 
óörmény énekeket és válaszokat éneke-
lik fejből, hanem végig „nyüzsögnek”, 
a liturgikus pillanatnak megfelelően 
mozognak. A kellő időben felállnak, ha 
a „boruljunk le” szót hallják, földig ha-
jolnak, amikor a pap áldást ad, keresztet 
vetnek, s valahányszor körmenet indul 
a templomban, úgy „helyezkednek”, 
hogy a körmeneti zászlót megcsókol-
hassák. Az Oltáriszentség előtti tisztelet 
jeléül letérdelnek és földre borulnak, 
a béke szertartása alkalmával pedig a 
hívő közösség szinte valamennyi tagja a 
kiengesztelődés jeléül békecsókot vált, 
azaz megérinti a másik vállát.

(Folytatjuk)
(Elhangzott 2007. szeptember 22-én 

Budapesten, a Városmisszió rendezvény 
keretében az Orlay utcai Örmény  

Katolikus templomban)

„Az ember élete két részből áll. Az elsőben reménylünk egy boldog jövőt, a má-
sodikban bánkódunk elkövetett hibáink felett. E két időszak között alig marad egy 
percünk a csendes, boldog élvezetre.”

gróf Széchenyi István



Erdélyi Örmény Gyökerek2007. október

8

A Magyar Kultúra Alapítvány székhá-
zának Deák termében szerdán (2007. 
szeptember 19-én) este mindenki meg-
ismerhette a munkanélküli tigris fivé-
reket, póló bácsit, a maradandóságra 
áhítozó hősöket vagy a kétszívű em-
bert, aki veseátültetésen esett át. Sokan 
szemlehunyva, fel-felnevetve hallgatták 
a vidám történeteket, melyek egy Déry 
Tibor-, József Attila-, Márai Sándor-dí-
jas erdélyi magyar író tollából születtek, 
jó néhány évvel ezelőtt.

Bálint Tibor idén lett volna 75 éves. 
Emléke előtt barátok, rokonok és ér-
deklődők jelenlétében felolvasó est-
tel tisztelegtek, valamint bemutatták a 
Vallomás repedt tükör előtt című, most 
megjelent kötetét is. Az eseményen ak-
tívan részt vett az író özvegye, Julika 
néni (Bálintné Kovács Júlia), illetve két 
kolozsvári színművész – Sebesi Karen 
Attila és Keresztes Sándor, akik négy 
novella érzelmes felolvasásával járultak 
hozzá az est ünnepélyességéhez.

„Az erdélyi közhelyektől eltérő mó-
don, Bálint Tibor nem Tamási Áron-féle 
nyelvezetet használt, hanem inkább a 
modernitás képviselője volt, aki iróni-
ával tűzdelte meg nagyon jól olvasha-
tó regényeit” – mondta Antall István, 
a Magyar Rádió munkatársa beveze-
tőjében. „Abban a szerencsében volt 

75 éve született Bálint Tibor író

részem, hogy 1989-ben mámoros körül-
mények között találkozhattam Tiborral 
Kolozsvárott, aki az elejétől a végéig 
– felejthetetlen szókimondó stílusában – 
elmondta nekem az akkor még meg sem 
írt regényét, bár mondtam neki, hogy ne 
tegye” – gondolt vissza a szép napokra 
Antall István.

„Nekem nagyon fontos volt, hogy 
felfedezzék, nem akartam száz évet vár-
ni” – nyilatkozta Bálint Tiborné az Új 
Magyar Szónak. Elmesélte azt a három 
fontos impulzust is, melyek a váloga-
táskötet kiadására ösztönözték. „Elő-
ször is Kertész Imre Nobel-díja, majd 
a baráti körök és különböző emléktár-
saságok szaporodó száma, végül a Van 

Bálint Tiborra emlékeztek
 A XII. Kárpát-medencei Napok keretében az öt éve elhunyt 

íróra emlékeztek Budapesten

Fotó: K
ánya G

yöngyvér

Antall István, Sebesi Karen Attila és 
Keresztes Sándor
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75 éve született Bálint Tibor író
Gogh-kiállítás, de még inkább az ezzel 
kapcsolatban a leszármazottakat meg-
szólaltató dokumentumfilm sarkalltak 
arra, hogy népszerűsítsem Tibort.” Per-
sze, pénz nem volt a könyv kiadására, 
így a Magyar Kultúra Alapítvány és az 

Örmény-Magyar Baráti Társaság ka-
rolta fel az ügyet.

Kánya Gyöngyvér, Budapest
(Megjelent az Új Magyar Szó, 

országos közéleti napilap 
2007. szeptember 20-i számában)

  

Engem pedig épp előző nap hívott fel te-
lefonon a leányom s kérte, sőt, részletesen 
elmondta, hogy mit főzzek neki, amikor 
három hónapos írországi munkájából ha-
zatér. Haza, a szülőföldjére, Budapestre. 

Magánügy. Szégyellhetem, hogy ef-
félével előhozakodom. (Mit akar a leá-
nyom enni? Ez volna a hazavágyás?)

Amikor azonban egy író, egy művész 
jelenít meg egy valóságot, egy érzést, 
ráadásul éppen akkor, amikor az minket 
személyesen is érint (s mikor nem érint?), 
úgy hisszük, hogy az illető, az írás művé-
sze személyesen s egyenest nekünk írta 
– akárhány évvel ezelőtt... A magánügy, a 
magánérzelem tehát kiterjed és közössé-

givé válik. Úgy, mint Nemecsek és Boka, 
meg a Pásztorok Pál-utcai története. És 
szeptember 20-án, csütörtökön ez történt. 

Bálintné Kovács Júliával jól ismerjük 
egymást, nem neheztel hát azért, hogy a 
címben „lejúliáztam”. Az ő szerkesztésé-
ben jelent meg ugyanis a „Vallomás re-
pedt tükör előtt” című, Bálint Tibor rövid 
írásaiból, leveleiből – s mások róla szóló 
írásaiból – álló kötet. Az íróval életében 
talán két alkalommal találkozhattam, s 
azt is futólag. Boldogan őrzöm azonban 
a „Bábel toronyháza” című regénye ne-
vemre dedikált példányát, s így remélhe-
tem, haló poraiban ő sem neheztel, ami-
ért a címben „letiboroztam”. 

Dávid Csaba
Szerkesztette: Júlia 
(főként, írta: Tibor)

előadta: Karen és Sándor
Öreg szerkesztőként jól tudom, nem illik hosszú címet adni egy rövid beszámo-
lónak. Dehát szükség törvény bont... S ennek oka, hogy szinte könny szökött a 
szemembe a szeptemberi klubdélután egyik pillanatában. S hogy miért? A szü-
lőföldről, annak apró, látszólag semmitmondó dolgairól esett szó. Azokról az 
apróságokról, amelyek a helyben lakót egész életében körülveszik, természetes 
és szürke velejárói a mindennapoknak. 
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Egyébként forrón ajánlható, hogy – az 
amúgy nem magyarörmény – Bálint Tibor 
bármely könyvét (akár az említett „Bábel 
toronyháza” címűt) tessék olvasni. Hadd 
tegyem hozzá: jobb, ha jó írókat olvasunk, 
mintha laposakat, akik ugyan nagyon lel-
kesek s minden harmadik szavuk: „ma-
gyar”, de esetleg éppen tudatunk, életfel-
fogásunk elaltatására késztetnek – akarat-
lanul, szándékuk ellenére is. 

A „Zokogó Majom” szerzőjének írá-
sai különösen érdekes és értékes világ-
látást sugallnak. A világ közepe szerinte 
ugyanis – túlhangsúlyozás nélkül, li-
hegés nélkül – Kolozsvár. Ezt a várost 
néha persze Bábelnek hívják...

Maradjunk a szóban forgó, a „Vallo-
más repedt tükör előtt” című kötetnél, s 

abból is annál a néhány 
írásnál, amit Bálintné Ko-
vács Júlia előadása után a 
két színművész, Sebesi 
Karen Attila kolozsvá-
ri (naná!) és Keresztes 
Sándor (aki ugyancsak 
kolozsvári, de immár át-
települt) bemutatott.

Mit mondhatnánk? Jó 
válogatásban és gondo-
zásban, hiteles, meggyő-
ző erejű szerzőtől, két, 
tehetséggel megjelenítő 
színművész előad...! Kell 
ennél szebb?

Micsoda is ez a „haza”, 
ez a „szülőföld”? Micsoda-
féle is ez a Kolozsvár, ez a 

Bábel, ez a kocsma, ez a személyes szom-
szédság, ahol számonkérik az egy utcával 
odébb lakók, hogy „miért nem írsz rólunk 
könyvet”? És Bálint Tibor ír róluk... jó, 
nem egy könyvet ír róluk (azt már megtet-
te egyszer-készer, csak ők nem olvasták), 
de legalább egy rövid irodalmi „kroki”-
ban megörökíti a vágyukat. Hiszen min-
den emberben ott rejlik az öröklét utáni 
vágy – és furcsa, bonyolult módon ez a 
vágy kapcsolódik a „haza” fogalmához. 
A kolozsvári író nagyon jól tudta ezt és 
finoman, sok rámosolygással és együttér-
zéssel szóban ábrázolta.

Sebesi Karen Attila és Keresztes Sán-
dor pedig ezeket a rövid – mondhatni 
„naplóbejegyzéseket” – olyan otthonosan, 
finoman és sok rámosolygással adta elő, 

Sebesi Karen Attila (balra) és Keresztes Sándor 
kolozsvári színművészek előadás közben. 

Középen: Antall István irodalmi szerkesztő (MR)

75 éve született Bálint Tibor író
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hogy bizony, ott éreztük magunkat. Ott... 
A magunk Kolozsvárján, a magunk... és 
ide tessék nyugodtan bármilyen helység 
nevét beírni.

A két kolozsvári: Sándor és Karen meg-
jelenítő előadása révén, marosvásárhelyi 
születésű, de valójában budavári ember-
ként Tibor szavaival és a két színművész 
segítségével egészen hazatérően éreztem 
magam. Hálistennek, a leányom a klub-

est után négy nappal boldogan megette a 
„rendelt” ételt: vagyis hazatért, szülőföld-
jén érezte magát. Bálint Tibortól ugyan 
még egy sort sem olvasott – ifjú, kevéssé 
olvasó nemzedék tagja – de ösztönösen 
teljesítette azt, amit a kolozsvári író meg-
írt: a haza, a szülőföld néha bizony egy 
tál otthoni étel illata, amitől jól érezzük 
magunkat. Mert az élet értelme az, hogy 
a világban valahol otthon legyünk.

