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	 	 Lépcsőima
Diakónus:	A	szent	Istenszülőt	és	az	összes	szenteket	kérjük,	legye-
nek	szószolóink	a	mennyei	Atyánál,	hogy	kegyeskedjék	irgalmaz-
ni	és	jóságával	üdvözíteni	teremtményeit.	Mindenható	Urunk,	Is-
tenünk,	üdvözíts	minket	és	irgalmazz.

Az állhatatos könyörgés célt ér el Istennél. Mintegy ezért hivatkozik 
– ismételten – a diakónus az Istenszülőre, de immár a többi pártfogót, 
a szenteket is megemlíti. Meg még a pártfogás – a közbenjárás – cél-
ját is: irgalmat (mely földi életünket megenyhíti) s üdvözítést, mely 
örök célunkhoz segít. De a pártfogók mellett azért a kérést közvetle-
nül a Mindenhatóhoz is intézhetjük, hisz az irgalmát említve a jósá-
gára is hivatkozás történt. De Istennek is az a célja, hogy üdvözítsen 
minket, és segít saját kegyelmével. Jó ezen mélyebben elgondolkod-
nunk a nagyböjt közelségében.

Dr. Sasvári László
* Szent Liturgia örmény katolikus szertartás szerint, Bp. 2006. 4–5. o.

Csiki Margit Gitka 
örmény motívuma
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Majd Rozsos Tamás László kö-
szöntette a megjelent kollégá-
kat, rokonokat, barátokat, is-
merősöket és ismeretleneket. 
Külön Gudenus János József 
genealógust, akinek az Örmény 
eredetű magyar nemesi csalá-
dok genealógiája című köny-
ve vezette a családi monog-
ráfiáról szóló könyve megírá-
sához. Rozsos Tamás László 
megköszönte Gyarmati Béla családfával 
kapcsolatos észrevételeit is, és mindazok-
nak köszönetet mon-
dott, akik hozzáse-
gítették a 2000 kuta-
tó munkaórát igény-
be vett könyvének az 
elkészítéséhez. A ja-
nuári előadónk ké-
pek vetítése közben 
kommentálta a főleg 
vizmai és erzsébetvá-
rosi előnevű nemes 
Lukács család törté-
netét 1760-tól kezd-
ve a korabeli doku-
mentumok, fényké-

pek, egykori újságokban meg-
jelent cikkek, írások, valamint 
levéltári anyagok, anyaköny-
vi kivonatok, családi hagyaté-
kokból előkerült egyéb okmá-
nyok bemutatásával, a promi-
nens családtagokhoz fűződő 
történetek felidézésével.

A szerző egyedülálló vál-
lalkozásba fogott, amikor el-
szánta magát a nemes Lukács 

családfa felgöngyölítésére, így a csalá-
di történetírás egyik kiemelkedő mű-

vét sikerült létre-
hozni. Az elhang-
zott előadás nem-
csak arra szolgált 
bizonyítékul, hogy 
milyen gazdag az 
a több évszázados 
örökség, amely-
nek ápolása a ma 
élő erdélyi örmény 
gyökerűeken mú-
lik, hanem szelle-
mi táplálékot is je-

lentett a hallgatók számára. A könyvhöz 
Gudenus János József írt Bevezető aján-
lást, amelyet a 6–7. oldalon adunk közre. 

A könyvbemutatót Kobzos Kiss Tamás 
debreceni költők verseire írt zenei feldol-

Béres L. Attila
Együtt a nemes Lukács család

több évszázados öröksége
A	 Fővárosi	 Örmény	Klub	 idei	 első	 programján	 új	 oldaláról	mutatkozott	 be	 az	
EÖGYKE	 egyik	 tagja,	Rozsos Tamás László,	 „Az erdélyi örmény eredetű nemes 
Lukács család genealógiája”	című	könyv	(Budapest,	Rozsos	Tamás	2012,	394	oldal)	
szerzője.	A	klub	háziasszonyának,	dr. Issekutz Saroltának	köszöntője	után,	hogy	rá-
hangolódjunk	a	nagy	szorgalommal	összeállított	genealógiára,	Kobzos Kiss Tamás 
Magyar	Örökség-díjas	zeneművész	megzenésített	verseket	játszott	gitárkisérettel.	
A	100	évvel	ezelőtt	született	Kiss	Tamás	költő	édesapának	–	többek	között	a	Refor-
mátus	Énekeskönyv	38.	zsoltárjának	a	dallamára	komponált	–	verseit	hallhattuk.

gozása zárta, Cso-
konai, Kölcsey 
egy-egy versét éne-
kelte, valamint a 
Bolond Istókot.

A nagy tapsot ki-
váltó zeneszámokat 
követően a Lukács 
család szép számmal 
megjelent leszárma-
zottjai, és a család 
életútja után érdek-
lődők hosszú sorban 
várakoztak, amíg a szerző dedikálta könyvét.

A klubest hagyományos állófogadásán 
ezúttal finom vajas-, sajtos-, tepertős po-
gácsák mellett, baráti beszélgetésekkel zá-
rult a 2013-as esztendő első klubestje.

1976-ban születtem s feleségem 
révén, távoli rokoni kapcsolat-
ba kerültem az erdélyi, örmény 
eredetű Lukács családdal.

A Közgazdaságtudományi 
és Államigazgatási Egyete-
met esti tagozaton végeztem, 
voltam köztisztviselő s kato-
na, de mint ennyiből is kitűnik, 
nem vagyok „hivatásos”, csak 
„amatőr” családfa-kutató. Igaz, 
érdeklődésem a  téma iránt kö-
zel 25 éve töretlen, mivel már gyermek-
koromban érdekeltek a nagyszüleimhez, 
dédszüleimhez kapcsolódó családi vonat-
kozású történetek. Végigjártam a köze-
li és távoli rokonságot, gyűjtöttem a régi 
fényképeket és anyakönyvi kivonatokat. 
Ez utóbbiakból elkészítettem az első, kez-
detleges családfát, amely még jobban fel-

keltette az érdeklődésemet, az 
időben még távolabb próbáltam 
„visszamenni”, a szervezetlen 
adatgyűjtögetésből szervezett 
kutatás lett.

Ezek alapján indultam el 
ezen az úton, s elkezdtem a sa-
ját, majd a rokonok családfá-
it kutatni, összeállítani. Az el-
telt évek alatt sikerült egyre na-
gyobb s nagyobb tapasztalatra 
szert tenni a kutatások területén. 

Jelen munkámnál szerkezetileg Gudenus 
János József 2010-ben kiadott könyve lett 
alapul véve, amely így könnyebben ösz-
szevethető ezen munka eltéréseivel és 
egyezéseivel, bár a kutatások során a csa-
ládfa közel háromszorosára bővült!

Nyilvánvalóan még így sem lehet 
nyugodtan hátradőlni, tekintettel arra, 

Rozsos Tamás 
A	kutató	(szerző)	gondolatai	a	könyvhöz

dr. Issekutz Sarolta

A Fővárosi Örmény Klub januári közönsége a Nyáry Pál-teremben

Rozsos Tamás László

A Lukács család címere

Kobzos Kiss Tamás
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hogy minden tudás, fortély s adatbá-
zis megmozgatása után is maradtak 
a családfán üres foltok, amelyet per-
sze az elkövetkező évek során talán 
még ki lehet pótolni adatokkal. A Lu-
kácsok egyes ágai  – a két legismer-
tebben kívül (erzsébet-városi, vizmai) 
– különböző előneveket viseltek még: 
csanálosi, kékesi, bresztováci, kasza-
peri, nagyabonyi, amelyek nyilvánva-
lóan leginkább a birto-
kuk földrajzi elhelyez-
kedésére utalnak. Érde-
kes az, hogy többen „er-
zsébetvárosi” előnév he-
lyett „erzsébetvári”-t 
használtak. A kitűzött cél 
az volt, hogy minél mé-
lyebbre jutva, a Lukács 
családhoz tartozó és el-
érhető összes nemzedék 
(lehetőleg) minden kép-
viselője felkutatásra ke-
rüljön, de nemcsak a fel-
kutatott személyek szá-
ma, hanem a róluk ösz-
szegyűjtött adatok te-
kintetében is. Hihetetlen 
mennyiségű polgári- és felekezeti anya-
könyv lett átnézve, amelyek rendszerte-
lenül hol jól olvashatók, hol kevésbé, 
majd a múltba visszahaladva több-keve-
sebb megbízhatósággal, egyre kevesebb 
adatot tartalmazva volt követhető a ge-
nerációról generációra ívelő és szétága-
zó vonalak útja.

Persze ezek az iratok nem az utókor 
családfakutatói részére íródtak, a rögzí-
tett adatok valódisága néha kétséges, a 
tollszárral és sokszor „macskakaparás” 
szerű kézírással leírt szöveg talán már a 
bejegyzéskor is nehezen értelmezhető, 
szinte olvashatatlan volt.

Földrajzilag és időben egyre nagyobb 
intervallumot átfogó kutatás előbb, bár 
gyakrabban – sajnos – inkább utóbb ho-
zott sikert, esetenként pedig teljesen 
holtpontra jutott. Felértékelődött egy-
egy évszázados, kézzel leírt családfatö-
redék, megsárgult fénykép s a hátulján 
az írás, évszámok.

A levéltári kutatás kényelmetlenségeit 
(utazási idő, a kutatni kívánt anyag hoz-

záférhetőségének időigé-
nyessége, stb.) azonban 
sokszor feledtették az elért 
sikerek.

Másodlagos, de nem elha-
nyagolandó forrásként let-
tek végigkutatva a genealó-
giai irodalmak, amelyekben 
persze csak úgy hemzseg-
tek az elírások, síremlékek 
az elhagyatott s elhanyagolt 
temetőkben, tiszti személyi 
anyagok, lakcímjegyzékek, 
a korabeli újságok napi hír-
rovatai és nekrológjai, me-
lyek megőrizték a család 
tagjainak közéleti szereplé-
sének nyomait is.

Hihetetlen mennyiségű adatot szol-
gáltatott a 100 darab Lukács gyászje-
lentés, és a további több ezer átnézett, 
csak szegről-végről kapcsolódó, de va-
lamilyen formában a család tagjairól, 
leszármazóiról is információt szolgál-
tató gyászjelentés. A három legrégebbi 
gyászjelentés a Lukács család részéről 
1818, 1827 és 1840-ből származik.

A legrégebbi ismert Lukács őstől in-
dul a leszármazás levezetése, mint egy 
elágazó törzsű hatalmas fa, azonban itt 
a szerteágazó és egyre növekvő gyö-
kérzet jelképezi az egy-egy leszárma-
zó ágát a családfának. Természetesen 

az adatok hatalmas mennyisége mi-
att – a teljes populáció „bemutatható-
sága” érdekében  – lefelé generációs 
szintekre elkülönítve, listaszerűen ke-
rültek bemutatásra a leszármazók, az 
időben-térben történő elhelyezkedést 
megkönnyítő adatokkal (évszámok, te-
lepülés, foglalkozás). Fontosnak tar-
tottam választ adni a fenti alapadato-
kon túl arra is, hogy az adott személy 
a XX. század előtt milyen vallású volt, 
s nem volt ese-
tenként mellé-
kes információ 
a keresztszü-
lők feltünteté-
se sem a rokoni 
szálak, kapcso-
lódások igazo-
lására.

Összeál l í tá -
somból választ 
lehet arra kap-
ni, hogy miként 
is kapcsolódik 
a Lukácsok csa-
ládfájához a be-
vezető ajánlás-
ban felsoroltakon kívül Mály Gerő film-
színész, Putty Lia hollywoodi filmcsil-
lag, dr. Méhes Károly, dr. Óvári Kele-
men és dr. Farkas Lajos MTA tagok, dr. 
Gohl Ödön muzeológus, dr. Plósz Sán-
dor igazságügy miniszter, Gajzágó Sa-
lamon, a M. kir. Számvevőszék elnö-
ke, vagy kicsit katonai vonalon is „kör-
benézve” Horthy Miklós altengernagy1, 
Hoffmann Hugó és báró Radivoievits Pál 
táborszernagyok, Benke Béla és Ányos 
Aladár altábornagyok, gróf Hoyos La-
1 HORTHY Miklós (1868–1957) kormányzó-
nak elsőfokú unokatestvére volt Lukács Dénes 
gyógyszerész (1875–1935).

jos és Zygadlovitz Gusztáv vezérőr-
nagyok, valamint Kazinczy László ezre-
des (Kazinczy Ferenc költő öccse). Nem 
kapcsolhatóak minden „kétség” nélkül a 
családfához, de örmény eredetük miatt 
figyelemreméltó Kacsóh Pongác zene-
szerző, Nemes (Edelmann) Ede altábor-
nagy és dr. Gaál Jenő MTA tag, főrendi-
házi tag „töredék” családfákon való el-
helyezkedése.

Külön hangsúlyt kapott az, hogy utalá-
sok legyenek a 
lábjegyzetben a 
bizonytalansá-
gok és a korábbi 
genealógiai iro-
dalomban fel-
lelhető tévedé-
sek feltünteté-
se végett, amely 
nem azt a célt 
szolgálja, hogy 
korábbi szer-
zők hibáin „lo-
vagoljunk”, ha-
nem csak azt, 
hogy felhívja 
ezekre a figyel-

met. Végső soron a célt sikerült elérni, 
vagyis a Lukács család leszármazásáról 
egy mindent összefoglaló, igényes mun-
ka készüljön, amely az utódainknak örö-
kíthető, büszkén hirdetve az örmény ere-
detű család valamikori nagyságát és di-
csőségét.

Úgy gondolom, hogy a most kiadott 
könyv egy időtálló, akár szép ajándék 
is lehet gyermekeink, unokáink számá-
ra, s itt záró gondolatként utalnék Cice-
ro ókori író, filozófus és politikus azon 
gondolatára, amely az ősökre vonatko-
zik: „Provaum nescire turpe est” vagyis 
„Az ősökről nem tudni gyalázat”!

Lukács Béla miniszter A miniszter és ükunokája
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A magyar családtörténeti irodalomban a 
családok nagy számához képest meglehető-
sen kevés az önálló családi monográfia. Az 
örmény nemesi családok esetében is hason-
lóképpen igaz ez a megállapítás, hiszen ed-
dig – csaknem egy évszázada – mindössze 
egyetlen mű jelent meg Éble Gábor tollá-
ból „A szamosújvári Verzár-család” (Buda-
pest, 1915.)

Éppen ezért különös öröm számomra, 
hogy Rozsos Tamás most közreadja a kü-
lönböző előneveket viselő, örmény eredetű 
Lukács családról összeállított monográfiá-
ját. Kezdettől fogva figyelemmel kísértem e 
mű létrejöttét, kölcsönösen segítve egymást 
az örmény eredetű családok kutatásában.

Az örmény Luszigi (a későbbi Lukács) 
család őse több ezer honfitársával 1672-ben 
érkezett a törökök elől menekülve Moldvá-
ból Erdélybe, ahol I. Apafi Mihály fejede-
lem engedélyével letelepedtek és létrehoz-
ták városaikat, kolóniáikat. Ekkor még dön-
tő többségük kereskedő és iparos volt.

A Lukács család egyik ága 1760-ban, má-
sik ága 1762-ben kapott magyar nemessé-
get. Ezek után kezdett el több más, nemes-
séget szerzett örmény családhoz hasonlóan 
a török hódoltság miatt elnéptelenedett dél-
alföldi területek irányába fordulni figyel-
mük, és még a kereskedelemből felhalmo-
zott tőkéjüket birtokvásárlásokba fektetni.

A család tagjainak Erdélyből történő leg-
nagyobb szétrajzása a XVIII. sz. végére 
és a XIX. század első éveire tehető, mert 
az anyakönyvek bejegyzéseinek tanúsága 
szerint ekkor jelentek meg Békés (1776), 
Temes (1795.k.), Pest sz. kir. város (1799), 
Bihar (1800.k.), Solt (1804), Csanád (1805), 
Alsó-Fehér (1806) vármegyékben.

Az erdélyi örmény eredetű Lukács család 
tagjai az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc előtt igazán jelentős szerepet nem 
játszottak a hazai közéletben. Természete-
sen akadt néhány vármegyei táblabíró, de 
jellemzően a család tagjai inkább még a ke-
reskedelemmel, vagy a birtokuk igazgatásá-
val voltak elfoglalva.

Azután az 1848-49-es szabadságharc 
gyökeresen megváltoztatta a család egyes 
„ágainak” az életét, de vagyoni helyzetét 
is, gondolva itt az erőszakos halálozások-
ra, prédálásokra és a későbbi vagyonelkob-
zásokra.

A szabadságharc győzelmeiben a család 
tagjai közül katonai helytállással is szere-
pet vállalt Lukács Dénes ezredes, Lukács 
János kormánybiztos, Lukács István főhad-
nagy, Lukács Kálmán hadnagy, s tragikusan 
súlyos véráldozatot szenvedett a család Er-
délyben élő zalatnai ága 1848. október 24-
én Preszákánál, ahol Lukács Simont, nejét 
és öt gyermekét – valamint 700 zalatnai pol-
gárt – irtottak ki a felkelő románok.

A Lukács család tagjai osztoztak a vilá-
gosi bukást követő megtorlásban is. Köz-
ismert tény, hogy a 13 kivégzett aradi vér-
tanúból kettő – Kiss Ernő és Lázár Vilmos 
– magyarörmény volt, s ekkor ítélték halál-
ra Lukács János kormánybiztost és Lukács 
Dénes honvédtüzér ezredest is. Míg előb-
binek sikerült külföldre menekülni a meg-
torlás elől, utóbbinak hosszú éveket kel-
lett börtönben töltenie, miután halálos ítéle-
tét kegyelemből 16 évre változtatták. A har-
cok élőerőben elszenvedett veszteségében 
a család is osztozott, mivel az utolsó véres 
csatában halt hősi halált Lukács István tü-
zér főhadnagy.

