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voltak. De megkísérlem betartani a krono-
lógiát.

Az idősebb fiú, Géza, az operaénekes 
Tutsek Piroskának a férje, számos köz-
épületnek a tervezője és építője volt, így 
például az OTI (Országos Társadalom-
biztosítási Intézet) székháza, a MÁV be-
tegbiztosító intézetének a rendelője, a Fe-
hérvári úti rendőrlakótelep (amibe édes-
apámat is bevonta), stb. és számos vidé-
ki középület tervezése és megépítése fű-
ződik a nevéhez. Szüleim esküvői ebédje 
is Gézáéknál volt megtartva. Majd alkal-
mazta apámat, mint kezdő mérnököt, de 
ennek az üzleti kapcsolatnak sajnos nem 
lett jó vége – hasonlóan mint évekkel ké-
sőbb Argentínában Jenő öccsének velem 
való kapcsolatának – de erről bővebben 
édesapám életrajzában lehet olvasni.

Azt is édesapám életrajzából tudjuk, 
hogy egyetemista korában Jenő sokszor 
vendégül látta őt vacsorára a Gellért szálló-
ban, ahol Jenőnek állandó lakosztálya volt. 
Mikor én megszülettem, szinte természete-
sen adódott – apámnak nem lévén fiútestvé-
re –, hogy elsőfokú unokatestvére, az akkor 
már milliomos Bogdánffy Jenő legyen a ke-
resztapám. Különben ő volt a család pénz-
ügyi zsenije, aki nemcsak a gazdasági, ha-
nem a politikai helyzetet is mindig helye-
sen tudta felmérni, amit azzal is bizonyított, 
hogy 1938-ban, megsejtvén az elkövetke-
zendő világégést, zsidó üzlettársai tanácsá-
ra elhagyta az országot és előbb az USA-
ban, majd – miután onnan adócsalás miatt 
kiutasították  Argentínában telepedett le.

Bogdánffy Jenő üzletemberi pályafutását 
tőzsdeügynökként kezdte. Érdekes megje-
gyezni, hogy az akkoriban Magyarorszá-
gon működő 600 tőzsdeügynök közül csak 
három volt keresztény – közöttük Jenő – és 
az örmény agyafúrtságára és ügyességére 
vall, hogy a tisztára zsidó társaságban meg-

állta a helyét. Első önálló vállalkozása a 
Tutti-Frutti automata-gépek meghonosítá-
sa volt Magyarországon, ahol azidáig sem-
mi hasonló automata-gép nem létezett. Ké-
sőbb nem csak vállalkozó, hanem gyáros, 
méghozzá többszörös gyáros lett.

Fontosabb cégei: a Hazai Likőrgyár, 
amelyik több mint száz hasonló vállalat kö-
zül, harmadmagával az államosítás után is 
megmaradt és a Generál Árukereskedelem 
RT, amely az amerikai autók magyarorszá-
gi képviseletét és szervizelését végezte. Ér-
dekes megjegyezni, hogy – miután éleslátó-
an felmérte a politikai helyzetet – külföldre 
való távozása előtt az amerikai autók helyett 
a német személy- és tehergépjárművek im-
portját bonyolította, és Szentirmay Félixet 
nevezte ki vezérigazgatónak. Szentirmay a 
politika terén a németek és magyarok között 
egy úgymond „szürke eminenciás” szerepét 
töltötte be, aki mindent a háttérből irányí-
tott, kormányokat buktatott vagy megha-
gyott. Nevét és szerepét csak az ismerhe-
ti, aki behatóan foglalkozik a negyvenes 
évek magyarországi eseményeivel. A Ge-
nerál RT-hez tartozott a MOGÜRT gabo-
nakereskedési cég is, mely a mai napig a 
harmadik-negyedik helyen áll a magyar 
ipari-kereskedelmi vállalatok fontossági 
listáján.