Emlékkönyv Bálint Tiborról
„De talán nem is a magam egyéni élete ihletett meg és tett izgatottá, hanem az a vágy, 
hogy megrajzolva egymás mellé sorakoztassam annak a sokféle embernek az arcát, aki-
ket a kolozsvári külnegyedekben megismertem: az Irisz-telepen, a Pata utca, a Kétvízköz 
meg a Munkás utca környékén; arra áhítoztam, hogy átálmodjam az életüket, a borbé-
lyok, cipészek, muzsikusok és kártyavető asszonyok életét, akik az irodalom ítélőszéke 
előtt éppúgy méltók lehetnek az örökéletre, mint a hercegkisasszonyok” – vallotta az 
erdélyi magyar irodalom egyik legnagyobb könyvsikerének számító művéről, a Zokogó 
majomról a szerző. Az 1967-ben megjelent Tükör című írás, a regény rövid „keletkezés-
története” idén átfogó munkában, a Vallomás repedt tükör előtt – Bálint Tibor emlékezete 
című könyvben látott napvilágot. A kolozsvári Polis Könyvkiadó gondozásában megje-
lent kötetet Bálint Júlia, az író özvegye és Demény Péter szerkesztette. 

Az író saját munkásságára reflektáló, illetve olvasmányélményeit naplószerűen elem-
ző írásai mellett a kötetben több, pályája különböző szakaszait fémjelző novella, karcolat 
kapott helyet. A könyv egésze időbeli folytonosságra épül: a szerkesztők Bálint Tibor írá-
saival párhuzamosan közlik a korabeli kritikákat, amelyek egy része a mai olvasó számá-
ra is rendkívül érdekes lehet. Ezek az írások mellőzik a szöveget később avasító fordula-
tokat, amelyek általában a kortárs, a kolléga iránti tapintatból születnek. Üde olvasmány 
ma is Szőcs István elemzése a Zokogó majom színpadi változata, a Sánta angyalok utcája 
1972-es kolozsvári bemutatójáról, K. Jakab Antal A próféta és a prófécia című kritikája 
az Önkéntes rózsák Sodomában című kisregényről, valamint Bajor Andor lírai előszava a 
Csendes utca című, első Bálint-kötethez. A sort interjúk, a 2002-ben elhunyt író emléké-
re írt nekrológok, valamint számos levél és fotó egészíti ki. Ha valaki szorgalmas olvasó, 
és nem szeret előre-hátra lapozni, akkor jó, ha most sem teszi – a hátsó lapokon közölt 
fekete-fehér fotókon így csupa kedves ismerőssel találkozhat.

Rostás-Péter Emese
(A cikk szerzője a Kolozsváron megjelenő Krónika című napilap rovatvezetője)

  

75 éve született Bálint Tibor író
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Véleménye szerint Bálint Tibor mélyen 
megélt, vagy gondosan gyűjtögetett él-
ményei nemhogy túlélték a rögzítést, de 
megírásukkal 
t e l j e s e b b é , 
dúsabbá vál-
tak, erősítve 
azt a benyo-
mást, hogy: 
személyiség 
és mű alig 
különíthető 
el egymástól. 
Rámutatott: 
– Az élet az ő 
esetében tel-
jesen azonos a 
művészettel, 
mert sajátos, 
személyes szemléletmódja, a sorsok-
hoz, az eseményekhez, a közösséghez, 
a történelemhez való – mindenki másé-
tól különböző – közelítése lényegítette 
át, tette hitelesen artisztikussá a köz-
napi jelenségeket. Ő aztán nyugodtan 
kóstolgathatta, formálhatta, mesélhette 
történeteit, ezek nem ürültek ki, nem 

A szülőföld az a város, ahol egyszer 
én is harangoztam

Bálint Tibor Emlékest a Budai Várban

fáradtak el, kivárták sorukat. Korszerű-
ségéhez, időtálló frissességéhez semmi 
szüksége nem volt formai kísérletekre, 

nyelvi lele-
m é n y e k r e , 
t e rmékeny, 
vagy éppen 
öncélú játé-
kokra, realiz-
musa eszköz-
telenül, ám 
éppen drámai 
érzékenysége 
által tudta a 
valóság irre-
ális mivoltát 
hatásosan fel-
mutatni. 

Az ünnepi 
eseményen Sebesi Karen Attila és Ke-
resztes Sándor kolozsvári színművészek 
olvastak fel novellákat a most megjelent 
Vallomás repedt tükör előtt című em-
lékkötetből, melynek összeállításában 
jelentős szerepet vállalt az író özvegye, 
Bálintné Kovács Júlia. 

S hogy mit jelent a szülőföld? Állja-

Bálint Tibor íróra (1932-2002) emlékeztek 75. születésnapja alkalmából Buda-
pesten 2007. szeptember 19-én, a Magyar Kultúra Alapítvány székházában. A 
XII. Kárpát-medencei napok keretében megtartott esten Antall István, a Magyar 
Rádió irodalmi szerkesztőségének munkatársa mondott beszédet. 

Bálint Tibor tisztelői, olvasói

75 éve született Bálint Tibor író
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nak itt mementóként Bálint Tibor lírai 
sorai: „A szülőföld az a város, ahol egy-
szer én is harangoztam a Szent Mihály 
templom tornyában, csimpaszkodva a 
súlyos kötélbe, miközben a diadaltól ki-
áltozni, a félelemtől pedig jajgatni sze-
rettem volna, hiszen néha úgy éreztem, 
hogy a harang fölkap, és kiröppenek a 
fenti keskeny ablakon, ahol a galambok 
közlekednek. A harangozó azonban né-
mán és szigorúan állt mellettem, mintha 

biztatna: Húzzad csak fiam, húzzad, a te 
városodnak harangozol estére, és úgy is 
illenék, hogy minden itt lakó egyszer ha-
rangozzon ebben a toronyban!

És azóta a szülőföld számomra halk, 
de folyamatos harangzúgás, amely a 
napfényt ringatja…”

A meghitt hangulatú esten részt vett 
az író özvegye és rokonsága, valamint 
Bálint Tibor tisztelői, olvasói.

(Frigyesy) 

A Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség hírei
A Budapesti Városmisszió keretében szeptember 22-én 9-12 óráig megnyitottuk 
az örmény katolikus templomunkat. Köszönöm a szervezőknek és előadóknak 
a sikeres rendezvényt, különösen Zsigmond Benedek armenológus előadását, 
amelyet e Füzetekben olvashatnak a kedves olvasók. Megismerhettük a csodá-
latos örmény saragánokat világhírű énekesnők előadásában és Heim Pál közre-
működésével elgyönyörködhettünk az örményországi ősi templomok szépségé-
ben a vetítettképes előadás során.

Szeptember 29-én igen nagy érdeklődés mellett került sor Fogolykiváltó 
Boldogasszony tiszteletére rendezett ünnepi szentmisére, amely a templomunk 
búcsúja. Elismerés illeti Pál atyát és a Voszkeberán Kórust, Zsigmond Benedek 
vezetésével, akiknek köszönhetően felejthetetlen élményben volt része minden-
kinek. Köszönet illeti a Terézvárosi és a Zuglói Örmény Önkormányzatot, akik-
nek anyagi hozzájárulásával örmény ízeket kóstolhattunk az agapén. Kellemes 
beszélgetés zárta az estet, mindenki örömére.

Felhívom híveink figyelmét, hogy október 7-én bibliaóra lesz templomunk-
ban, október 14-én örmény katolikus szentmise, október 20-án de. 11 órakor li-
turgia magyarázat Zsigmond Benedek előadásában, október 21-én ugyancsak ör-
mény katolikus szentmise, majd október 28-án bibliaóra. November 4-én ismét 
szentmise lesz és ettől kezdve kéthetente szentmise és a köztes hetekben bibliaóra 
váltja egymást. Úgy a szentmise, mint a bibliaóra du. 16,30 órakor kezdődik.

Budapest 2007. október 1.
Fülöp Ákos atya

75 éve született Bálint Tibor író
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Ha kultúrfölényünket elveszítjük, ez be 
is fog következni. Ez adta meg nekem a 
kétségbeesés elszántságát, hogy küzdjek 
azért, hogy a nemzet minél szélesebb ré-
tegeit hassa át az a végzetszerű meggyő-
ződés, hogy lenni és művelődni, vagy nem 
lenni ez nálunk teljesen egyértelmű! Meg-
győződéses embert el lehet pusztítani, de 
meggyőződésétől eltávolítani nem lehet!”

Ekképpen búcsúzott gróf dr. Klebelsberg 
Kunó, a Bethlen-kormány legendás kultusz-
minisztere (1922-1931) a szegedi egyetem 
professzori karától 1931. október 5-én. Ezer-
éves államiságunk kiemelkedő politikusa 
tízéves minisztersége alatt az egyetemes 
kultúrtörténetben is kiemelkedő programot 
valósított meg, többek között három egye-
temet, huszonegy klinikát, három főiskolát 
és ötezer népiskolát épített fel, miniszter-
sége utolsó évében a nemzeti jövedelem 
15 százalékát (!) fordította kultúrára, ok-
tatásra, tudományra. Szent Istváni léptékű 
alkotása üzenet a harmadik évezrednek, és 

iránytűül szolgálhat napjaink útkeresésé-
ben.

A kultúra nemzetmentő szerepe

Klebelsberg Kunó küldetéses ember 
volt. A vesztes világháború és a trianoni 
tragédia után katasztrofális helyzetben 
lévő ország számára kiutat talált és mu-
tatott, felismerte a kibontakozás mód-
ját, a kulturális építkezés útját: „Mert 
lehet egy nemzetet szegénnyé, koldussá 
tenni, de ha a nemzetben lakozó szel-
lemi és erkölcsi erőket megtartani és 
gyarapítani képesek vagyunk, akkor a 
nemzet nincs elveszve, és mindent visz-
sza lehet szerezni.”

Az európai nemzetek karakterológi-
ai jegyeit tanulmányozva jutott arra a 
megállapításra, hogy a legfontosabb tu-
lajdonság a művelődési képességre való 
hajlam. Történelmi példákon keresztül 
mutatott rá, hogy politikai és gazdasági 

Hencz Péter 

A lelkileg is összetört nemzetnek kiutat 
mutatott gróf Klebelsberg Kunó,  
a harmadik évezred minisztere

rész1. 

„Mert miből fakadt mindaz, amit tettem? Egy politikai alapmeggyőződésből, 
abból, hogy mostani helyzetünk javulását, sorsunk jobbra fordulását csak attól 
várhatjuk, hogy művelődési téren fajsúlyosabbak leszünk, s hogy ezt a világ 
irányadó nemzetei elismerjék... Lehetséges egy másik alternatíva is, amelyre a 
magyar nemzet nem is mer gondolni, az, hogy kitörölnek bennünket az önálló 
nemzetek sorából. 