Az 1867-es kiegyezést követő, az I. világ-
háborúig terjedő időszakban a család tagjai 
a politikai közéletben, az államigazgatás-
ban igazán kiemelkedő, országos, sőt azon 
esetenként túlmutató szerepekhez jutottak; 
elég csak Lukács László pénzügyminiszter-
re, országgyűlési képviselőre majd minisz-
terelnökre, Lukács Béla és Lukács György 
országgyűlési képviselőkre és miniszterek-
re, Lukács Antal főrendiházi tagra, Lukács 
György belügyi államtitkárra és országgyű-
lési képviselőre vagy Lukács Antal ország-
gyűlési képviselőre gondolni.

Közülük erzsébetvárosi Lukács György, Bé-
kés vármegyei főispán, cs. és kir. kamarás és 
felesége, báró Perényi Marjorie kiskorú gyer-
mekeire, Lukács Györgyre, Lukács Miklós-
ra (a későbbi operaházi igazgatóra) és Lukács 
Sándorra 1912-ben a magyar bárói méltóság 
és perényi előnév ruháztatott, s ezáltal a ma-
gyar arisztokrácia közé emelkedtek.

A tudományos és művészeti életben is 
megállták a helyüket, itt is a teljesség igé-
nye nélkül említhető meg a Magyar Tudo-
mányos Akadémia tagjai közül Lukács Mó-
ric táblabíró, vagy az öt alkalommal is leve-
lező tagnak jelölt Lukács Béla. De a Lukács 
család leányági leszármazottjai között is szá-
mos kiválóság született: pl. Ötvös Ágoston 
orvostudor, Szilágyi Dezső, a magyar kép-
viselőház elnöke, valamint Balogh Artúr or-
szággyűlési képviselő, mindhárman az MTA 
levelező tagjai voltak.

A kiterjedt család több tagja „kapcsolat-
ban” állt Kossuth Lajos kormányzóval. Itt 
elég Lukács Dénes ezredes 1848-49-es sza-
badságharc alatti szerepére, Lukács Gyu-
la gyógyszerész 1877-es, valamint Lukács 
Béla 1885-ös olaszországi, turini látogatá-
sára gondolnunk.

Talán nem mellékes, s érzékelteti a közne-
mesi Lukács család elért társadalmi pozíci-
óját, hogy több tagjának volt módja szemé-

lyesen is találkozni Kossuth „ellenfelével”, 
I. Ferenc József császárral is (Lukács Dénes 
tüzéroktatóként, Lukács László pénzügymi-
niszterként, miniszterelnökként, Lukács Bé-
lának miniszterként és a család egy hölgy-
tagjának, Woyciechowsky Józsefné, született 
Lukács Rózának, az 1848-ban Zalatnán ta-
núsított, több ember életét megmentő bátor 
helytállásának érdemeként).

A családi monográfia elkészülte jórészt 
eloszlatja a részben homályos, összemo-
sódott ismereteket a Lukács család leszár-
mazásával kapcsolatban, s példa lehet azok 
számára is, akik még szeretnének magyar-
örmény őseikről hasonló tudományos jelle-
gű munkát készíteni.

Ezen legújabb kutatások tükrében érdekes 
azt látni, hogy a család különböző ágaiból 
származó Lukácsok élete a XIX. század má-
sodik felében mennyire különbözőképpen 
alakult. Amíg a XX. század elején a család-
ból Lukács László Magyarország miniszter-
elnöke, addig egy másod unokatestvérének 
a fia (aki pedig szintén Lukács családnevű) 
Békés vármegyében földműves napszámos!

A könyvben – végigfutva a névmutatón 
– szinte kivétel nélkül valamennyi erdélyi 
örmény családból származó név fellelhető, 
ami alátámasztja azt, hogy a magyarörmé-
nyek egy nagy, összetartó családot alkottak 
a XVIII-XIX. században.

Felemelő érzés a könyvet végiglapoz-
va kicsit visszatérni a múltba és megismer-
ni az ősök életútját, elcsípni egy-egy elfele-
dett, de felkutatott töredéket mindennapja-
ikból, amelyek mostanra már a történelem 
– ezáltal nem a felejtés enyészetének – ré-
szévé váltak.

Úgy gondolom, ha valaki ebből az erdélyi 
örmény eredetű családból eredezteti magát, 
méltán büszke lehet őseire és származására, 
s kívánom, hogy őrizzék meg az elmúlt szá-
zadok családi vonatkozású emlékeit.

Gudenus János József
Bevezető	ajánlás
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Év	végi	jókívánságok
A korai januári lapzárta (technikai okok) miatt az év eleji füzetből kimaradtak a kará-
csonyi – újévi jókívánságok, így azt ezennel részben pótoljuk. Köszönet mindazoknak, 
akik e-mail, telefon, levél útján, vagy személyesen eljuttatták hozzánk jókívánságaikat. 

Egyúttal köszönetet mondunk valamennyi munkatársunknak, akik munkájukkal, ol-
vasóinknak, akik levelükkel, javaslataikkal, észrevételeikkel gazdagították a füzetek ed-
digi lapszámait. Kérjük további segítségüket is a közösség nevében immár a XVII. évfo-
lyam számaihoz, hogy 2013-ban is tudjuk teljesíteni önként vállalt feladatainkat.

dr. Issekutz Sarolta elnök, Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Apostoli	Kormányzó,	gyulafehérvári	róm.	kat.	érsek
Msgr.	Jakubinyi	György
Gyulafehérvár,	2012.	december	17.

Tisztelt Elnök Asszony!
…Köszönöm az EÖGyKE hűséges küldését, és mindazt, amit a mi Erdélyi Katolikus 
Örmény egyházmegyénkért teszik tenni. ISTEN áldja jóságáért!

Kegyelemteljes Karácsonyt és a KIS JÉZUS áldotta boldog új esztendő kívánok tisz-
telettel és szeretettel

Jakubinyi György érsek sk.
örmény apostoli kormányzó  

*
T.	Dr.	Issekutz	Sarolta	elnök	asszony	
Tőkés	László,	az	Európai	Parlament	erdélyi	képviselője

Az Erdélyi Örmény Gyökerek iránti őszinte elismeréssel, köszönettel és szeretettel 
dr. Issekutz Sarolta elnökasszonynak, Budapest

Csillagjárás
Istennek Angyala
Csillagok útján érkezik.
Csillagok gyúlnak,
csillagok ne hulljanak,
tornyok csúcsán,
ág hegyén világoljanak,
véka alatt ne vakoskodjanak,
ablakunkon bevilágítsanak,
szívünkbe béköltözzenek.

… „Áldott, aki jő az Úrnak nevében!”
2012 Karácsonyán

Tőkés László sk.

Szongott	díjazott	köszönete
Tisztelt Elnökasszony, kedves Sarolta!

Először is szeretném kifejezni hálás köszönetünket  az Alapítvány Kuratóriuma és a 
magam részéről azért a kitüntetésért, amelyben Alapítványunkat részesítette  az Erdé-
lyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület  Elnöksége. Őszintén bevallom: nagyon jól 
esett. Külön öröm számunkra, hogy a kitüntetett neves személyiségek sorába emeltetett 
Alapítványunk is. A jövőben is azon leszünk, hogy eddigi tevékenységünket tovább vi-
gyük – ha Isten is megsegít.

Ugyanakkor a magam nevében is szeretném hálás köszönetemet kifejezni azért a szí-
ves fogadtatásért, amelyben Zsuzsa lányomat – mint megbízottunkat – ott léte alkalmá-
val részesítetted.

Nem feledkezem meg az értékes könyv-küldeményről sem, amelyet az Alapítvány 
könyvtárában fogunk leltárba venni. Köszönjük szépen a küldeményt.

Végül kívánok áldott, kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket és boldog, egész-
ségben, sikerekben gazdag újesztendőt mind Neked és kedves Családodnak, mind pedig  
az EÖGyKE Elnökségének. B.U.É.K 

Kézcsókkal és tisztelettel: Ajtony Gábor

Korniss	Péter	fotóművész	kapta
a	Kölcsey-díjat

  

Korniss Péter Kossuth-, és Pulitzer-
emlékdíjas fotóművész kapta idén a Köl-
csey-emlékplakettet; a Kölcsey Társaság 
által alapított elismerést ma a magyar kul-
túra napja alkalmából rendezett ünnepsé-
gen adták át a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Szatmárcsekén.

A Melocco Miklós szobrászművész ál-
tal készített plakettet Jánosi Zoltántól, a 
Kölcsey Társaság elnökétől vehette át a 
fotóművész a község református templo-
mában megtartott ünnepségen.

Korniss Péter pályafutása során 1961-
től több évtizedig a Nők Lapja fotóripor-
tere és képszerkesztője volt, képei a Nők 
Lapján kívül a National Geographic, a 
GEO Magazine, a Time és a Forbes ma-
gazinokban is megjelentek. Fotóriporteri 

tevékenységén túl több fotográfiával kap-
csolatos televíziós műsort készített. Első 
magyarországi kiállítása 1974-ben nyílt a 
budapesti Műcsarnokban.
(Szabadság, 2013. január 21.)

Csillaghordozó emberek
fényeskedjenek, csillag 
mutatta úton, kéz a kézben
járjanak és célba érjenek.
A jászolnál találkozzanak,
fénykörében megállapodjanak,
Isten-dícséretre felbuzduljanak.  
Szívükben Jézussal tovább
induljanak…
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Barcsay Jenő képzőművész alkotásaiból 
nyílik kiállítás a Nemzeti Színház előcsarno-
kában január 12-én az intézmény fennállásá-
nak 175. évfordulóját ünneplő programsoro-
zat zárásaként.

A február 16-ig látogatható tárlaton a két-
szeres Kossuth-díjas festőművész, grafikus, 
művésztanár (1900–1988) több műve között 
azt az eddig még soha ki nem állított szén-
rajzot is láthatja a közönség, amely alapján 
a korábbi Nemzeti Színházat, a mostani Pes-
ti Magyar Színházat díszítő mozaik készült.

Kolozsváry Marianna művészettörténész, 
a kiállítás kurátora az MTI-nek arról beszélt: 
fontos, hogy a Művészeti anatómia című 
alapmű világszerte ismert szerzőjének – az 
oktatásban betöltött szerepe mellett – a mű-
vészetét is szélesebb körben megismerjék.

Elmondta: Barcsay Jenő halála után a Ma-
gyar Nemzeti Galéria megvásárolta az akko-
ri Nemzeti Színházba készített mozaik ter-
vét, amely egy nagyméretű kartonra szénnel 
rajzolt alkotás. A mű mostanáig feltekerve 
pihent a raktárban, a Nemzeti Színház 175. 
évfordulója alkalmat adott arra, hogy bemu-
tassák a közönségnek.

„Gyönyörű, monumentális alkotás, egé-
szen más – a technikából is adódóan –, mint 
a mozaik” – fogalmazott, hozzátéve, hogy az 

emberek csoportja fenségesebb, mint a mo-
zaikon, és az alkotás módja is jól megfigyel-
hető a művön.

Elmondta: mivel a színházban már eddig 
is számos életmű-kiállítást rendeztek, Alföl-
di Róbert igazgató arra gondolt, hogy a mű-
vet egészítsék ki olyan képekkel, amelyek 
által bemutathatják Barcsay Jenő művésze-
tét. Ezért örököseitől és egy másik magán-
gyűjteményből válogattak alkotásokat a ki-
állításra.

Az 1969-ben készült mozaik-terv mel-
lett a késői, végletekig letisztult geometrikus 
Barcsay-műveket és a 60-as évek elején szü-
letett szerkezetes városképeit, valamint figu-
rális képeit is láthatja a közönség. Ez az anyag 
nagyon ritkán látható, különleges válogatás – 
jegyezte meg Kolozsváry Marianna.

Szólt arról is, hogy Barcsay korai művei, a 
Szentendre körüli dombokat ábrázoló okke-
res képei, ugyanazt jelenítik meg, mint szer-
kezetes alkotásai a végletekig leegyszerűsít-
ve, elvonatkoztatva. „Ugyanazt festi, csak 
teljesen más kifejezésmóddal” – mondta.

Hozzátette: Barcsay festői nagyságát az 
mutatja, hogy még 70 évesen is meg tudott 
újulni. „Nem véletlenül volt nagyon jó ta-
nár” – jegyezte meg Kolozsváry Marianna.
(MTI)

Barcsay-kiállítás
a	Nemzeti	Színház	előcsarnokában

2013. február 8-án (pénteken) 11 órakor em-
léktáblát avatunk a XII., Böszörményi út 17/b. 
számú épület falán. A tábla Hollósy Simon  
(Máramarossziget, 1857. február 2. – Técső, 
1918. május 8.) erdélyi örmény festőművész-
re, az első magyar művésztelep: a nagybányai 
festőiskola alapítójára emlékezik a róla elne-

vezett utca és a Böszörményi út sarkán lévő 
házon. Az emléktáblát a XII. kerületi Örmény 
Nemzetiségi Önkormányzat készíttette, támo-
gatók a Hegyvidék Önkormányzat és az Erdé-
lyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület.

Az avatáson Jankovics Marcell, a XII. ke-
rület díszpolgára, Fonti Krisztina alpolgár-

Hollósy	Simon	emléktábla	a	XII.	kerületben

mester és dr. Issekutz Sarolta, az Erdélyi Ör-
mény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke 
mond méltatást a híres festőművészről.

A táblaavatást követően közösen átsétá-
lunk a Hegyvidék Önkormányzat (XII. ker. 
Böszörményi út 23-25.) alagsori tanácster-
mébe, ahol könyvbemutatóval (Murádin 
Jenő: Magyarörmény paletta (Kiadó Erdé-
lyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 

Budapest 2012) és Bogdán Pál: Hollósy Si-
mon portréfilmjével emlékezünk a 156 évvel 
ezelőtt született művészre.

A megemlékezést a Bp. Főv. II. kerületi 
Örmény Önkormányzat támogatja. 

Mindenkit szeretettel vár a rendező
Budapest Főv. XII. kerületi

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 

Koltó-Katalini	Református	Egyházközség
Lelkipásztori Hivatala felhívása

Falunk egykori kegyura, gróf Teleki	Sándor Petőfi Sándor Koltón című, 1879-ben 
írt visszaemlékezésében ezzel a kijelentéssel zárta gondolatait: „… míg magyar él: e 
kis falu geográfiai nevezetesség lesz…” Ehhez, a szinte prófétai jövendöléshez szeret-
nénk felnőni minden olyan alkalommal, amikor a bibliai „jelállítás” parancsát teljesít-
jük. Így született meg a Petőfi	Sándor és Szendrey	Júlia egész alakos, páros szobra. 
Ezért álmodtunk a szoborpáros köré egy mellszobor-együttest azokról, akik a falunkat 
ismertté tévő Teleki Sándor és Petőfi Sándor jó barátai voltak.

Már áll a „vad gróf” büsztje. Születésének 200. évfordulója alkalmából Liszt Ferenc 
mellszobrát is sikerült felállítanunk.
A 2013-as esztendő az 1848-as forradalom kitörésének 165. évfordulója. Ennek jegyé-
ben szeretnénk emléket állítani az erdélyi hadjárat osztrolenkai hősének, Bem	József 
lengyel tábornoknak. Már csak azért is, mert a lengyel és magyar nép történelmi barát-
sága oly közismert és példázatos.

A kiegészülő szoborpark új darabja annak is emléket kíván állítani, hogy Teleki gróf-
nak a Bem apóval való első találkozása életének mennyire meghatározó élménye volt. 
Erről ő maga így vall emlékezéseiben: „… Bementem a tábornokhoz. Ez volt életem 
döntő perce, sorsom e pillanatban határozódott el, ez logikai egymásutánja tizennyolc 
évi száműzetésemnek; itt kezdtem kiérdemelni a kötelet – e helyen avattattam fel a sza-
badságharcok katonájává: - áldalak tégedet, szent forradalom!”
Nos, az elmondottak értelmében tisztelettel fordulunk Önhöz, hogy szíves támoga-
tásával ez az újabb „álom” jövőre megvalósulhasson. Tervünk előrelátható költsége 
8.000-10.000 euró.