Ezen kívül a Szürke Taxi vállalat társtu-
lajdonosa is volt, Szeleczky Zita volt férjé-
vel együtt. A Lábatlani Cementgyárnak is 
tulajdonosa volt, amely napjainkig hazánk 
legnagyobb cementgyára. Ezen kívül a Péti 
Nitrogénműveknek volt társtulajdonosa, 
amely egészen a mai napig Magyarország 
vezető kémiai üzeme. Továbbá a Standard 
Electric jelentős részvényese, amely nem-
zetközi konszern európai részlegének ve-
zérigazgatója Weesenmayer Edmund volt, 
aki később a Német Birodalom magyaror-
szági teljhatalmú megbízottja és nagyköve-

te lesz és a német megszálló csapatok irá-
nyítója (SS tábornok, Nürnbergben húszévi 
fegyházra ítélték).

Aki figyelmesen olvasta ez utóbbi soro-
kat, rádöbbenhetett arra, hogy a harmincas 
évek vége, negyvenes évek eleje Magyar-
országának politikai életét nyíltan vagy 
a háttérből irányító két ember Bogdánffy 
Jenő cégeinek a vezetője volt.

Sorolhatnám még hosszan üzleti érde-
keltségeit, itt csupán az ismertebb cégekre 
szorítkoztam. Édesapám Jenőnek több cé-
génél is volt igazgatósági tag és a háború 
után azoknak az 1945-ben való államosítá-
sával járó felszámolási folyamatban jelen-
tős része volt, Laczkó Mihállyal együtt, aki 
Jenő helyettese lett annak 1938-ban kül-
földre való távozása után. De a felszámolá-
si munkálatok mellett Laczkónak és apám-
nak akkoriban a fő feladatuk Jenőnek nagy 
szenvedélye, a rulett különböző tudomá-
nyos szisztémáinak a kutatása és kialakítá-
sa volt. Apám azonban mindig két lábbal 
állt a földön és soha nem volt hajlandó be-

láthatatlan rizikót vállalni magára, aminek 
viszont nagy mestere volt Bogdánffy Jenő 
nagybátyám és keresztapám.

Én a magam részéről, annak ellenére, 
hogy kapcsolatunk kudarccal végződött, 
örökre lekötelezettje maradok, mert ő segí-
tett át az 56-os forradalom bukásából ere-
dő argentínai emigrációs életemnek a kez-
deti nehézségein és felmérhetetlenül sokat 
tanultam tőle és úgy érzem, hogy későbbi 
vállalkozói sikereimnek a titka a tőle kapott 
beavatás, felkészítés, kiképzés volt – és ez-
zel bezárul a hála-jellemezte viszony, ami-
ről előbb tettem említést.

Jenőnek Argentínában három gyára volt 
és Angliában egy skót whisky pincészete. 
A kisebb méretű külföldi vállalkozásairól 
nem tudok részleteket, csak annyit, hogy 
világszerte szétágazó érdekeltségei voltak.

Bogdánffy Jenő (későbbi nevén Perry) 
volt a harmadik a rokonságból Czetz János 
és Dániel Zoltán után, aki Argentínát vá-
lasztotta otthonául.

Folytatjuk

George Deukmejian amerikai ör-
mény politikus, Kalifornia kor-
mányzója Napóleon Bonapar-
te (1804–1814) egyik legfonto-
sabb tábornoka, sógora, marsall-
ja (1804), majd Nápoly királya 
(1808–1815) Murát herceg – ere-
deti nevén Hovakim Murátján 
(*1767 †1815) – karabahi ör-

mény volt, ahogyan I. Pál (1796–
1801) orosz cár nagy hírne-
vet szerzett tábornagya,Valerjan 
Madatov herceg– eredeti neve 
Valerjan Rosztom Mádátján 
(*1782 †1829) – szintén karabahi 
volt. Egyiptom egyik legtekinté-
lyesebb külügyminisztere, majd 
kormányfője (1878–1879), Szu-

Élenjáró külföldi politikusok, hadvezérek
Az örmények mindenütt, ahol csak letelepedtek, igen gyorsan hírnévre, nagy tekin-
télyre tettek szert. Közülük sokan igen komoly szerephez jutottak az adott ország 
életében. Most eltekintek az igen hosszú felsorolástól és a felsoroltak részletes be-
mutatásától, csak néhány közismert nevet említenék meg.