Az emlékező írást gróf Klebelsberg Kunó halálának 75. évfordulója alkal-
mából közöljük.
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felemelkedésünket mindig a kulturális 
felemelkedésünk előzte meg, bukásunk 
a kultúra elhanyagolását követte: ha a 
politikai demokráciát nem előzi meg 
kulturális demokrácia, akkor annak a 
hatása katasztrofális.

Szent István az ország megszerve-
zése előtt felvette a kereszténységet, 
Mátyás nagyvonalú nyugati politiká-
jához szükség volt a reneszánsz művé-
szet behozatalára. A magyar múltból 
azt olvasta ki, hogy nemzetünk, „a 
katasztrófák nemzete” a legsötétebb 
helyzetekben is megtalálta önmagában 
a talpra álláshoz szükséges forrásokat. 
Ezer év megtanított bennünket, hogy 
miként kell a mostoha sorsot tűrnünk és 
a katasztrófákat túlélni. Vallotta, hogy 
pesszimista hangulatú nemzet nem tud 
emelkedni. Rendíthetetlen optimizmusa 
átsugárzott környezetére. Emelkedé-
sünkhöz sok munka, erőfeszítés és alko-
tások kellenek.

„Egészséges nemzetek, mint a vissza-
nyesett fa, a katasztrófák után kétszeres 
erővel fejlődnek.”

Ahhoz, hogy a Nyugat rokonszenvét 
vissza tudjuk szerezni, a térség kiemel-
kedően legműveltebb országává kell 
válnunk: „Ne feledjük, hogy a nemzet-
közileg ellenőrzött és elismert magyar 
tudományos és művészeti munka a leg-
hatalmasabb eszköze a jó értelemben 
vett propagandának!”

Politikai hitvallása

Klebelsberg politikai hitvallásában 
a legfontosabb erkölcsi elem a jogok 
és a kötelességek összhangja (Tőkéczki 

László). A hatalommal bíróknak, a va-
gyonosoknak erkölcsi kötelességük, 
hogy többet teljesítsenek, a vagyonhoz 
csak akkor van jogalapjuk. Ha erre 
nem képesek, a szociális lelkiismeret 
alapján kell segíteniük. A magántulaj-
don egy modern jogállamban elkerülhe-
tetlen – vélekszik: „Elítéljük a szocia-
lizmus államtanát, ám annál inkább kell 
védeni a szociálpolitika tisztességét... 
Ma a nagyobb vagyonból csak kérünk, 
de követelnünk nem lehet. Azonban el-
érkezik az idő, hogy kényszeríteni fogjuk 
a nagyvagyont.”

A numerus clausust minisztersége előtt 
hozták; mint a nemzetgyűlés közoktatás-
ügyi bizottságának akkori elnöke, próbál-
ta elejét venni, és azt nem szavazta meg. 
Miniszterelnöksége alatt a kormánytöbb-
ség miatt azt eltörölni nem tudta, de a 
törvényen ismételten enyhített, emelve a 
keretszámot. „Az antiszemitizmus lénye-
gében pedig negatív politikai elv” – val-
lotta.

Az újjáépítési munkálatokban szá-
mított a hazai zsidóság szellemi és 
anyagi tőkéjére: „És itt a Ház színe előtt 
is meg kell mondanom azt, hogy vala-
hányszor az állami pénzek nem elégsé-
gesek, akkor én báró Kornfeld Móricz 
tisztelt barátomhoz fordulok, akinek er-
szényében mindig van pár százmillió, ha 
nagy közművelődési célokról van szó. 
Kötelességemnek érzem, hogy neki er-
ről a helyről bámulatos liberalitásáért 
köszönetet mondjak” – szól a parla-
mentben. Klebelsberg a nemzet erejét 
adó középosztályt akarta újraszervez-
ni, megerősíteni és hatalomra juttatni 
(Romsics Ignác, Tőkéczki). A középosz-
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tály a nemzeti történelmi állam fenn-
maradásának letéteményese: „Ha nem 
sietünk a középosztály segítségére, le-
csúszik, és helyét újgazdagok foglalják 
el, kik nemzeti és kulturális hagyomá-
nyok hiányában nem lesznek képesek az 
államfenntartó szerepre.”

A társadalmi fejlődés nem forradal-
mi, hanem kiegyensúlyozott építéssel 
és csakis a középosztállyal valósítha-
tó meg. Erős, európai szintű, művelt 
polgári középosztályra van szüksé-
günk! Középosztály-ideálját az angol 
gentleman jelentette. A születés adta ki-
váltságot, vezetéshez való jogot fel kell 
váltania a műveltségnek, tudásnak és 
szakértelemnek (Glatz Ferenc).

„Le kell fokozni a köztudatban a poli-
tikai szereplés jelentőségét. Ne a politizá-
lás, hanem a közegészségügyi, kulturális, 
tudományos és irodalmi, közgazdasági 
és szociálpolitikai alkotás legyen az új 
nemzedék eszményképe” – vallja.

Ellenszenvet érzett a meddő pártpoliti-
kai torzsalkodások iránt: „Azon meggyő-
ződésre jutottam, hogy olyan súlyos hely-
zetben lévő nemzetnek, amilyen helyzet-
ben most a magyar van, voltaképpen nem 
is volna szabad pártokra szakadnia.”

Klebelsberg elképzelése szerint az 
ország vezetése három-négyezer rend-
kívül jól képzett, kiválasztott, tehetsé-
ges és nyugati nyelveket beszélő sze-
méllyel biztosítható: „Az emberek ön-
ként és készségesen csak azokat követik, 
akiknek elsőbbrendűségéről, fölényéről 
meg vannak győződve... Veszve van az a 
nemzet, amely a legfontosabb pozíciók-
ba nem tud azok betöltésére legmegfele-
lőbb embereket állítani.” Majd Széche-
nyit idézve hozzáteszi: „Nincs veszedel-
mesebb önhittség, mint másokat vezetni 
ahhoz való képesség nélkül.”

Folytatjuk
(Megjelent a Magyar Nemzet, 1999. 

augusztus 13-i számában, 8. old.)

Meghívó
Fővárosi Örmény Klub
Október 18. csütörtök 17 óra

Cím: Budapest, Semmelweis u. 1-3. I. emeleti  Bartók terem
Program:
Elég volt!

Ünnepi műsor a magyar forradalom és szabadságharc 51. évfordulójára
Közreműködnek:

Várady Mária és Mártonffy Miklós színművészek

Rendezi: Bp. Főv. XII. ker. Örmény Kisebbségi Önkormányzat
Támogatja: Fővárosi Örmény Önkormányzat

Dr. Kelemenné Csíkszentgyörgyi Ficzus Margit 
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Tisztelt Olvasók! Zavarban voltam-va-
gyok, azért szólottam legutóbbi találko-
zásunkkor is  a Mezőségről, mert attól 
tartottam, unalmassá válhat a sok vo-
natkozásban igencsak családomra utaló 
magyarláposi örménymagyarokról szóló 
beszámoló. Tudniillik a Haraga Trészi 
fia,  Rednik Gábor is rokon, mivelhogy 
édesanyám nővérét vette feleségül.

Gyermekük nem volt, a Rednikek és 
velük együtt a Haragák is eltűntek Ma-
gyarláposról.

Úgy határoztam tehát, hogy megszakí-
tom a magyarláposi örménymagyarokról 
szóló történeteket, és várom az elszár-
mazottak, a Moldovánok, Besenszkyek 
beszámolóit, én pedig egyelőre egye-
bekről írok. De levelet hozott a posta, és 
megváltoztatta elhatározásomat. Böske 
barátnőm, a tanítónéni írt. Idézek néhány 
részletet a leveléből. „Kedves Julika, 
ma kaptam meg a várva-várt  Füzetek 
szeptemberi számát, három példányban. 
Nagyon hiányzott! Igen kedvelem az ér-
dekes leírásokat, történelmi eseménye-
ket, úgy a múltat, mint a jelent. (…)

Most pedig szeretnék írni egy ízig-
vérig örmény-magyar emberről és csa-
ládjáról. A neve Kovács Dani bácsi. 
Nem tudom, csak névrokonod vagy 
vérrokonod is. Az 1800-as évek végén 
született. Felesége Nánási Lorika (Lau-
ra) is ősi örmény családból származott. 
Két gyermekük született, egy kisfiú, aki 
már kicsi korában meghalt és Teréz, az 
én egyik legjobb barátnőm – egyidősek 
voltunk. 

Dani bácsi iparos ember volt, fér-
fi szabósággal kereste a mindennapit. 
Lórika néni kitűnő háziasszony, az 
inyencségek mestere volt, Teri tőle ta-
nulta a konyhaművészetet. Hithű, val-
lásos római katolikusok voltak, temp-

Bálintné Kovács Júlia

Adatok a magyarláposi örménymagyarokról
15. rész

Rednik Gábor, Rednik Demeter és 
Haraga Teréz egyik fia, az I. vi-

lágháborúban huszár volt. Szerette a 
lovakat, később kovácsmesterként élt 

Magyarláposon
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lomba járók. Nagyon szépen énekelt 
Nánási bácsi és Dani bácsi is. Hangjuk a 
Valovics tanító bácsi – aki kántor volt – 
hangjával szárnyalt, emelve az egyházi 
énekek szépségét.

Szombaton délután már nem varrt. 
Mi egyidős leánykák, bakfisok, szépen 
kitakarítottuk a különbejáratú műhelyt, 
s vasárnap délután itt gyűltünk össze. 
Jöttek hozzánk való fiúk is. Társasjáté-
kot játszodtunk. Ha az egyik fiú elhozta 
a tangóharmonikáját, nyekergetésére 
még táncoltunk is 
sötétedésig. Ak-
kor aztán irány 
haza! Nekem 
csak vakációban 
jutott ezen szó-
rakozásból, mert 
polgárista voltam 
Szatmáron, ké-
sőbb képzős.

Közben Teri 
megismerte a 
jövendőbelijét, 
Derecskei Sán-
dort – idősebb 
volt mint mi – és 
18 évesen férjhez 
ment, Nagybá-
nyára költözött. 
Sógornői nem bántak jól Terivel, férje 
is beteg lett, öreg, tehetetlen édesanyja 
is hozzá költözött, három gyermekük 
született, két lány és egy fiú, igy szol-
gálatba nem járhatott. Idős korában, 
amikor az otthoni problémák megszűn-
tek , a gyermekek felnőttek, az öregek 
meghaltak –, vállalt takarítást a megyei 
kórházban. A nagy megeröltetésben 60 

éves korában a szíve megállt, pedig még 
járt dolgozni.