Őszi Petőfi-ünnepségünk, illetve a – remélt – szoboravatás valószínű időpontja 
2013. szeptember 1., vasárnap.
Koltó, 2012. október hava

Varga Károly , Lelkipásztor-esperes
Tőkés László európai parlamenti képviselő ajánlásával

Az Egyházközségünk számlaszámai:
PAROHIA	REFORMATA	COLTAU:CATALINA, CIU 8948618
RO24 BRDE 250S V031 1300 2500 – RON; BRD Baia Mare
RO13 BRDE 250S V600 5028 2500 – EUR; BRD Baia Mare
RO05 BRDE 250S V600 5044 2500 – HUF; BRD Baia Mare
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Bevezetésként egy egyszerű, mégis na-
gyon elgondolkodtató kérdést teszek fel: 
Mi az ön számára, mi számodra a zene? 
Lehet, egyesek könnyebben, mások pe-
dig nehezebben tudják ezt a kérdést meg-
válaszolni. Egyeseknek hobbi, másoknak 
megélhetési lehetőség, sőt van, aki hiva-
tásának érzi a zenét. Hamvas Béla így fo-
galmazott a zenéről: „A zenei hazugság a 
legelvetemültebb valamennyi hazugság 
között, mert az embert a legvédetlenebb 
oldaláról demoralizálja”.1 Ez a kijelentés 
nem kíván negatív szerepet tulajdonítani a 
zenének, hanem az embernek a zene irán-
ti érzékenységét hangsúlyozza. Dobszay 
László, korunk nagyra becsült magyar 
egyházzenésze azt állítja a Jegyzetek a li-
turgiáról című könyvében (Szalkai Lász-
lóra hivatkozva): „A rendezett, tiszta zene 
az embernek nemcsak egyes jellemvoná-
saira hat, hanem egészében teszi az em-
bert nagyszívűbbé, udvariasabbá, nyája-
sabbá, vidámabbá, szeretetre készsége-
sebbé”.2

Hogy közelebb kerüljünk a liturgiában, 
vagyis a szent cselekményben szereplő, 
megjelenő zenefajtához, -stílushoz, elkerül-
hetetlen, hogy a „musica sacra” fogalmával 
ne találkozzunk. Ha már feltettük magunk-
nak a kérdést, és válaszoltunk arra, szá-
munkra mit jelent a zene, vizsgáljuk meg 
azt is, hogy egyházunk számára mit jelent 
ez. „Az egyetemes egyház zenei hagyomá-

nya fölbecsülhetetlen értékű kincs”, olvas-
hatjuk a II. vatikáni zsinat liturgikus konsti-
túciójának (Sacrosanctum concilium, 1964. 
december 4. – SC 112.) soraiban. Ugyaneb-
ben a dokumentumban a következő mondat 
így kezdődik: „Minden más művészi kife-
jezésmód fölé emelkedik”. Már a II. vati-
káni zsinat dokumentumainak ebből a két 
kijelentéséből megtudhatjuk, hogy a zene 
kincs egyházunk számára, amely megérint 
és hozzásegít ahhoz, hogy könnyebben be 
tudjunk kapcsolódni a liturgiába, ez pedig 
magasztosabbá teszi a hitünk „csúcsát és 
forrását”.3

Az egyházzenével kapcsolatosan 
Dobszay László három követelményt állít 
fel az egyház ősi hagyományára, az egy-
házatyák és X. Piusz pápa 1903-ban meg-
jelent motu propriójára alapozva: „Az 
egyházzene legyen szent (vagyis a litur-
gia tartalmával és formájával összhangban 
álló [...]), legyen egyetemes (vagyis objek-
tív jellegű, Isten igéjének és a liturgia üze-
netének hordozására alkalmas, nem egyé-
nek vagy csoportok vallási élményének 
kifejezésében kimerülő), és legyen mű-
vészileg értékes (akár egyszerűbb, akár 
komplikáltabb művészi formákat hasz-
nál).”4 Ennek fényében teszem fel a kér-
dést: a kedves olvasó mit énekel? Énekel 
egyáltalán a szentmisén? „Nemcsak az Is-
tenhez való szó imádság, hanem az Isten-
ről való szó is.”5

A liturgikus ének néhány típusa
Egyházunk tanítását ismertetem a liturgi-
kus zenére vonatkozóan a továbbiakban. 
A liturgikus konstitúció az egyházi énekek 
szövegével kapcsolatosan így nyilatkozott 
a 121. pontban: „Az egyházi énekre szánt 
szövegek egybe kell hangozniuk a katoli-
kus tanítással. Ezért elsősorban vegyék azo-
kat a Szentírásból és liturgikus forrásból.”

Az egyházzene szakértői ennek az ékes 
megszólalásnak, a liturgikus éneknek há-
rom módját, fajtáját különböztetik meg. 
(…)

(A továbbiakban a szerző ezeket példák-
kal ismerteti) 

A	vasárnapi	szentmise	énekrendje
A következőkben egy vasárnapi szentmi-
se énekrendjének a felépítését, de ugyan-
akkor sajátosságait és különlegességeit vá-
zolom nem a kioktatás szándékával, hanem 
hogy esetleg teljesebb képet adhassak hi-
tünk csúcsáról és forrásáról, a szent liturgi-
áról, s azon belül a szent énekről, amely a 
szentmise és minden liturgia szerves része. 
Az énekeket és azok szerepét a szentmise 
időrendjében mutatom be.

Az introitus egyik legrégibb elem a li-
turgiában, amely a kórus által énekelt 
„antifona ad introitum”-ban jelent meg. Az 
introitus éneklése határozott kezdetet ad a 
szent cselekménynek, amely a pap bevo-
nulásával együtt történik.8 Ez az ének nem-
csak a szentmise kezdetét jelenti, és nem is 
csak a pap közeledését az oltárhoz, hanem 
az ének által a hívek is kinyilvánítják jelen-
létüket a szent térben, és megmutatják Isten 
iránti vágyukat.9

A	vasárnapi	szentmise	énekrendje
A következőkben egy vasárnapi szentmi-
se énekrendjének a felépítését, de ugyan-
akkor sajátosságait és különlegességeit vá-

zolom nem a kioktatás szándékával, hanem 
hogy esetleg teljesebb képet adhassak hi-
tünk csúcsáról és forrásáról, a szent liturgi-
áról, s azon belül a szent énekről, amely a 
szentmise és minden liturgia szerves része. 
Az énekeket és azok szerepét a szentmise 
időrendjében mutatom be.

Az introitus egyik legrégibb elem a li-
turgiában, amely a kórus által énekelt 
„antifona ad introitum”-ban jelent meg. Az 
introitus éneklése határozott kezdetet ad a 
szent cselekménynek, amely a pap bevo-
nulásával együtt történik.8 Ez az ének nem-
csak a szentmise kezdetét jelenti, és nem is 
csak a pap közeledését az oltárhoz, hanem 
az ének által a hívek is kinyilvánítják jelen-
létüket a szent térben, és megmutatják Isten 
iránti vágyukat.9

A Kyrie eleison ókori keresztény fohász, 
amelynek kérő és hívó jellege van. Ezzel 
a köszöntéssel a városba bevonuló ural-
kodó iránti hódolatát juttatta kifejezésre a 
hívő nép.10 Az 500-as években átvett Kyrie-
litániát az évek során bővítették (Gelasius 
pápa litániája, amelynek verseire a vá-
lasz „Kyrie eleison” volt) vagy szűkítették 
(a 18 felkiáltásból I. Gergely pápa a felki-
áltásokat eltávolítva a „Kyrie” és „Christe 
eleison” mondatokat megtartva a felkiáltá-
sok számát kilencre szabályozta). Az 1969-
es miserend három invokációt ír elő, ame-
lyeket a hívő nép ugyanannyiszor ismétel.11 
Ahhoz, hogy a liturgiát lelkileg hatékonyan 
ünnepelhessük, ez Istennel és a közösség-
gel való kiengesztelődést igényel, így a 
megbocsájtást kérő hívő a hódolat ilyen ki-
fejezése által Krisztus megmentő hatalmát 
is elismeri. Radó Polikárp írja a Kyrie-ről: 
„Nagyon szép és megragadó imádság ez a 
Kyrie: azt fejezi ki hogy a szent és félel-
metes titok ünneplése előtt bűnbánatra van 
szükség, és egyúttal mindenért, amire a ke-
resztény embernek, s az egyháznak szüksé-

Száva Péter*

Az ének és a zene szerepe a liturgiában

* A szerző Brassóban született, a Johannes Honterus német nyelvű elméleti líceumban érettségi-
zett, kántori szolgálatot is ellátott a brassói ferences templomban. A kolozsvári BBTE Földrajz 
Karán turizmusföldrajz szakon, a Római Katolikus Teológia Karon pedig vallástudományok sza-
kon végzett, jelenleg ez utóbbi karon magiszteri hallgató pasztorális tanácsadás szakon. A kolozs-
vári Katolikus Egyetemi Lelkészség (KEL) aktív tagja.
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ge van, a bánattól megtisztult lélekkel kö-
nyörög.”12

A Gloria a közösség összegyűlésének 
okát hangsúlyozza ki, mert végül is azért 
gyűlt össze az adott közösség, hogy Is-
tent dicsőítse. Mivel az ének szenthárom-
ságos formulával zárul, ezért hívják nagy 
doxológiának.13 A Gloria a liturgiában min-
dig nagyon fontos szerepet játszott, mert „a 
keresztény himnuszköltészet korábbi sza-
kaszának felbecsülhetetlen öröksége”.14 
Már a 6. században a pápai misében meg-
jelent himnusz kezdő szavait az angyalok 
himnuszából merítették: „Dicsőség a ma-
gasságban Istennek, és a földön békesség a 
jóakaratú embereknek” (Lk 2,14). A Gloria 
két szakaszból tevődik össze: az első Istent 
dicsőíti, a második Krisztust szólítja. Isten 
dicsőítése a Gloria által a lehető legegysze-
rűbb, mégis mély, az Istenről tudott dolgok 
felsorolásával: „Urunk és Istenünk”, „min-
denható Atyaisten”. Krisztus megszólítá-
sa kettős invokációval történik, amely egy-
szerre dicsőíti Jézust mint Istent és mint em-
bert. Ezek után a figyelem Krisztus megvál-
tói szerepére irányul, végül elismeri Krisz-
tus egyediségét: „Te vagy az Úr, te vagy az 
egyetlen fölség”.15

A szentmisében ezután a könyörgés 
(collecta) következik, utána pedig az ige-
liturgia. A két olvasmány közötti válaszos 
zsoltár, vagy más néven graduale, amely-
nek lényege, hogy a hívekben megerősít-
se az olvasmányban hallottakat. A vála-
szos zsoltár a „graduale” elnevezést abból 
a gyakorlatból kapta, hogy régebb a kántor 
vagy a schola az oltár előtti lépcsőn (latin 
gradus) állt meg, mivel az ambó az evan-
géliumnak és a Szentírásnak az olvasásá-
ra volt fenntartva, és onnan énekelte a zsol-
tár válaszát. Így ez az ének a graduale ne-
vet kapta. A válaszos zsoltár készteti a né-
pet, hogy válaszoljon elsősorban a zsoltár-

ra, de ami ennél fontosabb, hogy tudatosan 
válaszoljon a meghallgatott Isten igéjére.16

A szentmise rendjében a következő ének 
az örömhír köszöntését szolgálja. Az alle-
luja, amelynek jelentése: Dicsőség az Úr-
nak, az egyház ujjongását jeleníti meg, Is-
ten népe mindig felállva fogadja az evan-
géliumot. Az alleluja-vers része mindig az 
elkövetkező örömhírhez kötődik, már elő-
legezi az evangélium üzenetét. Az alleluja 
éneklése nagyböjti időben, bűnbánati na-
pokon elmarad, azt egy traktus helyette-
síti. A traktus elnevezést a liturgikusok az 
ének folyamatosságából (nincsenek ismét-
lődések) vezették le, amely a latin tractim 
szóbol ered. Az allelujából később kifej-
lődött a szekvencia, amely az kezdetek-
ben szöveg nélküli gazdag dallamot jelen-
tett. Ehhez a Karoling-kor prózai szövege-
ket illesztett, ami szótagonként egy hang-
jegy hozzáillesztésében mutatkozott meg. 
A középkor a szekvenciaköltészet csúcsa, 
inkább himnuszjellegű lett. A szekvenciák 
elszaporodása akkora bőséget eredménye-
zett, hogy a szentmisének állandó részé-
vé vált, ezekből fejlődtek ki a népi egyházi 
énekek. Az 1570-es misekönyvreform csu-
pán négy szekvenciát hagyott meg: húsvét-
ra: Victimae paschali laudes, vagyis Húsvét 
tiszta áldozatját, pünkösdre: Veni Sanctae 
Spiritus, vagyis Jöjj, Szentlélek, Úrnap-
jára, amikor a Lauda Siont, vagyis a Di-
csérd, Sion, Megváltódat kezdetű szekven-
ciát énekeljük, és végül a gyászmisékre köl-
tött és énekelt szekvenciákat. Mára csak a 
húsvéti és pünkösdvasárnapi szekvenciák 
maradtak kötelezőek, az úrnapi és a Fáj-
dalmas Szűzanya emléknapján elhangzó 
Stabat Mater tetszés szerint énekelhető. A 
szekvenciákat az alleluja előtt kell énekelni, 
mert megjelenítik az aznapi eseményeket és 
magát az evangéliumban rejlő Krisztust.17

A homília (prédikáció), a Hiszekegy, 

azaz a hitvallás után a hívek könyörgésével 
a szentmise igeliturgia része lezárul. Isten 
szólt hívő népéhez, az pedig meghallgatta 
és válaszolt neki az ének által.

A szentmise első részét „a katekumenek 
miséjének” nevezték, mert ezen a részen a 
hitújoncok, a katekumenek is részt vehettek 
(akiket mint be nem avatottakat az áldoza-
ti részről ünnepélyesen kiküldtek). Ezt kö-
veti a hívők miséje, a szentmise „eukarisz-
tia liturgiája”. Az eukarisztia liturgiáján (hí-
vők miséjén) a régi hagyomány szerint csak 
a megkereszteltek vehettek részt, ezért a 
szentmisének ez a része „disciplina arcani”, 
vagyis titokfegyelem alá került. Ma a szent-
mise részei nincsenek effajta titokfegyelem 
alatt,18 ennek ellenére a szent cselekmény 
számunkra még mindig kiemelt jellegű. Ez 
nem azt jelenti, hogy a szentmise egyik ré-
sze fontosabb, mint a másik, hanem csak 
azt, hogy a szentmise egészében hatalmas 
érték a katolikus hívőknek.

Az eukarisztia liturgiája kezdetét a fel-
ajánlási ének, más néven offertórium jel-
zi. Ez az ének nemcsak „határkő” a szent-
mise két része között, hanem általa az em-
ber Isten kezébe helyezheti napi gondja-
it, sikereit, szándékait, odateheti az áldo-
zati oltár elé minden örömét és bánatát. A 
felajánló ének, mint a neve is mutatja, át-
adást jelent: a prefációt követve, miután 
az angyali karokat is felkértük, hogy tár-
suljanak dicsőítésünkhöz, a Sanctus, va-
gyis a „Szent vagy” tölti be a templomot. 
Ez az ének a szentmise legrégibb gyüleke-
zeti éneke. Két részből áll: az elsőt Izajás 
látomása sugallta, amelyben elhangzik: 
„Szent vagy, szent vagy, szent vagy, min-
denség Ura, Istene. Dicsőséged betölti a 
mennyet és a földet” (Iz 6,2-3.). A máso-
dik rész megjeleníti Jézus bevonulását Je-
ruzsálembe:19 „Hozsanna, áldott, aki az Úr 
nevében jön, hozsanna a magasságban” 

(Mt 21,9). A hozsanna annyit jelent ará-
mul: „Segíts hát!”20

Az Agnus Dei, az Isten báránya „Krisz-
tushoz intézett imádság”,21 amely egyben 
emlékeztet Jézus halálának áldozatjellegé-
re, ugyanakkor az „irgalmazz nekünk” és 
az „adj békét nekünk” kijelentések Krisz-
tusnak mint báránynak a győzelmére emlé-
keztetnek. Az Agnus Dei befejezi a szent-
mise énekeinek állandó részeit. Az állan-
dó részek a Kyrie, a Santus és az Agnus 
Dei, onnan a nevük, hogy ezeket az éne-
keket minden szentmisében énekelik, így 
hát a liturgia szerves és ugyanakkor állan-
dó részeit képezik. Ennek a három éneknek 
a szövege és jelenléte a liturgiában kötelező 
egészében, mert fontos mondanivalója van 
minden egyes szónak, minden egyes meg-
fogalmazásnak.

Az áldozás (communio) alatt különböző 
énekek választhatóak, amelyek antifó-nák 
vagy népi énekek lehetnek. Fontos, hogy 
ezeknek az énekeknek a tartalma, szöve-
ge Krisztus győzelméről, a kenyérről és a 
borról mint Krisztus testének és vérének a 
szimbólumairól szóljon, mert ebben a litur-
gikus cselekményben Krisztus testét és vé-
rét vesszük magunkhoz, így közösséget al-
kotva elsősorban Jézussal, ugyanakkor a 
hívők ünneplő közösségével is. Fontos és 
hasznos, ha az áldozás lejártával rövid li-
turgikus csendet tartanak, amikor a hívők-
nek megadatik a lehetőség, hogy megállja-
nak, elcsendesedjenek és „ízleljék”, milyen 
édes az Úr.

A szentmise végén a befejező szertartás-
ban elhangzott könyörgés és áldások, illet-
ve alkalomadtán felcsendülő himnuszok 
után következik a befejező vagy kivonulá-
si ének. Ez elsősorban a hívők háláját feje-
zi ki a megünnepelt alkalom miatt, ugyan-
akkor reményt adó és közbenjárást, áldást a 
mindennapokra kérő imát is jelent. Erre na-
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16 Vö. Kunzler, i. m. 277-278.
17 Vö. Kunzler, i. m. 278-279.
18 Jungmann, i. m. 183-184.
19 Nóda, i. m. 101.
20 Vö. Kunzler, i. m. 299.
21 Nóda, i. m. 106.