Napóleon sógora
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dán későbbi kormányzója, Arakel bey 
Nubar pasa (*1825 †1899), eredeti ne-
vén Arakel Nubarján, vagy: az újkori 
Perzsia egyik legkiválóbb külügyminisz-
tere, Melkon Khan ugyancsak örmény 
volt. Egy gazdag isztambuli örmény ban-
kár, Hagop Zarifi pasa volt a pénzügyi 
főtanácsadója II. Abd al-Hamid (1876–
1906) török szultánnak. Szerbia és Nagy-
Jugoszlávia élére is több örmény került. 
A Karađjorđjevič–ház tagjai – Roland von 
Bagratuni édesanyjának oldalági rokonai 
– mellett, Nikola Pašič (*1848 †1926) is 
örmény volt és az eredeti neve Pasjan. Ő 
volt az 1882-ben alakult Szerb Radikális 
Párt egyik alapítója és Karađjorđjevičék 
híveként, Obrenovičék ellenzékéhez tar-
tozott. Nikola Pašič előbb a szerb nem-
zetgyűlés elnöke (1891–1893), az-
tán moszkvai nagykövet (1893–1894), 
1904-ben és 1908-ban külügyminiszter 
és több ízben szerb miniszterelnök, majd 
a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság meg-
alakulása után, annak miniszterelnöke 
(1921–1925) volt. 

És egy ismert politikus a közelmúltból: 
kilíkiai örmény Elias Szárkisz eredeti ne-
vén Szárkiszjan/Sarkisian, Libanon egyik 
korábbi köztársasági elnöke (1976–1982). 

Nyolc évig Kali-
fornia kormányzója 
volt az örmény Ge-
orge Deukmejian 
(*1928, 1982–1990) 
és ugyancsak ör-
mény Borisz Jel-
cin orosz elnök 
egyik főtanács-
adója, Andranyik 
Mihranjan, valamint az orosz alkot-
mánybíróság elnöke, Vlagyimir Tuma-
nov (Tumanjan), Burma kormányfője volt 
1820 körül az örmény Szarkisz Manukjan, 

aki nagymértékben hozzájárult a Nagy-Bri-
tannia elleni háború befejezéséhez. Thaiföld 
kalkuttai konzulja és egyben az ottani keres-
kedelmi kamara első elnöke, Sir Alexander 
Abgarian ugyancsak örmény volt. 

Egy sor bizánci császár is örmény 
volt, zömében a Gnúni-ház tagja, közü-
lük a legismertebbek: Maurikiosz (582–
602), Philippicus Bardanes (711–713), V. 
Örmény Leó (813–820), VI. Bölcs 
Leó (886–912), VII. Bíborbanszületett 
Konstantin (913–959), II. Romanosz (959–
963), II. Baszileosz Bulgaroktonosz (976–
1025) valamint VIII. Konstan-
tin (1025–1028). Ugyanakkor a Dukasz 
(Δούκας), Palailogosz (Παλαιολόγος), 
Kantakuzenosz (Καντακουζηνός) és 
Komnénosz (Κομνηνός) házak – a kilikiai 
Rubenjánok által – a Bagratuni ház ol-
dalágai voltak. Végül pedig megemlí-
tendő a Pahlavi iráni uralkodó dinasztia, 
amely az örmény-parf Pahlavuni-ház oldal-
ága. Az utolsó képviselőjét, a majď negy-
ven évig uralkodó és számos haladó re-
formot életbeléptető Mohammad Reza 
Pahlavi sahinsahot (1941–1979) a KGB vé-
reskezű ügynökei által megszervezett pucs-
csal űzték el a trónjáról. Ennek a dinaszti-
ának (a pártus-magyar ágának) volt a tag-
ja az első örmény pátriárka-katolikosz Vi-
lágosító Szent Gergely.
(www.metapedia – Tallózta: Bálintné 
Kovács Júlia)

Régi Erdélyi Örmény Gyökerek fü-
zetek (2012. decemberi számig bezáró-
lag) díjmentesen igényelhetők tetszőle-
ges darbszámban (amíg a készlet tart), 
a Szerkesztőségnek írott email, vagy 
elevél útján. Átvehetők a Fővárosi Ör-
mény Önkormányzat titkárságán hétfőn-
ként 16.30–18.30-ig.