Többször felkerestem, ilyenkor panasz-
kodásaihoz hozzáfűzte: azt szeretném, ha 
a sírkövemre ezt írnák a nevem után: Élt 
18 évet, a többit csak szenvedte!

Sajnos Magyarláposon ebből a csa-
ládból sem maradt senki. Kevesen élünk, 
akik emlékezünk reájuk. Sajnos a Dani 
bácsi családjáról nincsen fényképem. U. 
I. Hosszas keresgélés után találtam ezt a 
fényképet.

1972. június 25-én készült, amikor bol-
dog emlékű Főpásztorunk bérmakörútján 
nálunk járt. A megjelölt bácsi a Kovács 
Dani bácsi. Tipikus örmény alkat. Köze-
pesnél kicsit alacsonyabb termet, vala-
mikor sötét haja őszes lett, emlékeimben 
kissé köpcös, szemöldöke hangsúlyozot-
tan fekete. Fürge, szorgalmas, segítőkész 
volt mindig. Az egyháztanács tagjaként 

Középen Márton Áron püspök atyánk, mellette 
tsz. Gáll Sándor és az egyháztanács tagjai
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sokat dolgozott plébániánk megerősödé-
sén abban a bizonyos nehéz korszakban.

Amint a többit is, úgy ezt az ereklye-
ként őrzőtt fényképet is mielőbb szeret-
ném kézhez kapni. Neked szívesen kül-
döm, vedd hasznát! Teljes bizalommal 
vagyok hozzád! Szívesen vagyok segít-
ségedre, amíg tehetem. Az Erdélyi Ör-
mény Gyökereket örömmel szolgálom 
csekély erőmmel. 

További sikeres munkádhoz kívánok 
jó erőt, egészséget! – de ne feledd, itt az 
ideje, hogy tanulj meg „lazítani”……ha 
még sokáig akarod, hogy olvassuk  érté-
kes beszámolóid.

Szeretettel ölel Böske Magyarlápos-
ról.”

Hát nagyon szépen köszönöm ezt a 
meleghangú, szép beszámolót, amit én 
nem tudtam volna így megírni, mert  
Kovács Dániel – Dani bácsi nem más, 
mint Édesapám testvéröccse, Kovács 
Teri pedig az unokanővérem…

Régi magyarláposi nyaralásaink so-
rán sokat voltam otthonukban, könyve-
ket is kaptam tőlük, és ma is szívesen 
emlékezem Reájuk, számban érzem a 
Lóri néni finom főztjeinek ízét, lelki 
szemeim előtt van a szép virágoskert, 
átellenben Szilágyi Domokos szüleinek 
otthona, Teri mindig vidám, mosolygós 
arca. Úgy emlékezem, hogy Dani bácsi 
kántorizált is Valovics tanító bácsi el-
távozása után a katolikus templomban. 
Noha én Édesanyám vallásában nevel-
kedtem, Láposon látogadtam a katolikus 
templomot is, érdeklődve néztem, hol 

ministrált annakidején Édesapám, hol 
keresztelték, hol volt első áldozó. Ott 
hallottam Dani bácsit is énekelni. Mint 
az örményeknek általában szép ének-
hangja volt, akárcsak Édesapámnak, aki 
egész életében szorgalmas dalárda tag 
volt, még nyugdíjasként is.

A Láposról érkezett levelet égi jel-
ként értékelem, és félretéve minden ál-
szerénységet, következő alkalommal a 
magyarláposi Kovács családról, felme-
nőimről fogok megemlékezni.

(Folytatjuk)

Kovács János nagyapám feleségével, 
Dániel és Márton fiukkal, valamint 

Irma lányukkal

„Akkor élsz, ha másokért élsz.”
gróf Széchenyi István
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Szeptember 18-án a szépen felújított 
Marczibányi Téri Művelődési Központ 
M galériájában sokan gyűltünk össze 
emlékezni a mindenki által oly nagyon 
szeretett János barátunkra, megcsodál-
ni fotóit, mely szemezgetés csupán egy 
élet munkáiból. A II. kerületi Örmény 
Kisebbségi Önkormányzat elnöke, dr. 
Issekutz Sarolta beszélt eltávozott bará-
tunk közösségünkben betöltött szerepé-
ről, emlékezetes vetítéseiről és előadá-
sairól, jóízű beszélgetéseinkről. Elvitte 
magával az erdélyi örmény közösségi 
élet sok titkát, de itthagyta szép felvéte-
leit: tájak, emberek, állatok, madarak, a 

Tutsek János életmű kiállítása elé
székely és csángó népmű-
vészet, gyermekfotók, a 
régi Budapest, riportfotók 
emlékeztetnek rá. A szé-
pen megrendezett kiállítás 
anyagát Tutsek Csaba, a 
művész gyermeke óriási 
munkával állította össze, 
miután az alkotó korábban 
belefáradt az életbe, mint-
hogy az oly nagyon várt 
életmű kiállításának anya-
gát összeállíthatta volna.

Az estet az erdélyi ör-
ményekről szóló pódium-
műsor színesítette, főleg 
a szamosújvári közösség 

életéből szemelgetve, hiszen János is ott 
töltötte gyermekkora egy részét, melyre 
mindig nagy szeretettel emlékezett visz-
sza.

Szabó Anikó és Flórián Antal szí-
nész-képviselőink nagy átéléssel sze-
melgettek a színes, sokszor humoros 
XIX. századi, XX. század eleji történé-
sekből, adomákból. Kincses Károly fo-
tómuzeológus szakmai megnyitója után 
finom falatok zárták az estet, melyen 
valamennyien együtt örültünk a szép 
képeknek és egymásnak. Jó volt együtt 
lenni, melynek János is biztosan nagyon 
örült onnan fentről.                            M

Dr. Issekutz Sarolta és Tutsek Csaba, a művész fia 
a kiállítás megnyítón

„Merjünk nagyok lenni, s valóban nem oly nehéz, 
de legyünk egyszersmind bölcsek is!”

gróf Széchenyi István
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Baičoi-ban (Románia) született 1924-
ben. Gyermekkorában családjával együtt 
– nem egészen saját elhatározásukból – 
városról-városra vándoroltak Erdélyben. 
Kezdte Predeálon, majd Uzonban éltek, 
miközben iskoláit Szamosújváron, Sep-
siszentgyörgyön, Marosvásárhelyen és 
Győrben végezte el. Vegyenek maguk 
elé egy térképet, s karikázzák be az em-
lített helységeket, gondoljanak bele az 
1930-40-es évek történelmi eseményei-
be, s máris megkapják egy cseppet sem 
irigylésre méltó sors legfontosabb határ-
köveit.

Tutsek János katona lett, először 
amerikai, majd francia fogoly – még ez 
is. 1946 júniusában tért haza. Mire leír-
tam ezt a szót, el is bizonytalanodtam, 
mi az, hogy haza, akit ennyit és így vet a 
sors, melyik helyet érezheti hazájának. 
De benne hagyom a szövegben, gondol-
kodjanak ezen önök is.

A Budapesti Műszaki Egyetemen 
gépészmérnöki oklevelet szerzett. Kü-
lönböző helyeken dolgozott, a Richter 
Gedeon Gyógyszergyárban energiagaz-
dálkodással, a Magyar Gördülőcsapágy 
Műveknél és a MEZŐGÉP Trösztnél 

Kincses Károly 

Megkésett mondatok
Nem múlt még öt hónapja sem, hogy Tutsek János fotóművész munkásságának 
legnagyobb eseményére készült. Összeválogatta fél évszázad legsikerültebb fe-
kete-fehér nagyításait, rendszerezte színes diáit, beszélgetett fiával a számító-
gépes prezentáció lehetőségeiről. Örült neki, várta, hogy életében ez a dolog is 
rendben legyen, mint korábban kutatói, mérnöki munkája során minden más 
is. Megkésett a megnyitó, nem várt, nem várhatott tovább. Nyolcvanhárom év 
dolgait hagyta hátra, nem vitt magával semmit. 

kutatással és fejlesztéssel foglalkozott. 
Mindez bennünket csak annyira kell 
érdekeljen, hogy amikor ezeket a fotó-
kat nézzük itt a falakon, gondoljunk rá, 
milyen távolságból közelített újra meg 
újra a világ racionális felfogásától, ala-
kításától a dolgok esztétikai megközelí-
téséhez. A fényképezést kiskamaszként 
tanulta anyai nagybátyjától Csíky And-
rástól, akinek Tordán fotóműterme volt, 

Szabó Anikó és Flórián Antal színművészek
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de több kiállításon is díjazták művészi 
képeit. 

Tutsek az első egyszerű Voigtländer 
fényképezőgépét csakhamar a kor csúcs-
technikájának számító Rolleicordra 
cserélte. 1943-ban érte el fotósként első 
sikerét. Az országos fotópályázaton – az 
akkori hírneves magyar fotóművészek 
mezőnyében –, II. helyezést ért el, 150 
pengő jutalommal. Aki maga is küldött 
már pályázatra képeket, tudja, mit jelent 
ez, aki meg nem, annak mindegy. Ezt 
követően képeivel különféle pályáza-
tokon több díjban és elismerő oklevél-
ben részesült. Természetesen akkoriban 
minden magára valamit is adó fotográfus 
maga dolgozta ki képeit, hívta elő nega-
tívjait, nagyította kópiáit. Mondjam-e, 
hogy Tutsek János is így tett, – mint 
mindent az életében –, ezt is komolyan 

véve, elejétől a végéig kezében tartva a 
folyamatokat. Most, amikor, már min-
dent, de tényleg mindent a szoftverek 
végeznek a fényképész helyett, nem is 
lehet erről mesélni, mert a jelenlevők 
elfintorítják az orrukat, mondván, mi-
csoda avittas duma.

A gyermekkorában megtanult feke-
te-fehér fényképezés labortechnikáját 
a MADOME-ban fejlesztette tovább. 
Remek iskolába járt, tanult Haller Fri-
gyestől, Kerny Istvántól, Angelótól. 
Akkoriban ez volt a hazai fényképe-
zés egyik legjobb iskolája, még akkor 
is, ha ma már finnyogunk kicsit, hogy 
milyen esztétizáló, csak a forma és a 
világítás nagyon kidolgozott parányi 
nüanszaira építő fotográfia volt. Nem 
baj, ha egy fotómuzeológus folyamatá-
ban látja a dolgokat, s tudja, hogy a hú-

A kiállítás megnyitó résztvevői
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szas-harmincas évek sok sikert jelentő 
fotográfiai stílusa, melyet világszerte 
magyaros stílusnak neveztek, éppen 
Tutsek János képeiben élt talán a leg-
hosszabb ideig.