*
sárágán (örmény ‚gyöngysor‘): az ör-
mény ünnepek egyházi énekeinek gyűj-
teménye, pátriárkák, püspökök, tudó-
sok zsoltárai. – A legtöbb szöveg írója a 
dallamoknak is szerzője. Az egyes ünne-
pekhez fűződő vallási tételeket fejezik ki 
kötött rímek nélkül. Írásba foglalásukat 
Szt. Nerzesz rendelte el. A 11. században 
Árákel sziuniki püspök foglalta jegyzék-
be a szerzők neveit. 1118-ból maradt meg 
a legrégibb kézirata. Kezdetben énekek-
nek nevezték ezen verseket, a sárágán  el-
nevezést Nerzesz Snorháli használta elő-
ször.  (Ezt a szócikket a Magyar Katoli-
kus Lexikonba Kádár Dániel készítette, 
felhasználva az alábbi forrásokat. B.K.J 
megjegyzése)
Armenia 1887: 5-6. sz. (Molnár Antal: Az 
örmény egyház énekei) – Örmény egyházi 
énekeskönyv az Erdély-részi örmények 
számára. Bécs, 1889.

(Tallózta: Bálintné Kovács Júlia)

gyon jó példa a mise végén elhangzó Má-
ria-ének, amely a Szűzanya közbenjárását 
kéri a következő időszakra.

Befejezésül és mintegy összefoglalásként 
motiválni, késztetni szeretném ennek a rö-
vid ismertetőnek a végén az olvasókat arra, 
hogy bátran merjenek énekelni a szentmi-
sén, tudatosítva, hogy nem csak a kántor 
feladata a szentmisén való éneklés.
(Keresztény Szó, XXIII. évfolyam 11. szám)

Jegyzetek
1 Dobszay, László, Jegyzetek a liturgiáról, Győr, 
358.
2 Dobszay, i. m. 358.
3 Vö. SC 10.
4 Dobszay, i. m. 329.
5 Dobszay, i. m. 340.
6 Dicsérjétek az Urat, Gyulafehérvár, 2007, 61.
7 Dicsérjétek az Urat, 87.
8 Jungmann, Josef A., A szentmise, Eisenstadt 
1977, 158.
9 Kunzler, Michael, Az Egyház liturgiája, Sze-
ged 2005, 263.
10 Kunzler, i. m. 266.
11 Jungmann, i. m. 166.
12 Várnagy Antal, Liturgika, Abaliget 1999, 252.
13 Nóda Mózes, Liturgika, Kolozsvár 2009, 101.
14 Várnagy, i. m. 252
15 Jungmann, i. m. 168.

  

2009. december 27-én, vasárnap rendez-
tük az első zeneagapét az Orlay utcai Ka-
tolikus Lelkészségen, közvetlen a 16,30 
órakor kezdődő mise után. A zeneagapé 
célja, hogy ismerjék meg minél többen a 
templomot, látogassák a misét. Ismerjék 
meg örmény identitású zeneművészein-
ket, egyben adjunk alkalmat számukra fel-
lépésre egy meghitt, családi környezetben.

Eddig több mint húsz zeneagapét szer-
veztünk, mindegyik előadás magas szín-
vonalú volt, és nagy sikert aratott. A 
zeneagapét szerény, de finom püspökke-
nyeres agapé követi egy kis beszélgetés-
sel, és aki óhajtja, megtekintheti az Ör-
mény Múzeumot is.

Köszönet az eddigi fellépőknek a fel-
készülésért és az ingyenes fellépésért. A 

zeneagapé büdzséjéből – amit évek óta a 
Zuglói Örmény Önkormányzat biztosít – 
csak a püspökkenyérre és a hangszerekkel 
kapcsolatos költségekre (zongorahango-
lás, esetleges taxi költség) telik. 

Köszönet a segítőknek, Zakariás Antal 
Diránnak, aki biztosítja, hogy mindig fű-
tött helyiségben legyen az előadás, Heim 
Pálnak a hangosításért és a CD-k elkészí-
téséért, Balogh Jenőnek a vetítésben és 
hangosításban való segítségért.

Kérjük Olvasóinkat, hogy támogassák 
továbbra is a zeneagapékat, vegyék a fá-
radságot és jöjjenek el (és előtte a misé-
re is), javasoljanak örmény identitású, il-
letve örmény jellegű zenét – prózát szol-
gáltató előadókat a következő alkalmakra. 
Az időpontok az előadásokra: jan., febr., 
márc., máj., okt., nov. és dec. hónapokban 
a 4. vagy 5. vasárnap a mise után kb. fél 
6-tól negyed 7-ig. 

Szongoth Gábor, szervező

Zeneagapé

2009. 
• dec. 27. DJ Szongoth, Silent Night Csen-

des éj – 12 előadótól
2010
• jan. 24. Tigran Együttes (Szuper Géza gi-

tár, Vikol Kálmán fuvola, Avedikian Vik-
tória ének)

• febr. 28. Heim Mercedes énekművész mű-
sora

•  márc. 28. Szilvay Ingrid (zongora mű-
vésznő)

• máj. 30. Szt. László legendája (Sz. Család 
Gyerek színjátszó kör)

• okt. 31. Fogolyán Kristóf (fuvola)
• nov. 28. Yengibarian Dávid (harmonika)
• dec. 20. DJ Szongoth, White Christmas – 

14 előadótól
2011
• jan. 30. Puskás Kati és vonós négyese
• márc. 6. Vörösváry Márton ifjú hegedű-

művész

• okt. 30. Szilvay Ingrid újból elkápráztat-
ta a megjelenteket nagyszerű zongorajáté-
kával

• nov. 20. Kirkósa Péter és családja vonós 
zenekara

• dec. 18. DJ Szongoth, dalok – magyar elő-
adóktól 

2012
• jan. 22.  Vikol Kálmán zeneművész mű-

sora
• febr. 19. Örmény és magyar párhuzamok 

az Örök Városban (Róma)
• Horváth Zoltán György vetítettképes elő-

adása, lemezről örmény saragánokkal
• márc.25. Vörösváry Márton ifjú hegedű-

művész Bach, Mozart hegedűművek
• okt. 28. Szilvay Ingrid zongoraművész 

műsora énekkel színesítve
• nov. 25. Puskás Eszter és a Hangist Együt-

tese fellépése
• dec. 23. Dj Szongoth, Country Christmas

Az eddigi zeneagapék

Régi Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek (2012. decemberi számig bezárólag) díj-
mentesen igényelhetőek, tetszőleges darabszámban (amíg a készlet tart) a Szerkesztő-
ségnek írott e-mail, vagy levél útján. A kért példányokat a megrendelő nevére – lehe-
tőség szerint – összekészítjük, azok átvehetők a Fővárosi Örmény Önkormányzat tit-
kárságán hétfőnként 16,30-18,30 óráig.

Szerkesztőség
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ményért megkapta a Z. Sebess József-em-
lékplakettet.

Ebben az évben az időközben családossá 
vált cserkészeinkkel megalakítottuk a csalá-
dos cserkészrajt, és a régen, de még közö-
sen elültetett tervet kezdtük el szervezni: csa-
patunk 20 éves születésnapjára csapatnév-
adónk második szülőhazájába, Argentínába, 
Buenos Airesbe készülünk utazni, ahol sze-
retnénk megkoszorúzni Czetz János egyet-
len köztéri szobrát, az általa alapított Kato-
nai Akadémiát és Térképészeti Egyetemet, 
valamint egy marék erdélyi földdel és teljes 
elismerésünkkel tisztelegni végső otthonául 
szolgáló sírja előtt.
O.	J.:	Kérem, beszélje el a cserkészek között 
megélt legmeghatározóbb élményeit!
K.	T.:	Nehéz egyet kiválasztani, ezért talán 
kategorizálni tudnék inkább.

Életmentés élménye: Ciblesi tájékozódá-
si versenyen vettem részt valamikor 1995 tá-
ján, cserkészként teljesen egyedül, ismerő-
sök meghívásának eleget téve. Körülbelül 
két-három óra járásra voltunk az első telepü-
léstől. Egyik éjszaka a tábortűz mellett valaki 
rosszul lett és összeesett.

A szervezők és résztvevők ijedten és be-
pánikozva tanakodtak, hogy mitévők legye-
nek. Látván ezt, odaugrottam, megtettem a 
szükséges és elengedhetetlen lépéseket, majd 
gyorsan rendelkeztem, hogy mire van szük-
ség a beteg elszállításához. Pár percbe telt, 
míg elkészült az improvizált, de strapabíró 
hordágy, aminek segítségével elszállították a 
beteget addig, amíg a mentő fel tudott jön-
ni. Hihetetlen elégtételem volt – az adrena-
lin túltengésem mellett –, hogy életet ment-
hettem. Azóta is arra biztatom cserkészeimet, 
hogy ezt a tudást vegyék komolyan, mert le-
het, hogy csak egyszer kell alkalmazni az 
életben, de akkor életet menthet!

Az önnevelésre való serkentés élménye: A 
legalapvetőbb cserkészmódszerek egyike az 

önnevelés. Nemcsak saját gyengéik és erős-
ségeik felismerésében segítünk a fiatalok-
nak, hanem abban is, hogy felfedezzék hajla-
maikat, képességeiket. Így történt, hogy egy 
regős tanyázás idején meglepetéssel fedez-
tem fel egyik őrsi tagomról, hogy rendkívül 
ügyesen farag, bár saját bevallása szerint ak-
kor tette ezt először. Minden eszközt felhasz-
nálva biztattuk és segítettük kézügyessége 
fejlesztésében. Elküldtük Csernátonba fara-
gó tanfolyamra, felnőttkora kezdeti éveiben 
segítettünk neki faragó műhelyben elhelyez-
kedni. Irányításom és a csapatvezető gondos 
odafigyelése révén nemcsak szakmáját fe-
dezte fel a cserkészetben, hanem azóta Pá-
rizs egyik híres magán-restaurátorműhelyé-
nek a vezető faragó mestere lett. Ugyanígy 
volt példa arra, hogy az őrsi elsősegélyesből 
tapasztalt asszisztens lett, a krónikásból meg 
profi fotós, és tovább folytathatnám a sort.

Lehetőség élménye: Az utcánkban lakott 
egy sokgyermekes család. Szerény körülmé-
nyek között éltek, és a szülőknek nem volt túl 
sok idejük foglalkozni a gyerekekkel. A sok 
testvér között volt egy kis pöttöm gyerek, 
aki hihetetlenül szerette rúgni a labdát, esté-
től reggelig csak ezt csinálta a poros utcán. 
Kíváncsiskodó természetű volt, mindig lefü-
lelt, amikor hazaérkeztem, és kérdezősködött. 
Látván benne a szikrát, megkóstoltattam vele 
a cserkészetet, s mint a légy a mézhez, úgy 
odaragadt. Alakult, szívta magába a tudást, 
formálta magát cserkészként, és annak elle-
nére, hogy nagyon nehéz körülmények kö-
zött nőtt fel, és sok családi problémával kellett 
megküzdenie, idővel kiformált keresztény ér-
tékrendje mégis arra késztette, hogy segítse a 
családját. Egyetemet vállalt a munka mellett, 
és kézügyességével a mai napig elcsodálkoz-
tat bennünket. Több mesterséget megtanult 
már, és közben felnőve csapatunk és cser-
készközösségünk vezetőinek sorát gyarapítja.

Folytatjuk

Ozsváth	Judit:	Elnöki munkája mellett ak-
tív csapatvezető is. Kérem, mutassa be saját 
csapatát, beszéljen annak múltjáról, jelenéről 
és jövőbeni közös terveikről!
Kasza	Tamás:	Mint említettem, a dési cser-
készekkel való 1992-es találkozásunk után 
egy évnél is több eltelt, míg megtaláltuk 
Laci bátyánkat, aki felvállalta a cserkészcsa-
pat megalakítását. 1993 őszén volt az első to-
borzó, majd 1994. május 8-án negyvenen tet-
tünk cserkészfogadalmat (Liliom, Sas, Pár-
duc, Kéknefelejcs és Mókus őrsökbe szerve-
ződve) a szamosújvári Ferenc-rendiek temp-
lomában. Elődeink tiszteletére mi is Czetz Já-
nost választottuk csapatnévadónknak, és te-
vékenységünket az egykori csapat jogutódja-
ként kezdtük el, a katolikus és a református 
egyházak támogatásával, ökumenikus szel-
lemben.

Foglalkozásaink azóta is heti rend-
szerességűek az őrsök számára és havi 
rendszerességűek a csapat számára. Eze-
ket a közösség- és kreativitást fejlesztő te-
vékenységeket a jókedv, a játszva tanulás 
jellemzi. Kirándulásaink alkalmával a ter-
mészet világával és a környék jellegzetes-
ségeivel ismerkedünk, rendszeresen részt 
veszünk körzeti, országos és nemzetközi 
programokon, és mi is szervezünk ilyene-
ket – ezeken minden alakalommal öregbít-
jük csapatunk hírnevét. A cserkészév fény-
pontját és megkoronázását a nyári tábor je-
lenti, ahol kiteljesül és érvényesül a neve-
lési folyamat.

A legügyesebbek az évek folyamán segéd-
őrsvezető-, őrsvezető-, illetve segédvezető-

képzésben részesültek. Eddig több mint ezer 
fiatal fordult meg a csapatunkban.

Cserkészszövetségünk jeles rendezvé-
nyein kívül 1998 óta rendszeresen részt ve-
szünk és kimagasló eredményeket érünk el 
az Erdélyben és Magyarországon megrende-
zett rovásírásversenyeken. Ez késztetett arra, 
hogy – 2002-től kezdődően – Szamosújváron 
rendezzük meg a Csodaszarvas nyomában 
elnevezésű Országos Rovásírásversenyt.

Városunk kultúrkincseinek és szellemisé-
gének továbbéltetése végett rendezzük éven-
te a helyi fiatalok számára az Armenopolis 
városismereti vetélkedőt.

Tízéves csapatünnepségünk kimagas-
ló eseményeként létrehoztuk az Emlékhe-
lyet, azért, hogy általa városunk és a cser-
készet jeles személyiségeinek tisztelegjünk. 
Az emlékműegyüttes helyet ad Lord Baden-
Powell, Ceztz János, Gabányi János és Bar-
na atya emlékplakettjének, és lehetőséget 
nyújt az arcképcsarnok kibővítésére.

Tizennyolc éves csapatéletünk alatt öt 
olyan megtiszteltetés ért, amely vissza-
igazolta munkánk minőségét és értelmét. 
2003-ban, háromszori győzelem eredmé-
nyeképpen, mienk lett a Magyar Nemze-
ti Rovásírásverseny vándorserlege. A rend-
szeres országos rendezvények szervezésé-
ért Szövetségünk 15 éves emlékünnepsé-
gén csapatunkat Szent György-plakettel ju-
talmazták. 2007-ben, a 21. cserkész világta-
lálkozón (Jamboreen) szövetségünk félraj-
nyi képviseletében hat cserkészünk kapott 
helyet. 2010-ben, Szövetségünk emlékévé-
ben munkája elismeréseként valamennyi 
vezetőnk Puskás Lajos-kitüntetésben része-
sült, csapatunk pedig hat kimagasló teljesít-

Ozsváth Judit
Mindenki	becserkészhető*

(2. rész)

*Keresztény Szó, 2012 szeptember
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don: ostromlott várának ablakából, kö-
télen leereszkedve próbált elmenekülni, 
egy egyszerű molnár azonban, akihez a 
magános király menedékért fordult, ara-
nyos ruhájáról felismerte őt, leütötte és 
kirabolta.

A trónról elűzetve sem tűntek el az 
Arsacidák a történelem színpadáról, s 
bár pozíciójukat és vagyonukat elvesztet-
ték, származásukra büszkék voltak. Tehát 
egyáltalán nem lehetetlen, hogy Abedik 
az Arsacidák leszármazottja ezt azonban 
hiteles okiratok nem bizonyítják, csupán 
a férfiú hagyományőrzése, kivételes mű-
veltsége, elhivatottsága az, amely való-
színűsítheti.

Gyermekkor	és	ifjúság
Kisázsiában, 125 kilométerre a Földközi 
tenger partjától egy ősrégi, sok történelmi 
változást megért, élénk forgalmú város te-
rül el. A neve: Aleppo. Északról dél felé, 
nyugatról keleti irányba nagyszerű siva-
tagi utak metszik keresztül, amelyeken 
nehézléptű meharitevék viszik és hozzák 
az árukkal zsúfolt ládákat. 1516 óta otto-
mán kézen van a város, de a lakosságnak 
ekkor még nagy része keresztény volt. A 
muszlimok mellett megfértek a szíriai, 
és a perzsa őskatolikusok, a maroniták, 
orthodoxok, görögök, s az örmény keleti 
katolikusok. A Karagőz család, amelyből 
Abedik Péter is származott, a perzsa kato-
likusok közé tartozott. A nagyapa, Abedik 
aga hatalmas vagyonát édesapjától örö-
költe, ő maga pedig Szíriának, Mezopo-
támiának, és Kis Örményországnak a fő-
adószedője volt Murad szultán uralkodá-
sa idején. Aleppóban nagy tiszteletnek ör-
vendett. A városban pompás palotája volt, 
feleséget a killisi gazdag családok köré-
ből választotta, a neve: Shah Mamunz.

A márványból épített, dúsan aranyo-

zott palotáról egykori történészek és uta-
zók is említést tettek: „Hodzsa Abedik 
nagy és tekintélyes úr. A városban úgy 
jár-kel, mint egy pasa. A vám, a város-
háza, a rendőrség, az üzletek és a fürdők 
feletti felügyelet mind az ő keze alatt volt. 
Címe: Cselebi, ami szintén magas mű-
veltségét jelezte.”