Szerkesztőség

A tudós mechithárista atyák szives figyel-
mébe ajánlom.

A magyar-örmény érintkezéseknek kü-
lönösen ebben a folyóiratban, mind jobban 
növekvő adattárát akarjuk gazdagítani ez-
zel a kis közleményünkkel. Azt hiszszük 
hiven szolgáljuk ez által azt a nemes ügyet, 
a melyet e folyóirat szerkesztője maga 
elé tűzött, midőn tudományos és hazafi-
as czélzatokkal vállalatát meginditotta. De 
még más czélunk is van az itt következő 
adatok közzétételével. Két olyan kérdésről 
lesz ezekben szó, a melyek némely része-
ikben még nincsenek egészen tisztázva s a 
melyeknek tisztázásához szükséges, hogy 
az örménység keleti és európai szereplésé-
vel tudományosan foglalkozó hazai és kül-
földi szakemberek is esetleges újabb ada-
tokat nyujtsanak. Az „Armenia” széleskö-
rű elterjedtsége e tekintetben komoly ered-
ményekre nyujt kilátásokat.

Mindkét adat a magyar és az örmény 
nyomdászat-történet körébe vág s mind-
kettőnek szempontjából igen fontos.

*
Az elsőre kiváló fiatal történettudósunk dr. 
Dézsi Lajos hívta fel a figyelmet. A ma-
gyar könyvnyomtatás történetének egyik 
legkimagaslóbb alakjáról, a nagy hírű ko-
lozsvári nyomdászról, Tótfalusi Kis Mik-
lósról irott terjedelmes müvében1) egészen 
természetesen kiváló súlyt helyez arra a 
körülményre, hogy a XVII. századi híres 
magyar könyvnyomtató Amsterdámban 
való tartozkodása idején messze földek-
ről kapott, mint betűmetsző, megrendelé-
seket. Mindezekről maga Kis Miklós szól 
1 Dézsi Lajos, magyar író és könyvnyomtató a 
XVII. században. Budapest, 1809.

„Mentség” czímü nevezetes munkájában. 
Igy egy helyen ezeket irja: „Hol vagyon 
Georgia ad radices Caucasi? Azoknak soha 
sem lévén nyomtatások, hanem (mint a’ tö-
rökök) tsak manu Scriptummal élvén, reá 
vötte magát a’ Királyok, és maga leírván 
az Alphabetumot és valami contexust úgy 
küldötte nekem Amsterdámba. Én pedig 
nem approbálván azt a formát, más mó-
dosabb Betűket tsináltam nékiek: mell-
yen igen örültenek.” Dézsi e nyomon in-
dulva beható kutatások alapján arra az 
eredményre jut, hogy „részben Kisünk ér-
deme az első georgiai nyomda létrehozá-
sa is”2). Az első georgiai nyomdánál azon-
ban jobban érdekel bennünket a Kis Mik-
lós ,,Mentség”-ének egy másik helye, a 
hol a következőket mondja: ,,Hol vagyon 
Amsterdámhoz képest Arménia? Azok-
nak sokat szolgáltam.” Egyik levelében 
pedig így ír: ,,Az örmény nemzetség en-
gemet keresett meg és hozzám folyamo-
dott betzükészittetésbeli boldogittatásának 
okáért.” Dézsi a nevezetes nyilatkozathoz 
a következő megjegyzést csatolja: ,,Ör-
mény honfitársainknak, a kik folyóiratot 
tartanak fenn s nagy gondot forditanak a 
magyar-örmény vonatkozások kutatásá-
ra, fölhivjuk figyelmét ez adatra. Érdekes 
volna tudni: megemlékeznek-e az örmény 
írók a M. Kis szolgálatairól?”

Az örmény müvelödés-történetnek hiva-
tott buzgó művelőitől, a tudós mechithárista 
atyáktól remélünk tisztázó feleletet erre a 
magyar és örmény szempontból egyaránt 
érdekes és jelentős kérdésre.

*
2 Dézsi Lajos, Magyar érintkezés Georgiával a 
XVII. században. Uránia, 1. évf. 3. szám.

Dr. Esztegár László 
Örmény betűk, magyar betűmetszők

George Deukmejian