Haller nemcsak tanította, de barát-
ságába is fogadta. Tutsek János jó ta-
nítványnak bizonyult. Meghozatta a 
külföldön megjelent szakkönyveket, 
és rendszeresen képezte magát. Mert 
mérnökként pontosan tudta, nem elég 
csak tenni, tudni is kell, folyamato-
san nyomon követve a változásokat. A 
MADOME-ban heti rendszerességgel 
tartott klubnapokon nagynevű fotó-
művészek, mint a már említett Haller, 
Ramhab Gyula, Dr. Zajky Zoltán, 
Sztály János és mások komoly kritiká-
val terelgették a szerintük helyes útra. 
Számára – mint oly sok orvosnak, ügy-
védnek, bankpénztárosnak és más fog-
lalkozású amatőrnek – a fényképezés 
csupán a szenvedély maradt, mert eg-
zisztenciális okokból a műszaki pályán 
tevékenykedett nyugdíjba meneteléig. 
Első két munkahelyén fotókört alakí-
tott, házi kiállításokat rendeztek, ahová 
neves fotóművészeket hívtak meg zsű-
rizésre. Néhány műve megjelent a nyil-
vánosság előtt is, a „Testvérek” című, 
itt kiállított képe a Köznevelés egyik 
számának címlapján, a „Hóvirágos, 

Húsvéti, Gyöngyvirágos” csendélete 
képeslapként évekig forgalomban volt. 
Leginkább a portré, a gyerek- és csa-
ládfotók, zsánerek és a tájképek foglal-
koztatták, de a népművészeti felvétele-
ket is jó színvonalon művelte. Ha te-
hette, nyugdíjasként évente visszament 
Erdélybe és fotózta Kalotaszeg, Szék, 
Torockó, a szamosújvári örmények és 
a csángó magyarok népművészetét, ha-
gyományait és népszokásait. Néhány 
képe ezekből látható a kiállításon is. 

2001-ben az Erdélyi Magyarok Egye-
sülete rendezett képeiből tárlatot. A kor 
egyik legkiválóbb fotóművésze, Gink 
Károly méltatta a megnyitón. S aki is-
merte Károlyt, az tudja, nem vállalt 
soha olyat, ami ízlésével, meggyőződé-
sével ellenkezett volna. Erről itt, most 
Önök is meggyőződhetnek. S ha meg-
engedik, hogy innen Barcelonából pri-
vatizáljak egy kicsit, a kedvemért néz-
zék meg A Duna hullámai, a Ködtenger 
felett és a Nádas című képeit. Én ezekre 
emlékszem majd, ha Tutsek János neve 
a későbbiekben szóba kerül. Önök is 
választhatnak, ne higgyenek a messziről 
szóló embernek!

(Elhangzott 2007. szeptember 18-án 
Tutsek János életmű kiállításának meg-

nyitóján Budapesten, a Marczibányi 
téri Művelődési Központban) 

Köszönetnyilvánítás
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület hálásan 
megköszöni Ötves Erzsébet 50 EUR támogatását, amellyel 

az Egyesület működését segítette. 
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A Szamosújvár szom-
szédságában fekvő 
Ördöngösfüzest a Mező-
ség északi kapujának tart-
ják, magától érthetődik 
tehát, hogy e kapun át 
bebocsájtást nyertek  ör-
mény őseink a Mezőség-
re. De más irányból is 
oda kerülhettek.

Az Erdélyi Múzeum 
Egyesület, Bölcsészet-, 
Nyelv- és Történettudo-
mányi Szakosztálya és a 
Babes-Bolyai Tudomány-
egyetem, Magyar Néprajz 
és Antropológia Tanszéke 
Mezőség-Konferencia 
címmel tudományos ülésszakot szerve-
zett 2006 októberében, hasonlóan a 2005-
ös Aranyosszékről szóló konferenciához. 

Ahogy akkor, úgy ezúttal is köte-
lességemnek éreztem, hogy szerény 
dolgozatommal felhívjam a figyelmet 
rá: Erdély és a Partium valamennyi táj-
egysége múltjában, hely- és kultúrtör-
ténetében milyen nagy szerepe volt az 
örménymagyaroknak!

Nemcsak a nagy neveket kellene szá-
mon tartani, de érdemes lenne felkutatni 
a talán valamennyi településen fellel-

Bálintné Kovács Júlia

Magyarörmény morzsák a Mezőségről
1. rész

Mezőségnek nevezzük az Erdélyi medencének azt a részét, amelyet a Szamos, a 
Maros és a két Küküllő zár közre, s az idők során a vízfolyások halomvidékké 
változtattak. Jellemző tulajdonsága fátlansága – olvashatjuk a Tolnai 
Világlexikona 1928-as kiadásában.

hető „aprómunkásokat”, akik nyomot 
hagytak maguk után, ott ahol éltek.

Idézek: „Kővári László 1842-beli 
„Erdély statisztikája” czímű, igaz hogy 
régi, de azért ma is becses művében így 
ír:  Mint hogy alig van falu, hol örmény 
ne lakjék, városainkban pedig a keres-
kedők belőlük telnek, számukat bátran 
tehetni 10.000-re.

Turista létemre sok vidéket bejártam, 
sok községben megfordultam, és bár 
nem keresve lépten-nyomon örmény bér-
lőkkel, szatócsokkal, iparosokkal, gyü-

Bálintné Kovács Júlia előadását tartja. 
Mellette dr. Issekutz Sarolta
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mölcstermesztőkkel, kupeczekkel, mé-
szárosokkal, uradalmi alkalmazotakkal, 
gazdasszonyokkal, varrónőkkel, marha-
hízlalókkal, vendéglősökkel, házmes-
terekkel, lovászokkal stb. találkoztam, 
mert akinek jó szeme van, ezer közül is 
megismerni véli a faji typust, s azután 
utána kérdezősködve, kutatása többnyi-
re helyes nyomra vezet. Hiszen pl. csak 
a Majláth püspök főpásztori körútjait 
megfigyelve alig szokott falu lenni, hol 
vagy az egyházgondnok, vagy a templo-
mi énekesnő, vagy a vendéglátó gazda 
örmény ne lett volna. Persze mindenek-
előtt ismernie kell az illetőnek (mármint 
a kérdezősködőnek, kutatónak B. K. J.) 
az örmény családneveket egytől-egyig 
mindenféle alakulataikban”

Ezeket az intelmeket 
hallva természetesnek kell 
elfogadnunk jelen dolgoza-
tom címét, mármint hogy 
csak „morzsákat” fogok 
tudni bemutatni a gazdag 
mezőségi terített asztalról. 
A Mezőségen kb. 150 tele-
pülés (község, falu, tanya) 
található. Ezek közül az 
egyiket Mezőörményesnek 
hívják, de nincsen adatunk 
arra, hogy az örmény lako-
sokról kapta volna a nevét. 
Murádin László szerint 
neve az ott működő mal-
mok miatt alakult talán az 
örleményesből örményes-
re. Ez azonban nem biztos.

Ezúttal olyan települé-
seket választottam, ame-
lyekről eddig is hallottunk, 

tehát nem teljesen idegenek számunkra. 
Kezdem mindjárt Ördöngősfüzessel. 

A Füzetekben évekkel ezelőtt közöltük 
azokat a Wass Albert leveleket, amelyeket 
az Amerikában élő író Lapohos András 
ördöngősfüzesi tanárnak írt. A tanár úr 
annakidején Szamosújváron járt középis-
kolába – az 1943-as iskolai évkönyvben 
csupa vastagbetűvel nyomtatták a nevét, 
mert tiszta kitűnő osztályzatai voltak – és 
látogatván az örmény múzeumot, belesze-
retett ebbe az intézménybe. Később mint 
községe biológia tanára természetrajzi és 
állattani múzeumot létesített iskolájában.

Az 1989-es változások után arra gon-
dolt, hogy a hagyományok megőrzése, a 
régi értékek megmentése érdekében lét-
re kellene hozni a Mezőségi Egyházi- és 

Sebesi Karen Attila (balra) és Keresztes Sándor színművészek 
Bálint Tibor novelláiból olvastak fel a klubesten
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Szórvány Múzeumot. Abban, hogy ezt az 
álmát megvalósíthatta, mondhatni döntő 
szerepe volt régi tanítványának Eránosz 
Jánosnak, aki a kezdetektől e nemes ügy 
mellé állt, és jelentős pénzadománnyal 
vetette meg a múzeumépítés alapjait. 
Sajnos nem érhette meg a múzeumavatás 
napját, fiatalon, alig 49 évesen agyvér-
zést kapott, amelyet nem élt túl.

Klubtagunk, Királyné Placsintár Do-
rottya – volt osztálytársam – is támogatta 
a múzeumépítést, hiszen az ő felmenői 
is kötődtek Ördöngösfüzeshez. Bőveb-
ben most más településeket választottam 
abból a célból, hogy bemutassam őket 
és örménymagyarjaikat. Ezek  a közsé-
gek pedig Kolozs, illetve Katona – ahol 
Barcsay Jenő született –, valamint Czege 
és Vasasszentgothárd, néhai Was Albert 
családjának  lakhelye. A Kolozsvártól 
Szamosújvár irányában 25 kilométer-
re fekvő Kolozs ma már csak lepusztult 
sósfürdőjéről ismert, holott valamikor na-
gyon jelentős települése volt a történelmi 
Magyarországnak. Nagy Lajos királyunk 
idejében, egy 1377-ben keltezett oklevél-
ben szabad királyi bányavárosként szere-
pel színtiszta magyar lakossággal. Rangját 
és jelentőségét sóbányáinak köszönhette, 
lakosainak száma gyarapodott, az 1827-es 
adatok szerint 3176 fő volt. Ez a népszám-
lálás örményekről nem tesz említést, pedig 
Szamosújvár, az örmény város nem esik 
messze Kolozstól, kézenfekvő tehát, hogy 
örmény családok is betelepedtek ide.

Az 1850-es népszámlálás adatai sze-
rint Kolozson 28 örmény élt, olvashat-
tuk Kozma István és Sasvári László írá-
sában, mely a Füzetekben is megjelent 
2006 januárjában.

Közölük a Zabulik család a városve-
zetésben is jelentős szerephez jutott a 
XIX. század második felében. A bánya 
beomlásának, a tárnák bezárásának ideje 
ez. Minden bizonnyal hatalmas dörrenés-
sel járt az omlás, folyamatos is lehetett, 
és a helybeliek, a tragikus esemény tanúi 
ezzel a hangutánzó szóval emlékeztek a 
történésekre, e szóval „keresztelték” el a 
keletkezett sóstót Dörgőnek. 