Abedik aga fivére, Asvazabu (istenfé-
lő), a perzsa sah udvarában élt. Amikor 
bátyját, az akkor már hatvanéves Abedik 
agát az aleppói helytartó, Chelil pasa le-
fejeztette, az Abediknek nevezett öcs ma-
gához vette testvére fiát, Muradot. A sah 
kedvesen fogadta, tisztelte őt, ám Murad, 
amikor kissé enyhült Aleppóban a hely-
zet, visszatért oda, menteni kívánva a 
megmaradt vagyont, és közelebb is szere-
tett volna élni a számos rokonhoz.

Magas kort ért meg. Tizenkét gyerme-
ke volt, de közülük csak egy, Abedik Pé-
ter maradt életben. Manuknak nevezték...

A kisfiú 13 éves lehetett, amikor a szul-
tán szigorú rendeletet bocsátott ki, amely 
őt is érintette. Mivel arra méltónak ta-
láltatott, a parancs úgy szólt: vezessék a 
szultán udvarába, hogy körülötte telje-
sítsen szolgálatot s ezzel hozzon további 
fényes dicsőséget az Abedik családra. A 
nagy megtiszteltetés mögött azonban vi-
lágos volt a szándék, amely arra irányult, 
hogy a szultán, régi keleti szokásként az 
udvarába akarta venni a leigázott tarto-
mányok előkelő és befolyásos családja-
inak fiatal sarjait, mintegy túszokként, 
másrészt az ottani neveléssel átalakíthas-
sa őket az iszlám befogadására.

    Édesanyja azonban, megneszelve a 
tervet, ismerősei segítségével elszök tette 
fiát Jeruzsálembe. A hatszáz kilométeres 
utat többnyire gyalog tette meg kísérői-
vel, amely igazán kalandos vállalkozás 
volt. Amikor a padisah küldötte megje-

Az Arsacida eredet
Abedik Péter magyar grófi diplomájában 
azt olvashatjuk, hogy az Arsacidák feje-
delmi házából származik. Ugyanezt állítja 
a bécsi archívumban talált 1683. december 
29-én kelt irat is.

Ismeretes, hogy a donációs levelekbe, 
még a magyar családok számára adomá-
nyozottakba is, számtalanszor csúszott be 
több, kisebb vagy nagyobb elírás, amelyek 
egy része lehetett akár szándékos is, más ré-
szük figyelmetlenségből került az iratokba. 
A cél természetesen az volt, hogy az előke-
lő származást bizonyítsa, azt kidomborítsa, 
s ez a királyi diplomák adatainak hitelessé-
gét kérdőjelezte meg. Különösen így volt ez 
az 1600-as években, amikor ezek a „királyi 
hibák” meglehetősen gyakran fordultak elő. 
Érthető tehát a gyanakvás egy olyan mesz-
sziről jött ember esetében, mint Abedik, aki-
nek származási iratait még be sem kérhették 
az udvarba, hiszen sorsa éppen azt igazol-
ta, hogy nemcsak ősei, hanem az iratok is a 
pusztulásé lették.

Azonban a királyi származás az okiratba 
valahogy mégiscsak belekerült, tehát felté-
telezhető, hogy a kancelláriában folytatott 

előtárgyalások során Abedik Péter még-
iscsak tudott olyan bizonyítékot bemutat-
ni származására vonatkozóan, amely el-
fogadtatott. A kutató – mivel a megfelelő 
iratokkal nem rendelkezhet, – nem tehet 
mást, mint megvizsgálja, vajon van-e an-
nak valamilyen alapja, hogy Abedik Péter 
az Arsacidaházból származott?

Az Arsacidák fejedelmi dinasztiája a 
parthusok felett uralkodott. A parthusok 
ősi népe, amely még a rómaiakat is több 
ízben megnyerte, harcias mivoltánál fog-
va Perzsia, utóbb Örményország ura lett. 
Nevüket I. Arsacestől (Kr. e. 250–248) 
kapta, akinek testvérétől, Tiridatestől 
származik az a dinasztia, amely Krisz-
tus után 226-ig uralkodott Perzsiában. Az 
egyik ág tehát Perzsia, a másik Örmény-
ország trónjára került.

Az Arsacida-ház történelme bővelke-
dett csatákban, sikerekben, győzelmek-
ben, és véres leszámolásokban, csak -, 
hogy mást ne említsünk, amikor Tigrán 
Ázsia legnagyobb koronás fője lett, nem 
sokáig élvezhette hatalmát: Krisztus után 
69-ben Lucullus elvette hódításait, s fia 
sem uralkodhatott sokáig, mert Antonius 
elfogatta, Cleopátra pedig megölette őt.

Tény azonban, hogy az Arsacidák azon 
ága, amelytől Abedik Péter származha-
tott, Krisztus után az ötödik századig 
uralkodói voltak Arméniának. Az utol-
só koronás fő Krisztus után 651-ben III. 
Jezdegerd volt, aki 632-ben lépett trón-
ra. Az arabok győzték le seregeit, ő maga 
pedig igazán nem viselkedett harcias mó-

* Eredeti írásmódban
1 Az Abedik családnév további névváltozatai 
az egyes forrásokban: Abedick, Bedic, Bedick, 
Bedik, Petik. „A név örmény eredetű. Helyes 
alakja Abedik, miután pedig keleti nyelvben a 
„b” betű áthasonul s azonos kiejtésű a „v” be-
tűvel, ugyanaz a név ma Avedik alakban is fel-
található.” (Dr. Kunos Ignác)

Írták: dr. Kallos Lajos és dr. Kerekesházy József – a heraldikai 
részt dr. báró Nyáry Pál (1937)

Abedik gróf csodálatos élete*1

(2. rész)
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lent a családnál a „jó hírrel”, az anya nyu-
godtan közölte: rendkívüli a megtisztel-
tetés, ám várni kell addig, amíg Manuk 
visszatér Jeruzsálemből, hogy aztán a 
sztambuli útra felkészülhessen. Időszerű-
nek látszott, hogy a család összeüljön, s 
meghányják-vessék, mi legyen a fiúcska 
sorsa, mert az nem volt kétséges, hogy a 
padisah haragja szörnyű lesz amiatt, hogy 
kijátszották a tervét.

E megbeszélés eredménye volt az a 
döntés, amelynek során kialakulhatott 
Abedik Péter nem mindennapi érdekes-
ségű karrierje. A család Jeruzsálemet sem 
tartotta elég biztonságosnak, ezért úgy 
döntöttek, hogy átcsempészik a fiút Ró-
mába, hogy kibontakozó tehetségét a ke-
reszténység szolgálatába állíthassa. Ami-
kor a padisah megtudta végre, hol is buj-
kál a kisgyermek, vissza akarta hozat-
ni, a befolyásos Francois Picquet fran-
cia konzul (a család barátja) azonban ér-
tette a módját, miként kell a dühöngő tö-
rököt megfelelő mennyiségű arannyal le-
csillapítani.

Abedik az Urbán-kollégiumba került, 
amelyet 1621-ben alapított VIII. Urbán 
pápa, s fő célja az volt, hogy a török meg-
szállás alatti területeken működő papo-
kat, misszionáriusokat képezzenek ki az 
intézményében. Manuk itt cserélte fel ör-
mény nevét a Péter névre. Ragyogó tehetsé-
ge, éles esze kiemelte társai közül, vizsgái 
oly jelesen sikerültek, hogy számos támo-
gatót szerzett. Elvégezte a teológiai iskolát 
is, s kivívta az egyházi emberek csodálatát, 
akik egyenesen bíborosi kappát helyeztek 
számára kilátásba. Abedik azonban másfé-
le életre vágyott. A nyugodt római, egyházi 
karriert küzdelmekkel terhes életre kívánta 
cserélni, amelynek végső célja a török hata-
lom megtörése. Búcsút mondott tehát Ró-
mának és megkezdte áldozatos munkáját. 
Maga IX. Kelemen pápa volt az, aki még 
kinevezése előtt nagy tisztelettel és szeretet-
tel figyelte Abedik tanulmányi előmenetel-
ét, aki követségbe küldte őt a perzsa sahhoz, 
azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a fia-
tal férfi összekötője legyen az iszlám euró-
pai és ázsiai ellenfeleinek.          Folytatjuk

Fővárosi	Örmény	Klub	
2013. február 21., csütörtök, 17 óra

A	Pest	megyei	Kormányhivatal	Nyáry	Pál	terme,
bejárat	a	Budapest	V.,	Semmelweis	u.	6.	szám	felől

Műsor
ifj. Vákár Tibor

• Örmény építészet Gyergyószentmiklóson
• 105 éve született Vákár Tibor építész és festőművész

Vetítettképes előadás

Rendezi: Budapest Főv. II. kerületi Örmény Önkormányzat
Támogató: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a

Fővárosi Örmény Önkormányzat

Értitek-e vajon az örményt?...
Mennyire különös, mennyire rejté-

lyes.
Mennyire megtévesztő. Nem ő, ha-

nem a jelenség. De ki is ő, hogyan is 
lehetne leírni? Hiábavaló fáradtság: 
keresed a lényegét, megtalálod, de lá-
tod is, hogy az már megint csak jelen-
ség. Nyughatatlan az arca, nem hagyja, 
hogy lerajzolják.

A fajtája is különös.  Számszerint 
majdnem a legkisebb, szenvedésben a 
legnagyobb, időben a legrégibb, végze-
tében mindenkinél változatlanabb. Leg-
kedvezőtlenebb a hazájának helyzete, ő 
meg a legcsökönyösebben ragaszkodik 
hozzá.

Mennyire reménytelennek tűnik a jö-
vője, ő mégis mennyire reményteljes. 
Mondhatjuk, hogy életében két dolgot 
nem látott sohasem: az egyik a szeren-
cse, a másik meg a reményvesztettség. 
Hogyan ismerd meg őt, mily mértékkel 
mérd? Mértéke a határtalanság: csodá-
latra méltó kiegyensúlyozottság, melyet 
már túlzásba visz. Hát nézd, ez az ör-
mény? Ez a házaló, ez a burzsoá, a te-
remtmények között a legkicsinyesebb, a 
vadállatok közt a legjóllakottabb. Ilyen 
kíméletlenül lealacsonyítja magát... hát 
képes ez a saját mértékével felérni a vi-
lág magasabb értékeit? Közhasznú dol-
gokra egy vasat sem ad. De egy napon 
aztán csak látod, hogy meghalt és egész 
vagyonát a társadalomra hagyta. Hát 
menj, derítsd ki, miféle ember volt.

Nézd ezt a teherhordót: mi ez, igazi 
igásbarom? Hátán hegynyi rakomány, 
bele van görnyedve, gerince törik. 

Dérénik Démircsján
Az örmény

Munkát végez vagy önmagát veszejti 
el? Bosszút áll saját magán, vagy mit 
művel? Ki ellen vétkezett, hogy ma-
gát bünteti? Mennyi erő, mennyi szor-
galom. De vidd csak el a házadba szol-
gának. Szívtelen, hálátlan, lusta. Mi 
jár a fejében? Egy kis összeget össze-
kaparni és menni boltot nyitni? Az em-
ber a saját kenyerének és munkájának 
az ura akar lenni, nem pedig a szolgá-
ja. És már az, hogy örmény, azt jelen-
ti, hogy úr... De láttátok-e őt, mint ki-
vándorlót? Mily lusta koldus. A legelő-
nyösebb munkát nyújtsd, neki nem kell. 
A nép adjon, ő egyen. És nem törődve, 
szó nélkül éhenhal, azt mondanád, tün-
tetőleg, ellenkezésképp. És ez az a fa-
lusi, aki a tegnap még veszettül, dühö-
sen, lelkét kitéve túrta, hányta, facsar-
ta a földet. A legszerencsétlenebb ba-
rom a réten. Úgy gyűjti a termést, hogy 
azt gondolod, örökké kell élnie és sen-
kinek se akar hagyni semmit. De menj 
a kunyhójába, ezer rabló, ember, kutya 
és farkas gyűlik a kenyerére. Eszik az 
ő kenyerét, ahogyan Ábrahám atya asz-
taláról.

Láttátok a házát? Vakondtúrás... De 
nézd az országát! Micsoda nagysze-
rű kolostorok, pompás vártornyok, ke-
cses kőkeresztek. Hát meg lehet-e ér-
teni, hogy mindezt ő építette? Beszél-
getést hallasz, fele az Egyház és Isten 
káromlása. Megtöltötte országát temp-
lomokkal, de évente egyszer sem lép 
be oda imádkozni. A mindennapi élet-
ben sem imádkozik, vallását sohasem 
hírdette másoknak. És hihető-e, hogy 
történelme a legnagyobb valláshábo-



Erdélyi Örmény Gyökerek2013. február

24

Erdélyi Örmény Gyökerek 2013. február

25

rúk történelme, s e nem imádkozó nép 
Nárékácijának1 ajkairól szárnyalt a leg-
emelkedettebb ima Isten felé...?

Elviselni sem képes szertartást, szo-
kást, rangot, illemszabályt. Tökéletesen 
középszerű. Az ő Khrimján Hájrikja2 
leginkább a katolikoszságot utálta. A 
diplomáciában egy dologgal törődött 
csak: őszintének lenni. Annyira őszin-
te volt és nyílt, hogy kétséget nem ha-
gyóan agyafúrt képmutató benyomá-
sát keltette. Míg szomszédai csupán 
megjátszák a világ színpadán, hogy 
nem támadnak fejszével a szembenálló-
ra, addig az örmény nyíltan súlyt le fej-
széjével. „Hát az igazság...?” – értetlen-
kedik ő.

Agyalágyult ő és alázatos, mint 
Szászuni Dávitja3 és ugyancsak hoz-
zá hasonlóan lázadó s támadó. Az ide-
gen lába alatt meghunyászkodó szolgá-

1 Grikor Nárékáci (Náréki Gergely, 951-1003) 
– örmény szerzetes, költő, misztikus filozó-
fus, teológus, kit később szentté avattak. Leg-
híresebb műve a 95 imából álló „Gyötrel-
mek könyve” (Mátján voghpérkutjun), me-
lyet az örmények szent könyvként tisztelnek 
és gyógyítóerőt tulajdonítanak neki.
2  Khrimján Hájrik (Mkrtics Khrimján, 1820-
1907) – 1892 és 1907 között az örmény 
Apostolikus Egyház feje, az Összes Örmé-
nyek Katolikosza, kit hazaszeretete, jólel-
kűsége és szerénysége miatt a „hájrik” (ör-
ményül: apa, apácska) megszólítással illet-
tek, ki egész életében és munkásságában 
népe  jólétéért, szabadságáért és önállóságá-
ért küzdött 
3  Szászuni Dávit – VIII. századi szájhagyo-
mány útján terjedő örmény eposz hőse, aki ki-
űzte az arab megszállókat Örményországból. 
Először Garegin Szrvántdzéánc foglalta írás-
ba 1873-ban.

vá válik, mint az ő Dzénov Ohánja4, de 
mikor végveszedelem fenyegeti, hirte-
len hőssé változik és sárkány módjá-
ra ágaskodik. Általában jóindulatú, si-
mogasd meg s mindent elvehetsz tőle, 
és általában inkább ő az, ki barátságát 
nyújtja feléd, a te közeledésedet vissza-
utasítja. Addig, amíg más népek csupán 
mások szeretetét akarják kivívni, az ör-
mény megtalálja módját, hogy gyűlö-
letet ébresszen maga ellen. Tehetsége 
van magát meggyűlöltetni. Mások sike-
rét annyira sem irigyli, mint egy püs-
pök. De ha valakivel összeveszik, any-
nyira haragtartó, mint egy teve. Minden 
örmény számára létezik egy másik ör-
mény, akivel halálig tartó ellenségek. 
Számára ez életszükséglet.

Rendetlen és kezelhetetlen a társada-
lomban, az államban, az irányelvekben. 
Mint közösségi tag nincs benne össze-
tartás, elviselhetetlen, lázadozó. Ahol 
forradalom, ott örménység. De, mint 
„robbanóakna”, szélsőséges. Harcát 
egyidőben három fronton vívta. A Sah 
ellen, a Szultán ellen, a Cár ellen. Mond-
hatni, minden örmény szélmalomharcos 
egy kicsit, Don Qouijot-hoz hasonló-
an. Látta a legborzalmas mészárlásokat, 
mégsem tanult belőle. Helyezkedéséből 
hiányzik a tájékozódási képesség. Ta-
tár volt nála? Az oroszt várta. Az orosz 
jött? Szeme az európain volt. Megérke-
zett az angol? Ismét az oroszt várta. Jön 
az orosz, nem fogadja... Nem lehet tud-
ni, mit akar. Akar saját államot alapíta-
ni, nem akar?... Egyik kezével összeka-
parja azt az államot, másikkal meg azon 
van, hogy alapjából lerombolja.

Miért ilyen, mitől elégedetlen, mi a 
szándéka?... Miért ennyire kiegyensú-
lyozatlan, ellentétes, nehéz természetű, 
4  Dzénov Ohán – Szászuni Dávit nagybátyja

átlagosságában felfoghatatlan, szárnya-
lásában fenséges és utolérhetetlen?

Mintha valami megbosszulnivaló-
ja volna, valami keserűség a szívé-
ben, ami miatt félrevonul, fondorkod-
va, hogy hogyan ártson. Nem! Akarod 
tudni az örmény legnagyobb erényét? 
A legmegbocsátóbb faj a világon. Mit 
hozott rá a történelme? Borzalmas mé-
szárlásokat, kínzásokat, népírtást... De 
ki igyekezett mindenkinél inkább meg-
menteni Envert és Kemált5? „Mészá-
rolj le engem, – mondja ő – ím, ez a te 
büntetésed meg az én bosszúm.”  Ne-
kem úgy tűnik, valami hatalmas sére-
lem van az örmény szíve mélyén, na-
gyon mélyre elrejtve... Nekem úgy tű-
nik, ezért van az, hogy mikor rátámad-
nak, mikor súlyosan megsebesítik, ja-
pánhoz hasonlóan összehívja hozzátar-
tozóit, feltárja sebét és kést rántva fel-
hasítja gyomrát.

Ilyen az örmény. Nem akarja, hogy őt 
megérintsék, közeledjenek hozzá, sze-
ressék akár. Magányos ő, elvonuló, jó-
lelkű és szabadságszerető.

Mikor az örményt nézem, úgy tűnik, 
hogy sérelme annak a sasnak a sérelme, 
kit lehoztak a magas hegyekből. Botla-
dozik, leesik a kövek közé, a szemétbe, 
beszennyeződik, szárnyát töri. Enniva-
lót nyújtasz felé, nem fogadja el. Nem 
szereti sem a szomorúságot, sem a bol-
dogságot, a szenvedést és a szabadsá-
got részesíti előnyben. Nehéz természe-
tű, magányos, de nincsen benne alantas 
5 Enver pasa, Kemál pasa – Enver pasa az 
első világháborúban Törökország háborús mi-
nisztere volt, Kemál pasa (Musztafa Kemál 
Atatürk) a háború idején parancsnok, majd az 
Oszmán Birodalom bukása után Törökország 
első elnöke. Az 1915-ös örmény népírtás értel-
mi szerzői és megszervezői. 

gyűlölet, mely ismeretlen érzés a magas 
hegycsúcsok fölött. A rabulejtett sas 
mély gyásza van a szívében. Ez Hájk6, 
kit megfosztottak élete egyetlen alap-
feltételétől, a szabadságtól.

„Semmit sem akarok tőletek – mond-
ja az őt elnyomóknak – , tiétek legyen 
az igátok, tiétek legyen az örömötök, 
menjetek, éljetek békében és boldog-
ságban. Ha ti az életet szeretitek, én az 
életnél is sokkal értékesebbet szeretem: 
a Szabadságot.”

Fordította:
Dájbukát Borbély László 

6 Hájk – Hájk Náhápét, az örmények legenda-
beli ősapja, az örmény nemzet megteremtője

Vörösmarty Mihály:
Tartson	meg

az Isten
(Részlet)

Tartson meg az Isten
Minden magyar embert,
Azután a többit,
Ha rosszban nem hevert.
Mert a gazemberért
Még vizet sem adok,
Gazt még földemben is
Tőből kiszaggatok.
Végre tartson Isten
Épségben bennünket.
Mert sok terhes munka
Kívánja kezünket…
Jusson és maradjon
Termésünk díjából;
Így osztozunk meg jól
Isten áldásából.
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Dávid Csaba
A	jászol

Végül a tizenöt-húsz lépésnyire lévő utcai lámpát választotta csillagul.
Aztán kinyitotta a pálinkás üveget s nagyot húzott belőle. Érezte, hogy üres gyomrát átjár-

ja az ital s melegíti. Ismét tört egyet a mákos beigliból s befalta az immár fagyos süteményt.
Ezt az egészben lévő, bontatlan csomagot egy igen akadozó kedvében lévő járókelő adta a 

kezébe még délelőtt s hozzátette:
– Boldog ünnepeket.
– Kegyednek is, asszonyság! Isten fizesse!
Csak hát már este hat óra volt, s a beigli időközben megfagyott. De azért jól esett. Közben 

elővette egyetlen igazi kincsét, a bicskáját s körülnézett faágakért. A parkban itt-ott hevertek 
is ágak s köztük olyanok is, amelyek a célnak igencsak megfeleltek.

Már huszonnégy, vagy talán negyvennyolc órája, hogy az ötletet gömbölygette magában. 
Két napon át egyetlen liter csigert, azaz kannás bort sem vásárolt s erősen gyűjtötte a pénzt. 
Az ünnep közeledtével néhány ember kissé adakozóbb kedvű lett, volt, aki egy százast, más 
azonban kétszáz forintot vetett oda. Előző nap késő délután egy sántikálva járó, bajszos öreg-
ember benyúlt a zsebébe s onnan egy ezrest sirített az ő markába. Még azt is megfigyelte, 
hogy amint az öreg tovább sántikált, könnyek csillantak a szemében.

Neki pedig azonnal meglódult az esze… kezdte látni a jövőt: szép lesz a holnap este. Elvo-
nul a kicsi parkba, ahol más hajléktalanok nem járnak s megépíti a betlehemet.

Most fázós kézzel faragni kezdte a két ágat. A kövérebb s rövidebb ág lesz Mária, hiszen 
asszony…

…már egyáltalán nem haragudott az asszonyra, inkább megértést érzett iránta. Mit tehetett 
volna a szerencsétlen? Amikor őt utcára tették a munkahelyéről, az asszony elmenekült, el-
hagyta. Ő pedig csak addig fizethette a bérelt lakást, a fűtést, a villanyt, amíg volt még vala-
mi maradék pénz a számláján. Utána aztán se lakás, se számla, se semmi…

…meghúzta közben a pálinkát. Ez most finom ital volt, amilyet már igen régen nem ivott, 
mert mindig csak a rossz, ócska borokra tellett. De ez, ez igen!

Aztán a Mária nevű ágnak kicsikét megfaragta az egyik végét, hogy nyaka, feje legyen s 
leszúrta a fa tövébe, a földbe. Amennyire sikerült, mert a föld elég kemény volt. Aztán jött a 
másik, a vékonyabb s kellően hosszabb ág, ez lesz József, a férfi. Ez egy kicsit görbe is volt, 
éppen jó, mert a kis Jézus fölé hajol. Ezt az ágat úgy alig két arasznyira a másiktól szúrta le.  
Ez vékonyabb lévén nehezebben is hatolt a fagyos földbe.

Aztán benyúlt a nejlonszatyorba s a mélyéről előhúzta a dobozt. Szeretettel s gondosan 
megsimogatta. A fadoboz kicsi volt, olyan 7-8-szor 15-16 centiméter, a fedele már régen le-
szakadt s eltűnt valahol.

Ez a kincs, ez a sérült fadoboz lesz a jászol. A két, enyhén megfaragott bot közé tette s még 
fagyott, száraz füvet is tépett belé, hogy a szénát ábrázolja. Igaz, hogy a széna sárga, ez a fa-
gyott fű pedig zöldes volt, de hát erre vállat vont.

Aztán ismét a pálinkához nyúlt s érezte, hogy megint nagyszerűen átjárja a melege.
S a kis Jézus?
Erre az egyre nem gondolt. De az alkohol meglódította a fantáziáját.
A kis Jézus helyett majd az ő, saját kicsi gyermekét képzeli oda, a jászolba. Azt a kicsi fiút, 

vagy leányt, akit ő nem ismert, mert az asszony öt hónapos terhesen hagyta ott. De bizonyá-
ra megszületett – még az is lehet, hogy mostanában?

Összefolyt az idő s ő képtelen volt kiszámítani, hogy mikor is születhetett a kicsi gyermek?
Nem baj. Az a lényeg, hogy odaképzeli a betlehemi jászolba.
A gyertyát is elővette, amit ugyancsak az összeszedett pénzen vásárolt s egyre bizonyta-

lanabb kézzel meggyújtotta és a betlehem elé tette. Még azt is megállapította, hogy jól vá-
lasztotta meg a helyet, mert az a bizonyos utcai lámpa éppen megfelelő irányból világított, 
mint csillag.

– És én leszek a pásztorok, az összes pásztor – morogta, aztán odafeküdt a kicsi, furcsa bet-
lehem elé, ismét meghúzta a pálinkás üveget, amely ezután már majdnem üres lett.

Énekelni próbált, valami olyasmit, hogy „Csorda pásztorok, midőn Betlehembe…” – de 
érezte, hallotta, hogy rekedt torkán csak nyikorgás jön ki. Ezen kicsit bánkódott s mély álom-
ba zuhant.

Gyönyörűt álmodott. Ment haza a munkából s út közben egy kicsi babát vásárolt, meg per-
sze, egy csomag pelenkát, az élelmiszerboltban pedig jól felrakodott. Amikor aztán megnyi-
totta a lakásajtót, a felesége jött eléje mosolyogva, karján az alvó csecsemővel. Jó meleg volt 
és minden csupa mosoly. A gyermek felébredt s körüle még az anyja is eltűnt, a kicsi pedig 
kinyújtotta feléje a karját.

Akkor jött rá, hogy a fényes folyosó végén a gyermek Jézus várja.

– Igen, én találtam – válaszolta a rendőr kérdésére a férfi, aki egy szál melegítőben futó-
edzést tartott reggel a parkban. Nem is várta meg, hogy a fagyott testet elvigye a halottszál-
lító, hanem hazakocogott, mert hideg volt.

Országos	Levéltár	K	szekció	anyagából
Délvidéki lapszemle,
1932. január 23. „Kisebbségi ügyek

Újvidék legrégibb templomát az 1743-ban épült örmény templomot lebontatja tulaj-
donosa, az örmény mechitarista szerzetes rend és négyemeletes bérházat épít a temp-
lom és a paplak helyébe. Őszre már tető alatt is van. Az örmények 1732-ben menekül-
tek Belgrádból a török üldözés elől Újvidékre, azóta állandóan egyházat és papot tar-
tottak, de már évek óta egyetlen-egy híve sincs az egyháznak, kizárólag maga a lel-
kész. (Napló 23.)”

(Eredeti írásmódban)
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Bálintné Kovács Júlia rovata
Örmény	szertartású	és	örmény	gyökerű
római katolikus papok Erdélyben (35. rész)

123.	 Rácz	 Mihály, örmény szertartású. 
1802. szept. 29-én született, 1828-ban 
szentelték pappá. Latin szertartású volt. 
Szolgált: Erzsébetvároson, mint káplán, 
1850-től Nagyszebenben, mint tanár, majd 
lemondott, és ismét Erzsébetvároson volt 
káplán. Ott is halt meg 1853. február 8-án.
124. Sáhin	 Bertalan,	 örmény	 szert.	
adminisztrátor.	 Apost.”ad	 nutum	 S.	
Sedis”.	 Kinevezését (1971. nov. 30.) 
nem kézbesítették és nem hajtották vég-
re. Szamosújváron született 1903. ápri-
lis 28-án. A gimnáziumot Szamosújváron 
és Désen, teológiai tanulmányait Gyu-
lafehérváron, a Hittudományi Főisko-
lán végezte. Pappá szentelték Bécsben, 
1928. október 14-én. Szolgált: 1929: 
Szamosújváron káplán, 1934: Erzsébetvá-
roson, 1960: Gyergyószentmiklóson ör-
mény szertartású plebános, 1971: pápai 
prelátus. Meghalt: Gyergyószentmikló-
son, 1974. május 5-én. Sírja az örmény 
katolikus temetőben van.
125.	 Sárga	 Joachim	 (Jonatán),	 Kolozs-
váron tanult (1771–1776) között a Jezsu-
ita Gimnáziumk és Akadémián. Szolgált 
Szamosújváron, mint káplán 1779 (1781)-
ben. Szongott szerint Der-Ovágim Sárgái 
1778-ban szolgált Szamosújváron, ahol az 
év november 20-án keresztelést jegyzett be 
az anyaköny II. kötetének 501. lapjára. Azt 
is feljegyzi, hogy „1784. augusztus havában 
megőrült, azért a püspök rendeletére, ki nem-
csak a várost, hanem a helybeli örmény pap-
ság véleményét is kikérte, – egy zárdába vi-
tetett. Itt élte le életének hátralévő napjait.” 
Szárhegyen halt mag, 1791. december 21-én.

126.	 Sáska	 Jenő 
Ditróban szüle-
tett 1947. júl. 22-én, 
meghalt Kolozsvá-
ron, a kórházban, 
1998. okt. 20-án. Ör-
mény katolikus plé-
bános. – Örmény 
családban szüle-
tett, de a latin szer-
tartásban keresztel-
ték. 1961: Gyula-
fehérvárt a kántor-
iskolában, majd a teológiai főiskolán ta-
nult. 1971. április 18-án szentelték erdé-
lyi egyházmegyés pappá. Szolgált: 1971: 
Gödemesterházán káplán. Az örmény szer-
tartást Sáhin Bertalantól tanulta meg, 1973. 
szeptember 1.: Márton Áron püspök áten-
gedte az örmény apostoli kormányzóság 
szolgálatára, Szamosújvár örmény plébá-
nosa lett. Felújíttatta a Salamon-templomot 
és az örmény székesegyházat. A kolozsvári 
egyetemi templomban havi rendszeresség-
gel bevezette az örmény szentmisét. – Szé-
les körben ismert és közkedvelt személy 
volt. A nagyon nehéz időkben összetartot-
ta az erdélyi örményeket, ellenállt a vallás-
ellenes politikai nyomásnak, a magyarok 
elnyomása ellen éppúgy felemelte szavát, 
mint az örmény katolikus vallás visszaszo-
rítása ellen, de lelki támaszt nyújtott szük-
ségben lévő protestáns magyaroknak is. 
Az erdélyi görögkatolikus templomok el-
kobzása után a szamosújvári örm. székes-
egyházban biztosította a görögkatolikus li-
turgia megtartását. Halála előtt nagy nem-

zetközi részvétellel és ünnepélyességgel 
megszervezte a szamosújvári örm. székes-
egyház fennállásának 250. évfordulóját, 
Der-Nerszeszján örményországi örm. ka-
tolikus és Jakubinyi György gyulafehérvá-
ri érsek celebrálta a szentmisét. 

És nemsokára derült égből a villámcsa-
pás:

Szomorújelentés
„Akik könnyezve sírnak, mikor vernek, 

aratáskor majd örvendeznek.”
(115. zsoltár)

A Gyulafehérvári Főegyházmegye 
belsőszolnoki esperesi kerületének papsá-
ga, a papi évfolyamtársak, a Család és Ro-
konság nevében is mély együttérzéssel tu-
datjuk, hogy nagytisztelendő 

Sáska	Jenő
a szamosújvári örményszertartású katoli-
kus egyházközség lelkipásztora
életének 52., áldozópapságának 27. évé-
ben f. év október 20-án, váratlanul el-
hunyt.

A temetés gyászistentisztelete Szamos-
újvárt a katedrálisban kezdődik 1998. ok-
tóber 26-án, hétfőn de. 9.30 órai kezdettel.

Ennek végeztével földi részeit a 
gyergyószentmiklósi örmény temető-
be szállítják, hogy a családi sírhelyen el-
földeljék. A temetői szertartás aznap du. 
16.30 órai kezdettel van hirdetve.

URUNK JÉZUS, FOGADD IRGAL-
MAS SZERETETTEL KIMÚLT SZOL-
GÁDAT, ADJ NEKI MENNYEI LAK-
HELYET. 

Főesperesség

  

A karácsonyi témakört felölelő örmény 
miniatúrákból nyílt kiállítás december 
2-án a Boldog Salkaházi Sára templom 
közösségi termében. 

A rendezvény programja 
Avedikián Viktória énekmű-
vész dalával kezdődött, mely 
igazi emelkedett, karácsonyi 
hangulatot teremtett. Ezt kö-
vetően a jókora termet megtöl-
tő látogatókat és a közremű-
ködőket Nuridsány Zoltánné, 
a XV. ker. Örmény Nemze-
tiségi Önkormányzat elnöke 
köszöntötte, majd László Ta-
más polgármester a történelmi 
eseményeket sorra véve mél-
tatta az örmény nép hagyomá-

Örmény	miniatúrák	a	karácsony	jegyében
nyait, azt, hogy megőrizték kultúrájukat, 
muzulmánokkal körülvéve is a keresztény 
hitüket, identitásukat, de ugyanakkor Ma-
gyarországon magyarrá is váltak. A kará-

csonyhoz kapcsolódó nemze-
ti szokásokról, és a miniatúrá-
kon is látható ábrázolás mó-
dokról beszélt dr. Fröchlich 
Ida egyetemi tanár megnyi-
tójában.  Elmondta, az örmé-
nyek egy része a magyarok-
hoz hasonlóan, december 24-
én, míg a másik része janu-
ár 6-án tartja a karácsonyt. A 
búza, mint élet- és termékeny-
ségjelkép fontos szerepet kap 
ilyenkor, sokan búzát csíráz-
tatnak, az örmény karácsony 
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A család rangraemelése és 
czímere
Mária Terézia királynő a hétéves 
háború tartama (1756—1762) 
alatt nem kevesebb, mint 32 ör-
mény kereskedőt emelt magyar 
nemességre. E tömeges neme-
sítésnek az volt a főoka, hogy a 
hosszas háború alatt a hadipénz-
tár teljesen kiürült és így gon-
doskodni kellett a hiány pótlá-
sáról. Azért a főispánok haza-
fias cselekedetre, pénzáldozat-
ra buzdították a vagyonos ke-
reskedőket, köztük elsősorban az örménye-
ket. Arra ösztökélték őket, hogy fizessenek 
a hadi kincstárba bizonyos összeget és an-
nak fejében armalist kapnak. Így fizetett be 
aztán a 32 kereskedő a hadipénztárba fe-
jenként 2000 rénes forintot vagyis együtt 
64,000 forintot, a mi a pénz mai vásárló ere-
je szerint egy milliónál nagyobb összeget 
tesz ki! Ezek az örmény kereskedők tehát 
nem keresték a magyar nemességet, hanem 
bizonyos áldozat fejében kínálták azt ne-
kik. Nem lehet tehát azt állítani, hogy pén-
zért vásárolták azt. A tiszta valóság az, hogy 
ezen örmények a legnehezebb időben haza-
fias áldozatot hoztak s hogy kereskedésük-
kel is a közjót szolgálták. Ezek fejében adta 
nekik az uralkodó a magyar nemességet.