Él még az öregek ajkán a legenda, mi-
szerint köteleken leeresztett kancsókból 
próbálták ideig-óráig táplálni a bennre-
kedt bányászokat, munkásokat. A bá-
nyát 1858-ban zárták be, a szabad királyi 
városból idővel rendezett tanácsú város 
lett, de még mindig jelentős települése a 
mezőségnek, noha a vasút elkerüli.

(Folytatjuk)
(Elhangzott a 2007. szeptember 20-i

Fővárosi Örmény Klub rendezvényén)

Lukács Vilmos a „Dörgő” mellett Kolozson 
az 1930-as években
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A szeptemberi Fővárosi Örmény Klub résztvevői

„Örvendezzetek hát magya-
rok, bármit is lát szemetek a 
ma sötétjében: a szabadulás 
perce közeledik! Ne várjá-
tok azonban, s ne keressétek 
se ágyúk dörgésében, se 
hangzatos politikai jelsza-
vakban: az Úr igazsága hal-
kan jár, és békesség kíséri. 
Az Ő akarata rendelkezett 
már minden dolgotokban, 
s az Ő rendelkezését nem 
az idő méri, hanem tudás, 
lelki tudás. Gondozzátok 
csak a mustármagvakat, s 
egyébbel ne törődjetek.”

(Részlet Wass Albert: 
„Hagyaték” című művéből)

Örmény diaszpóra Közép Európában
Nemzetközi tudományos konferencia Piliscsabán. 2007. szeptember 26-27.

Fent: Prof. Ashot Melkonyan, az Örmény 
Tudományos Akadémia Történettudományi 
Intézetének igazgatója és Anahit Simonjan az 
Örmény Tudományos Akadémia munkatársa 
a megnyitó ünnepségen. Balra lent: Dr. Ashot 
Alexanyan Örményország bécsi nagykövetének 
helyettese. Jobbra lent: Dr. habil. Őze Sándor 
egyetemi docens. (A konferencia a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen zajlott.)
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Az Örmény Királyság 
megszűnése

Az Örmény Királyság Kr. e. 189-Kr. 
u. 428 között állt fenn. Nyugatról a Ró-
mai Birodalom, keletről különböző per-
zsa dinasztiák: párthusok, szászánidák 
szorongatták. Örményország az ütkö-
zőállam szerepét töltötte be két nagy 
birodalom között. Területén gyakran 
hadakoztak egymással a szomszédos 
nagyhatalmak. Az örmény király és a 
tartományi főurak (nakhararok) gyak-
ran ellentétes oldalra húztak.

387-ben a Római Birodalom és a 
Szászánida Birodalom felosztotta egy-
más közt Örményország területét. Az 
ország nyugati ötödét 
Armenia Minor néven 
a Római Birodalomhoz 
csatolták, míg a kele-
ti négyötöd rész perzsa 
megszállás alá került. A 
perzsák meghagyták az 
arsakida királyokat, egé-
szen 428-ig.

A perzsa uralom

428-ban Örményor-
szág keleti (nagyobbik) 
része a Szászánida Biro-
dalom részeként egysze-

Zsigmond Benedek

Hat évezredes utazás Örményországban
5. rész

Örményország alkonya
rű tartományi rangra süllyedt. A király-
ságot megszüntették, a tartomány élére 
marzpant ültettek. A katolikoszt, Szent 
Nerszészt elhurcolták a birodalom bel-
sejébe és fogságban tartották. Helyette 
egymás után két ellenkatolikoszt tettek 
meg egyházfőnek, akiket a Szászánida 
Birodalom területén működő szír egy-
házból választottak ki. Ez az egyház a 
legrégebbi keresztény közösség, amely 
a Római Birodalom területén kívül lé-
tesült, mégpedig Mezopotámiában, 
Ktésziphón központtal. A II. században 
már biztosan fennállt, a neve ekkor Ke-
let Egyháza volt. Később Nesztoriánus, 
illetve Asszír Egyháznak is nevezték. 
Rítusa az ún. káld rítus.

Örmény liturgia: úrfelmutatás
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Az ötödik század első felét az ör-
mény történészek „homályos fejezet-
nek” tartják. Mivel az örménység poli-
tikailag megosztott volt, az országot és 
az egyházat pedig hirtelen lefejezték, a 
források homályosak és ellentmondóak. 
Az örmény nyelven mondott liturgiának 
a kezdete is erre az időszakra tehető. 
A mise szövegét, ahogyan a Bibliát is, 
görögből fordították, ám nem világos, 
hogy a szír rítusok milyen mértékben 
befolyásolták.

A szászánidák nem érték be azzal, 
hogy országuk egyháza (keleti szír egy-
ház) alá vonják az örmény egyházat. II. 
Jezdegerd szászánida király (438-457) 
uralkodása alatt az örményeket a perzsa 
zoroasztriánus vallás követőivé akarták 
tenni. Az örmények fellázadtak, mozgó-
sítottak és a hadba indultak. A háború-
ban részt vettek az örmény püspökök is. 
A döntő csatára Avarajr mellett került 
sor 451-ben. A hadvezér, Szt. Vardan 

Mamikonjan és társai vértanúhalált 
szenvedtek. Ezt a csatát ugyan elveszí-
tették az örmények, de az eredmény vé-
gül az lett, hogy Örményország keresz-
tény maradt (míg a perzsa nép, nyelv 
és vallás 200 év múlva szinte eltűnt: a 
nép vegyült az arabokkal, megszületett 
az arabírásos újperzsa nyelv, a lakosság 
pedig muszlimmá lett: a perzsa tűzkul-
tuszt csak az Indiába menekült párszik, 
azaz perzsák, valamint a kurd jezdik őr-
zik a mai napig).

Szt. Vardant és vérta-
nútársait a mai napig a 
legkiemelkedőbb szentek 
és nemzeti hősök közé 
sorolják, méltán népsze-
rű a mai napig ez a név, 
amelyet ma már Vartánnak 
ejtenek. (A keresztneveket 
gyakran használják veze-
téknévként, mint a híres 
énekesnő, a bulgáriai ör-
mény származású Sylvie 
Vartan.)

A Khalkédóni Zsinat 
(451)

Az örmény püspökök, mivel az ör-
mény kereszténység megmaradásáért 
harcoltak, nem tudtak részt venni a 
Római Birodalomban megtartott, igen 
fontos összejövetelen, a Khalkédóni 
Zsinaton. Itt többek között Jézus Krisz-
tus isteni és emberi természetéről vi-
tatkoztak a zsinati atyák. Valójában 
egyházi vezetők vetélkedéséről és te-
ológiai iskolák szócsatájáról és presz-
tízsharcáról volt szó. Ám mindezek 

Örmény liturgia: behúzzák a kis függönyt
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következményeképp az ún. keleti or-
todox egyházak elszakadtak. Mivel az 
örmény püspökök nem voltak jelen, és 
a zsinaton történtekről hamis informá-
ciókat kaptak, ők is az elszakadt egyhá-
zakhoz csatlakoztak. Az 505/506-ban 
tartott I. dvini zsinaton, majd az 553-as 
II. dvini zsinaton úgy határoznak, hogy 
az Örmény Apostoli Egyház elutasítja 
a Khalkédóni Zsinaton megfogalma-
zott tanításokat. Emiatt egészen a XX. 
század második felében lezajlott teo-
lógiai párbeszédig az Örmény Apos-
toli egyházat is, a többi keleti ortodox 
egyházzal együtt eretnek egyházaknak 
tartották. 1996-ban II. János Pál pápa 

és I. Garegin, 
Minden Örmények 
Katolikosza közös 
nyilatkozatot ír-
tak alá, amelyben 
leszögezik, hogy 
a Katolikus Egy-
ház és az Örmény 
Apostoli Egyház 
Krisztusról szóló 
hite megegyezik.

Az arab 
uralom

628-ban új ha-
talom jelent meg 
a Közel-Keleten: 

az Arab Birodalom. Néhány év alatt 
elfoglalták az egész Közel-Keletet, 
bekebelezték a hatalmas Szászánida 
Birodalmat. 639-ben már Örmény-
országban voltak. Örményországot 
Arminija néven az Arab Birodalom 
tartományává tették, amelyet az ún. 
osztikán kormányzott. A Birodalom 
legkiemelkedőbb kalifája az Ezer-
egyéjszaka meséiből is ismert Hárún 
al-Rasíd (786-809) volt. Az ő halála 
után a Birodalom hanyatlani kezdett, 
a bagdadi kalifa hatalma gyengült. 
Örményország egyre nagyobb önálló-
ságra tett szert.

 (Folytatjuk)

Örmény liturgia: szőlőszentelési körmenet

Figyelem! 
Az Egyesület e-mail címe megváltozott az alábbiak szerint!

E-mail: magyar.ormeny@t-online.hu
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Már a hét vezér közt is akadtak örmé-
nyek, s mi sem támasztja ezt jobban alá, 
minthogy Árpád vezérré választásakor 
a pajzsra emelés mellett a vérszerződés 
is megköttetett. Az örmények Kárpát-
medencébe érkezésének ez volt az első 
hulláma, melyet továbbiak követtek. 
Gyergyószentmiklósra 1637-ben érkezett 
az első örmény bevándorló csoport, ott-

hont keresve a Békény partján. Az évek 
során a jó kereskedelmi érzékkel megál-
dott náció kivette részét a gyergyói kö-
zösség életéből, harcokban épp úgy helyt-
álltak, mint a székelység. Kereskedelmi 
tevékenységüknek, kocsmatartásuknak 
tudható be, hogy örményellenes intézke-
dések születtek, megszabva például hány 
órától árulhatnak a piacon, mely máig is 

A gyergyói örménység ünnepe

örmény hajnalként ismeretes. Ezen in-
tézkedések azonban a gyakorlatban nem 
működhettek, hisz székelyek kezdték az 
örmény portékát árusítani, az örmények 
borát mérni. Szintén az örménység igen 
hamar jelentős földbirtokra tett szert, fel-
vásárolván a székelyektől parcellákat, így 
áldozatokká váltak a földtörvény megje-
lenésekor, és most, a birtok- visszaszol-

gáltatás idején is csak 
egy részét kaphatták 
vissza temérdek tu-
lajdonuknak.

Civilizációt hoz-
tak, építkezésben, 
szem  léletmódban, ki-
emelkedő képvi  selőik 
pedig hozzájárultak 
Gyergyószentmiklós 
fejlődéséhez. Ezelőtt 
száz esztendővel 
Gyer gyó szentmiklós 
jegyzője, Puskás 
Adolf – akinek fele-

sége örmény volt – kijárta, hogy e telepü-
lés megszerezhesse a városi rangot. Orel 
Dezső pedig, aki a város első választott 
polgármestere volt, szintén örmény kö-
tődéssel bírt. 