Így jutott a Verzár család is a magyar 
nemességhez. Az ő nemeslevelükben az 
említett érdemeken kívül Mária Terézia 
azt is nagy érdemül rója föl Verzár Már-

tonnak, hogy szépnagybáty-
ja, Verzár Oxendiusz püspök 
az örményeket megtérítette és 
a római katholikus egyház ke-
belébe bevezette. Verzár Ist-
ván szamos-ujvári kereskedő 
ugyanis a nagynevű Oxendiusz 
püspöknek unokaöcscse 
volt. Ennek a Verzár István-
nak gyermekei voltak Már-
ton (Vártán), György, Péter 
 (a gyermektelen) és Luk-
ács, a szamosujvári főesperes-
plebános.

Verzár Márton előkelő kereskedő lévén, 
csakhamar a város birája lett, kinek eb-
beli érdemeit és áldozatkészségét megju-
talmazandó, Mária Terézia királynő 1760 
október 7-én Bécsben őt magyar nemes-
ségre emelte feleségével és gyermekei-
vel együtt és érdemeit a nemeslevélben a 
következőképpen sorolja föl: «Tekintet-
be vévén Verzár Mártonnak, erdélyországi 
Szamos-Ujvár városunk polgárának és ke-
reskedőjének hűségét és hű szolgálatait, a 
melyeket, hogy ő Nekünk és Felséges há-
zunknak különböző időkben és alkalmak-
kor — egyrészt az ő községében, melyben 
ő bíró is volt, méltóságának tisztét szor-
gosan betöltvén, másrészt pedig a neve-
zett város első kereskedői közt a kereske-
delmet a Mi adóink gyarapításával űzte, 
jelesül pedig a jelen háborús viszonyok-
ban kincstárunk javára bizonyos pénzösz-
szeget beszolgáltatván — tett és teljesített; 
tekintetbe vévén pedig azt is, hogy Verzár 
Oxendiusz, a ki püspöki méltósággal felru-
házva az ősi hitnek az ő néptörzsénél való 

Éble Gábor
A	szamosujvári	Verzár	család*

(2. rész)

* Budapest, Franklin-társulat nyomdája, 1915. 
Eredeti írásmód

jellemző étele a búzaleves. Édesség ké-
szül dióból, mákból, az alapanyagok ha-
sonlóak a nálunk megszokotthoz, csak az 
elkészítés módja más. Ami a Mária ábrá-
zolást illeti, szemben a más kultúrákban 
általános szobai jelenettel, az örmények-
nél a leggyakrabban az úgy nevezett Má-
ria kútjánál jelenítik meg a Szűzanyát. Ez 
látható a tárlat anyagában is.

Lovas Éva
(Életképek, XV. kerületi helyi lap)

A kiállítás megtekinthető december 23-
ig, meghosszabbítva 2013. január végéig.

Helyszín: Budapest Újpalotai Boldog 
Salkaházi Sára Plébánia, röviden: Újpa-
lotai Plébánia, 1156 Budapest XV. kerü-
let Pattogós u. 1.

Megközelíthető: járművel vagy gyalogo-
san a Szerencs utcán, a Pattogós utca sarkáig, 
a 73-as buszcsaláddal a Főtérig, onnan gya-
log, a 69-es villamossal vagy a 96-os busz-
családdal a piacig, majd gyalog a posta felé.

  

Magyarörmény nemesi családok otthonai
– kastélyok, kúriák, nyaralók (2. rész)

Dombegyháza	–	Lonovics	kastély
Egykori leghíresebb lakója „a reformkor 
csalogánya” Gertenyesi Hollósy Korné-
lia Júlia Klára, Eu-
rópa- és világhírű 
énekesnő volt. Szop-
ránhangja már a te-
mesvári zárda ének-
tanárának is feltűnt. 
Arany János verset 
írt hozzá – bemu-
tatták Donizettinek 
is. Hívták külföldre, 
de nem ment, nyolc 
évig állt a siker csú-
csán megszámlálha-
tatlan szerepben és helyszínen. 1864-ben 
hagyta el végleg a fővárost és vonult visz-
sza a Békés megyei dombegyházi férje 
birtokára. 1890. február 10-én halt meg 
influenza járványban. A helyi „Kriptáj” 
(kun)halmon épült családi kriptában te-
mették el, amelyet leromboltak már az 
50-es években, a benne nyugvó 11 halott – 

köztük Hollósy Kornélia – földi maradvá-
nyait eltüntették, szétdobálták. A kastély 
kifosztását is megkezdték és 1957-60 kö-
zött teljesen eltüntették, elhordták. A krip-
tát  a 90-es években a család ugyanott új-
jáépíttette.

Tallózta: I. S.
(Szelekovszky László: Kastélyok és kúriák 
Békés megyében (Kőrös – Maros Nemzeti 
Parkért Egyesület, 2008) Elpusztított, el-
hordott kastélyok és kúriák)

Verzár Oxendiusz
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védelmében és előmozdításában igen jele-
sen buzgólkodott és a ki még a nagy csá-
szárnak, Lipótnak, a mi legjobban szeretett 
nagyatyánknak és elődünknek udvarában 
az ő népe részére vallási ügyekben közben-
járt, az ő szépnagybátyja volt; másik atyja-
fia is, a szintén egyházi méltóságú Verzár 
Lukács esperes és a fentnevezett városnak 
több éven át lelkésze — az ő közeli atyja-
fia volt: mindezeket tekintetbe véve, ugyan 
azon Verzár Mártont és feleségét Kárimisz 
Horebszimát és a már született fiait Istvánt, 
Joachimot, Györgyöt és Oxendiuszt s leá-
nyait Manuságot és Máriát s jövendőre tör-
vényes ágyból születendő gyermekeiket 
s azok mindkét nemű összes örököseit és 
utódait — igazi és kétségtelen nemeseink 
kebelébe és számába besorzandóknak ren-
deljük.»

A négy fiú közül csak Györgynek, 
Torontál vármegye táblabírájának szakadt 
magva, kinek Adeodat fia zsenge korában, 
Emánuel pedig mint Torontál vármegye fő-
orvosa nőtlenül hunyt el, a mint az az I-ső, 
vagyis a törzsöktáblán látható. István ágá-
nak leszármazását a II-ik tábla, Joachim 
ágáét a III-ik tábla és Oxendiusz (Sándor) 
ágáét a IV-ik tábla tünteti föl a XVIII. szá-
zad elejétől kezdve napjainkig, csupa anya-
könyvi adatok alapján.

Mikor Márton a maga és családja részé-
re a nemességért folyamodott, ugyanakkor 
folyamodott ő elhunyt testvérének, György-
nek három fia nevében is, részükre nemes-
levélért. Ez a kérelme is meghallgatást nyert 
s Mária Terézia királynő ugyancsak 1760 
október 7-én Bécsben kelt külön nemesle-
véllel, de ugyanolyan czímerrel, mint a mi-
lyent Mártonnak adományozott, nemesség-
re emelte György gyermekeit: Verzár János 
és Verzár Péter szamosujvári kereskedőket 
és a még kiskorú, később papi pályára lépett 
Verzár Oxendiuszt.

Jánosnak egyáltalában nem voltak 
gyermekei. Péternek két fia közül csak 
György kötött házasságot (Jakabffy Má-
riával), de ebből a frigyből csak egy le-
ánygyermek származott és így ezen ág-
nak magva szakadt.

A jelenleg élő Verzárok tehát mind I. Már-
ton ivadékai.

Verzár Márton eredeti czímeres nemes-
levele és az ő unokaöcscsei: Verzár János, 
Péter és Oxendiusz nemeslevele egy időben 
kelt és teljesen egyenlően igen fényes kiállí-
tásban készült, a mi a két család vagyonos-
ságára vall.

Verzár Márton eredeti nemesi diplomáját 
sikerült az Országos Levéltárban Budapes-
ten megtalálnom, a hova azt Verzár Görgy 
ügyvéd, Torontál vármegye táblabírája még 
1823-ban julius 1-én kelt nádori rendelet-
tel helyeztette el; található pedig ott, a régi 
országos levéltárban Ladula RRR. 15. NR. 
23. alatt.

A kihalt ág nemesi diplomája, va-
gyis a János, Péter és Oxendiuszé jelen-
leg a szamosujvári «Örmény Muzeum» 
tulajdona, a hová az Nuridsán János volt 
szamosujvári kereskedő hagyatékából ke-
rült mint ajándék.

Mindakét nemesi diploma bibor 
selyembársonynyal borított nyolcz (34  cm. 
nagyságú) gazdagon aranyozott bronz-
sarokdíszszel és két sárga és két feke-
te kötőszalaggal ellátott, 37 1/2 cm magas 
és 27 1/2 cm széles kemény táblába kö-
tött nyolcz pergamenlevélből (16 oldal-
ból) áll, az első levél belső oldalán a fes-
tett nemesi czímerrel, sodrott aranyzsinór-
ral összevarrva, melynek végén függ ara-
nyozott kerek (15 1/2 cm átmérőjű) bronz 
tartályban a királyi nagy közép pecsét. 
Ezen kívül mind a két nemeslevél be van 
vezetve a Királyi Könyvek-be és a Verzár 
Márton által jóváhagyás végett benyujtott és 

elfogadott festett czímervázlat a magy. kir. 
Országos Levéltár erdélyi udvari kancellá-
riai részében 1760. 512. szám alatt őriztetik.

A család eredeti szines czímerének hű 
szines képét mellékeljük. A czímer leírása 
a következő:

Három arany csillaggal rakott jobb ha-
ránt vörös színű pólyával vá-
gott paizs alsó ezüst mezejé-
ben zöld gyepen szemközt for-
dult, aranyzsinóros, aranyöves, 
vörösruhás és mentés és me-
nyét- bőrös balra fordult fitye-
gőjű vörössüveges s ballábával 
a mezőn álló magyar vitéz bal-
ját csípőjére támasztja, jobbjá-
ban friss vértől csepegő kardot 
emel feje fölé; a felső kék me-
zőben hátsó lábán ágaskodó, 
kiterjesztett szárnyú arany griff, 
jobb karmában meztelen kar-
dot, baljában lapos arany ke-
resztet tart. A sisakdísz: Feke-
te sasszárnyak között a lapos 
arany kereszt. A foszlányok: 
Jobbról ezüst-vörös, balról arany-kék.

Ez a czímer valóságos symboluma Verzár 
Oxendiusz püspök magasztos és hősies tet-
teinek, a melyekért mindvégig grata per-
sona volt az uralkodó háznál. Ő térítet-
te meg ugyanis az örmény szertartású, de 
nem egyesült hazai örményeket és vezette 
be a római kath. egyház kebelébe. Ezért van 
a czímerben a két kereszt. — Midőn pedig 
Mustafa szultán 1697-ben roppant sereget 
vezetett Magyarországba és a tatárok már 
a radnai szoroshoz is közeledtek, «Verzár 
Oxendiusz püspök fegyvert ragad, híveiből 
sereget gyűjt és megakadályozza a barbárok 
betörését Erdélybe. De ugyanakkor ő maga 
török fogságba kerül, honnan csak három 
évi szenvedés után 1699-ben a karloviczi 
békekötés után nyerte vissza szabadságát». 

Oxendiusz püspöknek e vitézi magatartását 
és küzdelmét jelképezi a czímerben a levá-
gott török fejet tipró magyar vitéz.

Valóban nagy kegyelettel viseltetett 
Verzár Márton az ő szépnagybátyja: a püs-
pök iránt, midőn a felségfolyamodvány-
hoz jóváhagyás végett csatolt czímerben 

annak érdemeit kivánta meg-
örökíttetni.

A Verzár család nemesi dip-
lomája szövegének közlése al-
kalmával Dr. Temesváry Já-
nos «A magyar-örmény ne-
mes családok czímerlevelei» 
czímű művében így nyilatkozik 
Oxendiusz püspökről: «Verzár 
Oxendiusz püspök, az erdélyi 
örmény hierarchia leáldozó nap-
ja, a czímerszerzők ősének test-
vérbátyja volt, ki mély tudomá-
nyával párosult szeplőtlen életé-
vel tündöklő világító toronyként 
maga körül oly fényt árasztott, 
mely messzelövellő sugaraival 
nemcsak rokonságának és kö-

zeli környezetének, de az összes hazafias ör-
ménységnek egét is bearanyozta».

A	közéletben	szerplő	családtagok
E munka lényegét képező négy leszármazá-
si táblán előfordul nagyobb kort elért Verzár 
(férfi 84, nő 78) = 162, zsenge korban el-
hunyt Verzár (férfi 24, leány 14) = 38, ösz-
szesen 200 született Verzár; beházasodott 
családtag 104 (férfi 53, nő 51) és így mind-
összesen 304 családtag.

A nagyobb kort elért 162 Verzár közül 
biztos tudomás szerint 20 kereskedő, 14 
tisztviselő, 9 orvos, 4 lelkész és 2 ügyvéd.

Jelenleg él (19 férfi, 17 nő összesen) 36 
Verzár és (8 férfi, 10 nő összesen) 18 behá-
zasodott családtag.

Folytatjuk

Verzár Oxendiusz püspök 
szobrának gipszmintája, 
Strobl Alajos tervezte
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Időtartam: 8 nap (2013. augusztus 4–11.)
Autóbuszos	útvonalhossz:	kb. 2000 km
Ellátás: félpanziós (reggeli és estebéd)
Szükséges	felszerelés:	nyári túraruházat, sport-
cipő, elemlámpa, fürdőruha
Vezetés: a csoportot Gyuri bácsi vezeti az uta-
zás kezdetétől annak végéig

Főbb	események:
• Barangolás a magyar-örmények nyomában, 

örmény emlékhelyek felkutatása 
• Lerójuk kegyeletünket a hit és a szabadságharc 

magyar-örmény vértanúinak emléke előtt:
• Boldog Bogdánffy Szilárd püspök – Feke-

tetón 
• Kiss Ernő altábornagy – Eleméren
• Lázár Vilmos ezredes – Nagybecskereken
• Koszorúzás gróf Leiningen Westerburg Ká-

roly tábornok aradi vértanú szobránál Török-
becsén

• A Vértanúk emlékműve és a Szabadság-szo-
bor Aradon

• Tiszteletadás a II. világháború magyar áldo-
zatainak emléke előtt a szabadkai temetőben

• Városnézés Nándorfehérváron, Szabadka 
szecessziós városközpontjában, Zentán, Új-
vidéken és Nagybecskereken

• Várlátogatás Nándorfehérváron, Pétervá-
radon, Szendrőn és Galambócon

• Rozgonyiné balladáját hallgatjuk Galambóc 
várában

• A középkori Európát megmentő 1456-os 
nándorfehérvári diadal története

• Hunyadi torony Zimonyban
• Monumentális bencés romkolostor (Puszta-

templom) Aracson
• Püspöki palota és székesegyház Nagy-

becskereken
• A legdélebbi Szent Istvánnak ajánlott temp-

lom Székelykevén
• Kulturális hagyományteremtés Tóthfaluban
• Hangulatos üdülőtelep szecessziós pavilo-

nokkal Palicson
• Panorámautazás (150km) az Al-Dunai áttö-

rés déli oldalán Galambóc és Vaskapu között
• Naszádos hajókirándulás az Aranyember tör-

ténetének színhelyén a Kazán-szorosokban
• Veteráni barlang bejárása a Dunáról
• Gyalogtúra a Nagy-Sukárra, a Kazán-szoros 

északi peremére
• Séta Herkulesfürdőn Erzsébet királyné 

(Sissi) nyomában
• Pazeller keringőjének varázsa Herkulesfürdőn
• A Szent Korona rejtekhelye Orsován
• Vaskapu: rálátás az erőműre és ismertető az 

Al-Duna szabályozásának eseményeiről
• Látványos alpesi út a Déli-Kárpátokban Ha-

vasalföldről Erdélybe, Novaci és Petrozsény 
közt

• A nagy fejedelem Bethlen Gábor szülőháza 
Marosillyén

• Kegytemplom Máriaradnán

Barangolás	Bácskában,	Bánságban
és az Al-Duna vidékein

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület programja – 2013
Útvonal:	Budapest	–	Kiskunhalas	–	Tompa	–	Szabadka	–	Palics	–	Csóka	–	Feketetó	–	Tóthfalu	
–	Törökbecse	–	Aracs	–	Zenta	–	Tóthfalu	–	Elemér	–	Nagybecskerek	–	Újvidék	–	Pétervárad	
–	Székelykeve	–	Pancsova	–	Nándorfehérvár	–	Zimony	–	Székelykeve	–	Szendrő	–	Galambóc	
–	 Donji	 Milanovác	 –	 Kis	 és	 Nagy	 Kazán-szoros	 –	 Vaskapu	 –	 Orsova	 –	 Dunaorbágy	 –	
Dunatölgyes	–	Herkulesfürdő	–	Zsilvásárhely	–	Novaci	–	Petrozsény	–	Csernakeresztúr	–	
Déva	–	Marosillye	–	Máriaradna	–	Ópálos	–	Arad	–	Nagylak	–	Makó	–	Szeged	–	Budapest

• Üdülőprogram fürdéssel és napozással 
Dunaorbágyon

• Süllőpiknik a galambóci vár alatt
• Hangulatos borkóstoló a kadarkától a 

kadarisszimáig Balla Géza pincészetében 
Ópáloson

• Zenés bácskai trakta „lankadt pitével” 
Tóthfaluban

• Búcsúest bográcsgulyással és fergeteges 
bukovinai néptáncbemutatóval Cserna-
keresztúron