E történelmi eseményekről szerez-
hettek tudomást mindazok, akik részt 
vettek a Görög Joachim Társaság ál-
tal szervezett Centenáriumi örmény 

Centenáriumi örmény napokat szervezett a hét végén Gyergyószentmiklóson 
a Görög Joachim Társaság. A rendezvénysorozat tegnap az örmény katolikus 
templom búcsújában csúcsosodott ki, az ünnepi szentmise után avatták fel Orel 
Dezső, a város első választott polgármestere emléktábláját. 

Dr. Issekutz Sarolta a gyergyói ünnepségen 
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napokon szeptember 
6-9. között. A közel 
ötszáz ünneplő tör-
ténelmi sétán emlé-
kezett meg a telepü-
lésfejlődést elősegítő 
nagyokról, dr. Garda 
Dezső történésztől, 
Veress Ilka szocioló-
gustól és Gazdovits 
Miklós örménység-
kutatótól múltidézést 
hallhattak, az óhazát, 
Örményországot ké-
pekben Zárug Béla és 
Zárug Katalin hozta 
a szentmiklósi múze-
umba. Dr. Issekutz Sarolta, az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesü-
let tevékenységéről szólt, Baróti Lász-
ló-Sándor örmény katolikus plébános 

pedig a Lourdes-i zarándoklatról tar-
tott élménybeszámolót. Az ünnepség 
része volt a múzeumban tartott örmény 
ételkóstoló, édes finomságokkal. A 
vasárnapi búcsús szentmisét követően 
leleplezték Orel Dezső emléktábláját, 
mely a Kövér-ház falán talált helyet. 

Hogy hány örmény volt e rendez-
vényeken, nehéz lenne megmondani, 
mint ahogy Gazdovits szerint az is fel-
mérhetetlen, hogy hány örmény él ma 
a Kárpát-medencében. Akik ott voltak, 
ha nem is örmények, de örménypár-
tolók, olyanok, akik fejet hajtanak e 
nemzet megvalósításai előtt, köszö-
nettel adóznak a segítségükért, mely 
hozzájárult, hogy a várossá válás 100 
éves évfordulóját megünnepelhesse 
Gyergyószentmiklós. 

Balázs Katalin 
(Megjelent a Hargita Népében, majd 

ezt követően az Erdély ma – internetes 
hírportálon 2007. szeptember 10.)

Vörös Köpönyegesek az ünnepi szentmisén

Elnökasszony bemutatkozó előadását tartja
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Négy nap alatt sikerült összekapcsol-
ni egy időre Budapestet, Bukarestet és 
Jerevánt, az örmény kultúrához és tör-
ténelemhez kapcsoló előadásokkal és 
rendezvényekkel, miközben minőségi 
szórakozást és élményt nyújtott a nagy-
számú résztvevőnek a sok-sok előadás, 
az örmény dallamok, ízek, Örményor-
szági fotók.

Első nap Gyergyószentmiklós ör-
mény múltjának felelevenítése került 
terítékre. Történelmi sétával indítottuk 
a napot, amelyet András Szabolcs tör-
ténelem tanár vezetett. A múlt megis-
merésének módszere az „anamézis” a 
történetek újraélése, életszerű megele-
venítése az előadás során. A résztvevők 
az örmény templomkertből indultak 
1654-ben, amikor az örmény közösség 
két alakja először telepedett le, hosszas 
vándorlás után végleges lakóhelyére, 
így őket a közösség hősként tisztelte. A 
séta a történelmi múlt más színhelyei-
re is elvezetett, így részt vehettünk egy 
Melcantile fórumon, ahol visszaélés 
miatt elbocsátottak egy tímárt, továbbá 
eljutottunk a korabeli mulatókba, kaszi-
nókba, ahol együtt vigadott örmény és 
székely a szabadságharc korában, ami-
kor az egymás mellett élés, a közös sors 

Madaras Szilárd

Centenáriumi Örmény Napok
Szeptember 6-a és 9-e között zajlott Gyergyószentmiklóson várossá válásának 
100. évfordulóját ünneplő eseménysorozat keretében megszervezett „Centená-
riumi Örmény Napok”, amely az örmény szertartású plébánia-templom búcsú-
jához, a Kisbolgodasszony búcsúhoz kapcsolódott. A négynapos rendezvény 
főtámogatója, Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Önkormányzata volt.

együtt küldte a harcba az örmény és a 
székely közösséget. 

Következő állomásunk szorosan kap-
csolódik a centenáriumhoz: a száz évvel 
ezelőtt élő, és gyógyító Dr. Fejér Dávid-
ra emlékeztünk, arra az orvosra, aki a 
szegények megsegítője volt, az első al-
kohol-ellenes egészségügyi lap kiadója, 
a kórház egyik építője. A megemlékezés 
után megkoszorúztuk a nagy személyi-

Madaras Szilárd a rendezvény szervezője 
(Görög Joachim Társaság)
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ség fejszobrát, és átsétáltunk az örmény 
temetőbe, hogy a többi híres örmény 
személyiségről is megemlékezzünk.

Görög Joachimra, a pap képviselőre, 
iskolaépítőre, és igazgatóra, majd ké-
sőbbi szenátorra, aki a korabeli város 
békebírója volt, mert kedves, és tiszte-
letet parancsoló egyéniségével sokszor 
békítőként jelent meg vitás ügyekben – 
a mauzóleumánál emlékeztünk.

Vákár Arthur alakját is felidéztük, 
aki meggyőződéses Kossuth-párti volt, 
újságot alapított, valamint a város kép-
viselőjeként tevékenykedett. Emlékük 
előtt elhelyeztük a kegyelet koszorúit.

David Yengibarian, aki kedves egyé-
niségével elragadta közösségünk, (főleg 
a lányok) figyelmét, este 8 órakor lépett 
fel a Művelődési Ház nagytermében, 
több mint 200 résztvevő előtt. David 
másnap meglátogatta a Gyilkos-tót és 

környékét, a Bé-
kás szorost, és 
azt ígérte, vissza-
tér majd túrázni, 
és feltöltődni az 
egészséges hegyi 
környezetbe.

Második nap, 
a társszervező 
intézményben, 
a Tarisznyás 
Márton Múze-
umban zajlottak 
a rendezvények. 
Zárug Béla és 
Katalin Örmény-
ország képekben, 
f o t ó k i á l l í t á s a 
nyílt meg, majd 

ezt követően örmény ételkóstoló zaj-
lott. Az előadó házaspár a gyönyörű 
templomok, és tájak bemutatásával egy 
pillanatra az Őshazába varázsolta hall-
gatóságát. 

Harmadik napunk vendégelődói a két 
fővárosból érkeztek, ahol kisebbségként 
vagyunk jelen, így sikerült Budapestet 
és Bukarestet összekapcsolni az örmény 
kultúra szellemiségében. Gazdovits 
Miklós örménykutató tartalmas előadá-
sában az örmények erdélyi betelepülé-
sét mutatta be történelmi feltélezései 
alapján.

Dr. Issekutz Sarolta az Erdélyi Ör-
mény Gyökerek Kulturális Egyesület 
megalakulásáról, és tevékenységéről 
tartott előadást. Sokakban mély nyomot 
hagyott az a jószándékú tenniakarás, 
amellyel az EÖGYKE-t sikerült je-
lenlegi állapotáig kiépíteni, úgy, hogy 

Az ünnepi szentmise résztvevői
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közben a Kárpát-medence örménységét 
folyamatosan segítette az Egyesület, va-
lamint a múlt-kutatás, az identitás meg-
őrzés, és a közösség-építés állandóan 
jelen volt a tevékeny-
ségükben.

F ő t i s z t e l e n d ő 
Baróti László Sán-
dor előadásában, a 
gyergyószentmiklósi 
örmény egyházkö-
zösségünk Lourdes-i 
zarándoklatának ké-
pes beszámolóját tar-
totta meg. A hallgató-
ság azon tagjai, akik 
jelen voltak, újra át-
élhették a zarándok-
latot, a többiek pedig 
kedvet kaptak a mély 
lelki élményhez és 
utazáshoz. Közössé-
günk jövőben is elza-
rándokol Szűz Mária 
jelenéseinek helyszí-
neire, hogy ezzel is 
erősítse a hitéletet.

Vasárnap az ör-
mény szertartású 
plébániatemplomban 
a Kisboldogasszony 
napi búcsú zajlott, 
főtisztelendő Szakács 
Endre celebrálásával, 
örmény szertartás 
szerint. 

A búcsús szent-
mise után városunk 
első polgármester-
ének emléktábláját 

avattuk fel. Orel Dezső, aki a Kövér ör-
mény család leszármazottja anyai ágon, 
Gyergyószentmiklós polgármestere volt 
a várossá váláskor. 

Az ünnepi körmenet a templom körül

Orel Dezső polgármester emléktáblájának leleplezésén Baróti László-
Sándor plébános, mögötte Csergő Tibor András igazgató 

(Tarisznyás Márton Múzeum) és Dr. Garda Dezső történész
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Sediánszky János alpolgármester úr nagy 
varázsló, mert Jerevánban tett látogatá-
sának felidézésével minket is elvitt Ör-
ményországba. Silva Kaputikjan költőnő 
okos idegenvezetésével megismerhettük 
az örmény kézirattár, a Matenadaran 
csodás kódexeit, Ecsmiadzinban, min-
den örmények katolikoszának szent vá-
rosában is járhattunk. 

A Nap sütött, a közönség egyre gyűlt, 
már nem fért a kilencven férőhelyes 
borpincébe, így sokan az ajtó előtt elhe-
lyezett székeken ültek.

Várady Mária

Vidám nyárbúcsúztató a Tabánban
Kisasszony napján, szeptember 8-án szépszámmal gyűltünk össze a Tabáni Te-
rasz Étterem Borpincéjében. Ünneplőbe öltözött örmények, magyar-örmények, 
magyarok, a kerület lakosai, de a távoli kerületekből is sokan voltak kíváncsi-
ak irodalmunknak e vidám szeletére. Balogh Réka képviselőtársunk gyönyö-
rű szórólapot tervezett!, mely csemegét ígért irodalomból, zenéből és örmény 
gasztronómiából. 

Flórián Antal szín-
művész kiváló, szemé-
lyes élményekből táp-
lálkozó előadásában 
megismerhettük az 
örmények Mekkájá-
nak, Szamosújvárnak 
történetét az alapítástól 
a zárt közösségi létfor-
mán keresztül a XX. 
század rombolásán át 
napjaink örmény kö-

Sediánszky János alpolgármester
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zösségéig.Megható levelet hallottunk az 
okos örmény mély szerelméről (Áfgánisztán 
Vártán szerelmes levele), melynek megszó-
laltatásával Flórián Antal nagyszerű előadói 
kvalitásai hatványozottan érvényesültek a 
szellem, a jellem, az érzés ötvözésében.

Szerencsés választás volt Yengibarian 
Dávid nemzetközi hírű harmonikaművész 
szerepeltetése itt a Tabánban, 
ahol a falak s az éther még őrzi 
a régi kiskocsmákból kiszűrődő 
zene hangjait. Változatos játéká-
val a szöveghez illeszkedve hol 
táncra hívta a jelenlévőket, hol 
pedig a legfájdalmasabb érzése-
ket felidéző dallamoktól búgott 
harmonikája.

Avetik Iszahakjan Az anya 
című, siraki monda alapján írt 
verse után „Rózsát ültettem, tö-
vist termett” kezdetű örmény 
ballada hangzott el. 

Számomra mindig nagy öröm, ha az 
örmény irodalommal foglalkozva má-
sokat is megismertethetek a benne rejlő 
kincsekkel, de ezen a délutánon boldog 

madárként repdesett szemem a felém-irá-
nyuló, rám-néző csillogó szempárokon. 

Köszönöm, hogy eljöttek és meghall-
gattak minket! Köszönöm a Budavári 
Önkormányzatnak, a Színházi Dolgozók 
Szakszervezetének és elsősorban a Ta-
báni Terasz Étterem Kávéház Borpince 
vezetőinek támogatását.

Az est záróakkordja egy ör-
mény ételekből összeállított sze-
rény, ám változatos ételkóstoló 
volt, melyből a népes közönség 
kedvező fogadtatása miatt – 
morzsa sem maradt. Aki későn 
kapott észbe, már csak az illatát 
érezhette a sok finomságnak.

Vidám Örmény Est a Tabán-
ban – a sikerre való tekintettel – 
ha élünk, jövőre is lesz.   

S ne feledjük, az est másik ra-
gyogó csillaga, maga e cikk szer-
zője, Várady Mária színművész 

volt, aki szuggesztív tehetségével káp-
ráztatta el hallgatóságát. (A szerk).

(A cikk szerzője a Budavári Örmény 
Kisebbségi Önkormányzat elnöke)

Yengibarian Dávid és Flórián Antal

Várady Mária és Yengibarian Dávid
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A pogány örmények sok istent imád-
tak, de Anahid volt az anyaisten. 
Aranyszobra Erzegna városában ál-
lott. Az örmények évente több alka-
lommal megkeresték a szobrot, és 
ilyenkor nagy ünnepségeket tartottak. 
De a legnagyobb ünnepség augusztus 
7-én volt, amit Navasartnak neveztek, 
azaz Évkezdetnek, mert ettől a naptól 
kezdődött az új év Örményországban. 
A város utcáit szépen feldíszítették, és 

A ma ros vá sár he lyi ör mény-ma gyar
kö zös ség gyer mek ro vata (8. rész)

Ked ves Szülők és Nagy szülők!
Arra ké rünk Ben ne te ket, hogy hó nap-

ról hó napra, ami kor ke ze tekbe ve szi tek a 
„Gyö ke re ket”, hív já tok fel gyer me ke i-
tek, uno ká i tok fi gyel mét erre a ro vatra, 
s ha nem ér tik, ma gya ráz zá tok el ne kik 
fon tos sá gát.

Ked ves Gyer me kek!
Nek tek iga zán meg éri el ol vasni és meg-

is merni a szép tör té ne te ket, ame lyek ha tal-
mas ör mény ki rá lyok ról, csoda szép ki rály-
ki sasszo nyok ról, vé res há bo rúk ról szól nak. 
És mi ért éri meg meg is merni őket? Mert 

min den tör té net vé gén ta lál tok egy kér dést, 
ame lyet ha meg vá la szol tok és el kül dö tök 
pos tán vagy email-en, év vé gén a leg jobb, 
leg szebb vá la szo kat ki sor sol juk kö zü le-
tek. A há rom nyer tes cso dá la tos aján dé-
kok ban ré sze sül. A cím te hát a kö vet kező: 
Dr. Pus kás At tila, Str. Bu su i o cu lui 4/C/48, 
RO-540535 Tirgu Mu res, Ro má nia.  
E-mail cím: pat tila001@ya hoo.it

Vár juk le ve le i te ket!
Dr. Pus kás At tila, 
a Ma ros vá sár he lyi  

Ör mény Kul tu rá lis Egye sü let ne vé ben

a házak ablakaira értékes függönyö-
ket akasztottak. Minden lakos, idő-
sek, asszonyok, fiatalok és gyermekek 
sokszínű virágkoszorúval ékesítették 
fejüket, és zöld ágakat vittek Anahid 
szobra elé.

Hét nap és hét éjjel tartott a mulatság, 
amivel az örmények az Új Évet ünne-
pelték.

Mikor kezdődött az örményeknél 
az Új Év, és hogyan ünnepelték?

Anahid

„Nem nézek én, megvallom, annyit hátra, mint sok hazánk-
fia, hanem inkább előre; nincs annyi gondom tudni ‚valaha 
mik voltunk de inkább átnézni, idővel mik lehetünk, s mik 
leendünk.’ A múlt elesett hatalmunkból, a jövendőnk urai 
vagyunk.”

gróf Széchenyi István
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Uram, én hiszek Tebenned, egy örök Isten-
ben, és hiszem azt, hogy igazságos vagy, bár 
emberi elmémmel megérteni nem tudom 
igazságodnak szörnyű módszerét. Hiszek 
jóságodban is, bár szemem csak gonoszt 
lát, amikor Erdély felé tekint. Mint Szent 
Fiadat hajdani időben, ma népemet feszítik 
keresztre az istenkáromló gonoszak.

Judások árulják el naponta, ron-
gyain martalócok osztozkodnak, s a 
Nyugat farizeusai szemforgatva for-
dulnak másfelé, hogy kínjait ne lássák. 
Szeretlek, Uram-Isten, a Szentírás paran-
csa és hitem kívánsága szerint, de szeretem 
a népemet is, Uram, szegény elesett erdélyi 
magyar népemet, s bocsáss meg nekem, 
Uram, ha népem felé ma hangosabb, fá-
jóbb, lelkesebb és türelmetlenebb bennem 
ez a szeretet talán, mint Tefeléd. De lám, Te 
hatalmas vagy, uram, mindeneknél hatal-
masabb, míg ők szegény bús erdélyi véreim 
véresen és mezítelenül fetrengnek a világod 
porában, mindenkitől elhagyottan, s bi-
zony őnékik ma nagyobb szükségük van az 
én szeretetemre, mint Teneked, ki Minden 
Világok Ura vagy. 

Azt is tudom, Uram, hogy minden em-
ber egyforma Teelőtted, bármilyen nyelven 
imádkozzon is, vagy káromoljon. Bevallom 
azonban, hogy az én szívemben elfogultság 
lakozik, és ma csak az testvérem nekem 
ezen a földön, aki magyar, s ez mindaddig 
így lészen, míg a magyar a világmindenség 

legtestvértelenebb népe, míg minden csiz-
ma a magyart rúgja, mindenki a magyart 
tapossa, addig, Uram, bocsásd meg bűnö-
met, más testvérem nekem nem lehet ezen 
a földön! 

Én kell pótoljam azt, amit mások megta-
gadnak tőle. Kiknek szemét kiszúrták, azok-
nak én adok szemet. Kiknek kezét béklyóba 
kötözték, azoknak én adok kezet. Kiknek 
nyelvét kivágták a gonoszak, azok helyett 
ma én vagyok a hörgés, a segélykiáltás, a 
zokogó szó, átok és imádság, ez ma mind 
én vagyok!

Köszönöm, Uram, hogy kimentettél 
a pokolból és szabad földre irányítottad 
tévelygő lábamat. Köszönöm jóságodat, 
köszönöm. Igazi, égig fölcsengő hála-
dalt azonban csak akkor hallasz éntőlem, 
Uram, amikor rab népemen megkönyö-
rülsz s Erdély földjére, magyarok földjére 
rámosolygod szabadságod fölkelő napjá-
nak áldásos fényét. 

Legyen meg a Te akaratod, Uram. De 
alázatos szívvel megkérlek nagyon: legyen 
már egyszer a Te akaratod jó a magyarnak, 
áldás, békesség, szabadság, öröm! S legyen 
már végre egyszer valóban Tied az ország, 
s ne a gonoszaké, Tied a hatalom, s ne a 
másokat sárba tipróké, mert bizony, Uram, 
mindaddig, amíg ez meg nem történik, ne-
héz lesz elhinnünk, hogy Tied a dicsőség, 
örökkön-örökké…Ámen

Közzéteszi: Lukácsi Éva lelkész, Miami

Wass Albert

Erdélyi Hitvallás
Az író  szülőföldje népéért szóló imáját az egységes 

magyar nemzetért való közbenjáró imának tekinthetjük!
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Aradi Vértanúk, 
magyarörmény hősök emlékezete

Az 1848-49-es szabadságharc hőseire és az Aradi Vértanúkra, köztük a magyar-
örmény hősökre emlékeztek 2007. október 3-án Budapesten, a Főpolgármeste-
ri Hivatal dísztermében. A Fővárosi Örmény Önkormányzat és az Erdélyi Ör-
mény Gyökerek Kulturális Egyesület nevében szervezett emlékező est lapzártánk 
után történt. Ezért most csak néhány mondatban számolunk be az eseményről.  
Következő lapszámunkban visszatérünk az emelkedett hangvételű ünnepi estre.

Dr. Issekutz Sarolta elnökasszony köszöntője után Dr. Ashot Alexanian, az 
Örmény Köztársaság Nagykövetségének tanácsosa köszöntötte a résztvevőket. 
 – Az Aradi Vértanúk emléke éljen a szívünkben! Éljen Magyarország – mondta.

Dr. Kedves Gyula hadtörténész hangsúlyozta, hogy az emlékezés egyben ünnepet 
is jelent, hisz örök emberi értékeink közül ez a nap az áldozatvállalás ünnepe is.

Az ünnepség résztvevői külön megemlékeztek a két örmény származású hősről: 
Kiss Ernőről és Lázár Vilmosról. Bánffy György Kossuth díjas színművész nagy-
szerű előadása gróf Széchenyi István naplójából és az aradi vértanúk írásaiból, 
majd koszorúzás és fogadás zárta az ünnepi eseményt.             

(Frigyesy) 