• Tóthfaluban, Székelykevén és Cserna-
keresztúron személyes élményeken keresztül 
újból szembesülünk a határon túli magyarok 
őszinte szeretetével és barátságával

Részletes	program:
1. nap: Indulás: Budapestről, reggel 6 órakor a 
Batthyány téri felső rakpartról
Határátkelő:	Tompa
Látnivalók: Szabadka (városnézés, temetőláto-
gatás), Palics (séta az üdülővároskában), Csóka, 
Feketetó (a román kommunista diktatúra mártírja 
– Boldog Bogdánffy Szilárd püspök szülőfaluja)
Szállás	és	ellátás:	az 1. és 2. napon Tóthfaluban 
bácskai családoknál (2 ágyas, komfortos szo-
bák)
2. nap: Látnivalók: Törökbecse (gróf 
Leiningen Westerburg Károly tábornok – aradi 
vértanú emlékműve, koszorúzás), Aracs – pusz-
tatemplom (bencés apátság romjai), Zenta (vá-
rosnézés, Zentai csata emlékműve), Tóthfalu 
(tájház, zenés bácskai trakta)
3. nap: Látnivalók: Elemér (templom, Kiss 
Ernő altábornagy – aradi vértanú kriptája, ko-
szorúzás), Nagybecskerek (városnézés, székes-
egyház, Lázár Vilmos ezredes – aradi vérta-
nú domborműve és emléktáblája, koszorúzás), 
Újvidék (városnézés, Mária neve templom), 
Pétervárad (várlátogatás)
Szállás	és	ellátás:	a 3. és 4. napon Székelykevén 
„bukovinai” székely családoknál (2 ágyas kom-
fortos szobák)

4.nap: Látnivalók: Nándorfehérvár (várlátoga-
tás, Bajraki mecset, sétálóutca), Zimony (Hu-
nyadi torony), Székelykeve (Szent István temp-
lom, tájház)
5. nap: Látnivalók: Szendrő (várlátogatás), 
Galambóc (vár, süllőpiknik a Dunaparton), 
Donji Milanovác (séta a mólón), Kis és Nagy 
Kazán-szoros (panorámaút), Vaskapu (határát-
kelő a gátkoronán), Orsova
Szállás	 és	 ellátás: az 5. és 6. napon 
Dunaorbágyon, a Duna Csillaga szállodában
6. nap: Látnivalók: Duna Csillaga (üdülőprog-
ram: fürdés a Dunában, napozás, fakultatív 
programok: naszádozás a Kazán-szorosokban, 
Veteráni-barlang, Ponikova-barlang, gyalogtú-
ra a Nagy Sukárra)
7. nap: Látnivalók: Herkulesfürdő, Cserna fes-
tői völgye, Havasalföld (Novaci-Petrozsény: 
magashegyi panorámaút – 2140m a tengerszint 
felett, könnyű gyalogtúra), zenés, táncos búcsú-
est Csernakeresztúron
Szállás	és	ellátás:	a 7. napon Csernakeresztúron 
Bukovinából visszatelepült székely családoknál 
(2 ágyas komfortos szobák)
8. nap: Látnivalók: Marosillye (Bethlen Gá-
bor szülőháza), Máriaradna, Ópálos (hangula-
tos borkóstoló a kadarkától a kadarisszimáig), 
Arad (Szabadság-szobor – koszorúzás)
Határátkelő:	Nagylak
Érkezés: Budapestre 21 óra körül

Részvételi	díj: 76 000 Ft/fő – ifjúsági ked-
vezmény 18 éves kor alatt 16 000 Ft/fő
Az ár tartalmazza a vezetés, szállás, fél-
panzió, belépők, borkóstoló, művészi pro-
dukciók árát, kivéve a buszköltséget.

Buszköltség: (ami a foglalót is jelenti) 
20 000 Ft/fő, minimum 30 résztvevő esetén.

A bejárt helyek hangulatát tájba illő zené-
vel, felolvasásokkal és a népköltészet re-
mekeivel idézzük fel.
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Tudtuk, hogy nagy beteg, de 
tudtuk, hogy emberfeletti kí-
nok árán is élni és dolgozni 
akar. Utolsó pillanatig küzdött, 
és majdnem utolsó pillanatig, 
ameddig az ecset ki nem hullott 
a kezéből dolgozott is. Az élet 
és a festészet szerelmese volt. „A titkokat 
keresem, amelyek sejtelmes derengésükben 
sugároznak felénk, a sors és az emberi me-
legség megbízható radiálását a színeken és 
a formákon keresztül” – vallotta meggyőző-
déssel. Vallotta, mert egész életét a művészet 
és a művészközösség szolgálatába állította. 

A Barabás Miklós Céh elnökeként mind-
végig figyelemmel kísérte művészkollégái 
sorsának alakulását, segítőkészsége még 
élete utolsó heteiben sem ismert határokat. 
Mélységesen humanista, emberszerető ma-
gatartására jellemző, hogy már nagy bete-
gen is elsősorban másokon, bajban lévő 
kollégáin igyekezett segíteni. S hogy a fi-
atalokkal mindegyre bővülő Céh tevékeny-
ségét az anyaország a kitüntető, Magyar 
Örökség díjjal jutalmazta, az is elsősorban 
neki, önfeláldozó közösségi tevékenységé-
nek köszönhető. Aminthogy az alakulóban 
lévő Erdélyi Magyar Művészeti Központ 
alapjait is ő álmodta meg és fektette le. 

Jakobovits Miklós 1936-ban született 
Kolozsváron. 195o-1954 között Barabás 
István és Piskolti Gábor irányításával elvég-
zi a marosvásárhelyi Művészeti Középisko-
lát, majd sikeresen felvételizik a kolozs-
vári Ion Andreescu Képzőművészeti Főis-
kolára. Mesterei: Kádár Tibor és Miklóssy 
Gábor. A főiskola elvégzése után Nagyvá-
radra költözik, ahol kiteljesedik művészi te-
vékenysége és szervezői képessége. Közeli 
barátság fűzte Mohy Sándorhoz, Nagy Al-
berthez, Fülöp Antal Andorhoz. Első kiállí-

tásának 1965-ben a nagyvára-
di Művészeti Galéria nyújtott 
otthont, hogy aztán rendsze-
resen jelentkezzen munkáival 
többek között Sepsiszentgyör-
gyön, Kolozsváron, Bukarest-
ben és az ország többi jelen-

tős kultúrközpontjában, valamint külföld-
ön, Hollandiában, Németországban, a fran-
cia fővárosban. Festői munkássága mellett 
szakszerű elemzéseivel, esszéivel művésze-
ti íróként is sokat tett az erdélyi képzőmű-
vészet népszerűsítésért. Hazai kitüntetései 
és díjai mellett 2003-ban megkapta a Mun-
kácsy-díjat és a Magyar Művészeti Akadé-
mia is tagjai közé fogadta. 

Jakobovits Miklós a mindig önmagát adó, 
de ennek ellenére örök kísérletező, örökké 
megújulni képes művész típusa volt. Rend-
kívül színes, komplex egyéniség, szerteága-
zó érdeklődési köre jól nyomon követhető 
munkássága különböző periódusainak mű-
vészi dokumentumaiban. A realisztikus, fi-
gurális ábrázolásmódtól, a diktatúrát kemé-
nyen ostorozó groteszken keresztül jut el 
az anyag és az emberi lét mélyrétegeit val-
lató és megjelenítő, időkön és tereken túl-
mutató, metafizikus kisugárzású képtárgya-
kig. Sajátosan visszafogott, a művészi elmé-
lyülés mélységét igazolni látszó színvilága a 
kékek, szürkék, fehérek, lilásbarnák és ok-
kerek megannyi árnyalatával mintha felül-
emelkedne az evilági lét prózai hétköznapi-
ságán, előrevetítve azt a tökéletes harmóniát, 
azt a varázslatos dimenziót, amelynek titkait 
kezdettől fogva kutatta, s amely most a maga 
teljességében immár örökre feltárult előtte. 

Drága Miklós, mindannyiunknak na-
gyon fogsz hiányozni, de szellemiséged to-
vább él, emlékedet örökre megőrizzük. 
(Szabadság, 2012. 12. 18.)      Németh Júlia

In	memoriam	Jakobovits	Miklós

Emlékét kegyelettel megőrizzük!

Szomorújelentés
„Szűnjék meg a gyűlölet és váljék valóra a Te igazságod igéje, a szeretet”

/Börtön-ima/
Magam és gyermekeink nevében mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett férjem,

vitéz Zakariás Gábor
hiradástechnikai mérnök, a Magyar Királyi Honvédség hadnagya, nyugalmazott mér-
nök alezredes életének 91., boldog házasságának 60. évében, rövid szenvedés után 
visszaadta lelkét Teremtőjének.

A Farkasréti temetőben 2013. január 24-én 14.15 órakor római katolikus szertertartás 
szerint, katonai tiszteletadás mellett helyezzük örök nyugalomra. Az engesztelő szentmi-
se a temetés után, a Farkasréti Mindenszentek Plébániatemplomban kerül bemutatásra.

Soha el nem múló szeretettel gyászoljuk:
felesége Dolly, gyermekei András és Judit, testvére Kató, menye Judit, veje András,

unokái Eszter, Andrea, Tamás, Guszti, unokaveje Keve,
dédunokái Anna, Zete és Botond,

valamint rokonai, volt bajtársai, katonái, lovas társai és igaz barátai

A	Szentpéteri	József	Ötvös	Iparművészeti	Stúdió	
Szentpéteri alkotóműhelyébe várjuk szeretettel 
Helyszín: a XI. Bp. Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola
földszinti technika terme.  1118. Bp. Csiki-hegyek utca 13-15.

Időpont:  2012 október 1-től hétfőnként délután 14	órától 16	óráig, 16h-18h-ig 
gyermek alkotóműhely,  18 órától 20 óráig felnőtt stúdiófoglalkozás.

Részvétel:	anyagköltség  3000 Ft/hó 
(támogatásoktól függően esetleg kevesebb is lehet)

Lehetőséget nyújtunk a különböző ötvös kézműves technikák, mint ékszerkészítés, 
vörösréz és sárgarézlemez domborítás,	forrasztás,	öltözködés-kiegészítők	készíté-
se,	tűzzománcozás transzparens zománcokkal, huzaltechnikák,	kőfoglalás	megis-
merésére és kipróbálására. Szentpéteri alkotóműhelyünkben igazi egyedi alkotások 

születnek, melyeket kiállítunk kiállításainkon, kiegészítik játszóházaink, táboraink. 
Az elkészített tárgyak a tanulók tulajdonát képezik. Igény szerint különböző művé-

szeti szakiskolákra felkészítő	tanfolyamot indítunk.

Megindult	a	viselettörténeti	műhely,	várják	a	jelentkezőket!

Felvilágosítás	és	jelentkezés:
Borosnyay	Klára	ötvösművésznél: 06 20 534 1563
borosnyay.klara@szentpeteri-studio.hu
www.szentpeteri-studio.hu
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2013 augusztusának közepén sajnos csak 
nyomokat tudunk felkutatni az egykori virág-
zó örmény őshazában – Kelet Anatóliában, 
ahol a népirtás az örményeknek csak emlékét 
hagyta. 

Utunk során ellátogatunk 
Kaiseriba (Cesarea), Vilá-
gosító Szt. Gergely szülő-
városába. Meglátogatjuk az 
orvosi múzeumot, citadel-
lát, Agirnas földalatti város-
át és Surp Kirkor romos ör-
mény templomát. 

Innen a Soganli völgy-
ben, a kappadokiai szikla-
kolostorokat keressük fel, 
majd Szt. Pál apostol szülő-
városát, Tarzust látogatjuk 
meg, ahol felkeressük a Szt. 
Pál templomot, és megnéz-
zük Kleopátra kapuját. 

Végül az egykori 1001 
templom városába, őseink 
fővárosába, Aniba vezet 
utunk, majd Karsba, ahol 
örmény, török, orosz, grúz 
kultúrák találkoznak. Itt ta-
lálható a Surb Arak‘elots ör-
mény templom, és még két 
örmény templom romjai.

Erzerum, érintésével 
érünk vissza Kaisariba.

A tervezés folyamat-
ban van, következő lapszá-
munkban részletekkel is 
szolgálunk. Utazás repülő-

vel Kaisariba, majd autóbusszal a megadott 
útvonalon. Indulás min. 30 fővel.

Jelentkezni lehet: dr. Puskás Attila, 
0742181537 vagy a pattila001@yahoo.it 
email címen.

Örmény	Utakon	Kelet-Anatóliában
Örmény	és	magyarok	sorsa	hasonló	–	mondták	már	többen,	hiszen	határvonalak	
választják	el	egymástól	az	ősi	területeket.	Egyben	viszont	különböznek:	sajnos	ör-
mények	már	csak	a	határ	egyik	oldalán	élnek…	a	többit	kivégezték,	aki	szerencsés	
volt elmenekült.

Állást	keres!

38 éves, kisgyermekes, nem dohányzó örmény nemzetiségi képviselőnő 6-8 órás iro-
dai vagy esetleg kreatív munkát keres Budapesten. 
Nyelvtudás: német, latin, angol. Jó számítógépes ismerettel rendelkezik, szociális asz-
szisztensként végzett. Gyermekvédelemben, idősgondozásban vagy önkormányzati 
helyen is tudna asszisztensi munkát végezni.

Tel.: 06-20-33-88466,
email: dbd@mailbox.hu

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Közeledik az adóbevallás ideje... A törvény szerint személyi jövedelemadónk (kétszer) 
egy százalékát erre jogosult, bejegyzett egyházaknak, közintézményeknek, civil szerve-
zeteknek, egyesületeknek ajánlhatjuk.
Az	Erdélyi	Örmény	Gyökerek	Kulturális	Egyesület	jogosult	arra,	hogy	személyi 

jövedelem-adónk	1	%-át az EÖGYKE-nek	ajánlhassuk.
Tizenhetedik éve működő Egyesületünknek így lehetősége nyílik arra, hogy működé-

se anyagi nehézségeit részben megoldja. Meggyőződésünk, hogy az EÖGYKE kezdet-
től fogva nyitott könyvként működik, hiszen minden lépésünkről rendszeresen beszá-
molunk az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek hasábjain.

Akik részt vesznek programjainkon, meggyőződhettek arról, hogy a tagdíjat, adomá-
nyokat, a pályázatok során elért támogatásokat kizárólag kulturális és hitéleti identitás-
őrzésünkre, hagyományaink ápolására, a magyarörmény társasági élet, a közösség meg-
teremtésére, jobbítására fordítjuk. Kérjük, hogy jövedelemadója bevallásakor gondoljon 
Kulturális Egyesületünkre – ezáltal önmagára is. Hiszen azért dolgozunk, hogy magyar-
örmény közösségünk céljait megvalósítsa, örmény gyökereink tárgyi és szellemi kultú-
ráját megőrizze, átadja gyermekeinknek, unokáinknak – az utókornak. Tartozunk ezzel 
tehetséges, tisztességes és jó magyarrá vált őseinknek, tehát önmagunknak is.

Nem kell mást tennie, mint a jövedelemadó bevalláskor az APEH által rendszeresített 
bevallási nyomtatványon nyilatkozatot tegyen szervezetünkre.

A kedvezményezett adószáma:
18085590-1-41	

A kedvezményezett neve:
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Egyúttal kérjük és javasoljuk, hogy a másik egy százalékkal támogassa a
Magyar	Katolikus	Egyházat,	amelynek	technikai	száma	0011,

amelynek részegyháza a magyarhoni, történelmi örménység Örmény Szertartású Ró-
mai Katolikus Egyháza.

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

Köszönjük, hogy gondol ránk.
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület



Örményország–EU-turizmus
Jereván, 2013. január 10., csütörtök (MTI/AFP) – Örményország csütörtökön eltöröl-
te a rövid időtartamú utazásokhoz előírt vízumkényszert az Európai Unió állampolgá-
rai számára, hogy előmozdítsa az egykori szovjet kaukázusi tagköztársaságba irányu-
ló turizmust.

Az uniós állampolgároknak ezentúl nem kell vízumot kérelmezniük, ha örményor-
szági tartózkodásuk nem haladja meg a 180 napot – mondta Tigran Balajan, a jerevá-
ni külügyminisztérium szóvivője. Hozzátette, hogy a vízumkényszer eltörlése segíti az 
európai üzleti kapcsolatok erősödését, valamint a turizmust.

Az új rendelkezés kiterjed az Európai Unión kívüli, de a schengeni övezetre vonatko-
zó előírásokat alkalmazó három országra – Liechtensteinre, Norvégiára és Svájcra – is.

Korábban az EU-tagok állampolgárai – meghívólevél nélkül – az örmény külképvi-
seleteken, a határállomásokon, illetve elektronikus úton kaphattak beutazási vízumot.

Moszkva igyekszik nyomást gyakorolni Örményországra, hogy csatlakozzon Orosz-
ország, Fehéroroszország és Kazahsztán vámuniójához. Jereván ugyanakkor igyekszik 
erősíteni gazdasági és politikai kapcsolatait az EU-val.

Maja Kocijancic, az Európai Bizottság kül- és biztonságpolitikáért felelős szóvivő-
je tavaly decemberben kijelentette: amennyiben Örményország csatlakozna a vámuni-
óhoz, csökkennének esélyei arra, hogy Jereván szabadkereskedelmi megállapodást ír-
jon alá az unióval.
(kgd \ kti \ gry – MTI, 2013. január 10., Információ)
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