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A klub háziasszonya, dr. 
Issekutz Sarolta köszöntötte a 
borongós, őszi klubdélutánon 
megjelenteket. Megemléke-
zett arról, hogy minden évben 
a XII. kerületi Örmény Nem-
zetiségi Önkormányzat külön-
leges előadással rukkol elő, 
majd felkérte az önkormány-
zat elnökét az előadás megtar-
tására. 

Dr. Kelemenné Csíkszent-
györgyi-Ficzus Margit negy-
venöt illusztrációval színesítette előadását, 
a képeket a kivetítőn Balogh Jenő jóvoltá-
ból láthattuk. A Pest megyei Kormányhi-
vatal Nyáry Pál konferenciatermében ren-
dezett előadás a jeles tudós életéből csak 
egy vékonyka szeletet mutatott be, ám ez 
is jó alkalmat teremtett arra, hogy emlékét 
felidézze, és a vetített képes elő-
adással tevékenységét ne feled-
jük. A novemberi műsort rende-
ző önkormányzat elnöke köszö-
netet mondott a bemutatott tér-
képanyagért Zsigmond Benedek 
armenológusnak is. (Az előadás 
szerkesztett változatát a 3–10. ol-
dalon adjuk közre.) 

A nagy érdeklődéssel hallga-
tott előadást követően a közön-
ség soraiból elhangzott kérdés, 
azaz „Mikor megyünk oda?” – 
nagy derültséget okozott. A klub 

háziasszonyának válasza nem-
különben: „Amikor megszer-
vezitek!” Emlékeztette a hall-
gatóságot arra, hogy 2005-ben 
az Erdélyi Örmény Gyöke-
rek Kulturális Egyesület által 
szervezett utazáson sok olyan 
helyszínen voltak, amelyeket 
most láttunk. Az elnök asszony 
hozzáfűzte, hogy nála lehet je-
lentkezni, mert a Fővárosi Ör-
mény Önkormányzat anyagi-
lag is támogatna egy ilyen utat.

A klubest végén a klub háziasszonya 
a karácsonyi klubdélutánnal, illetve jövő 
évi parlamenti- és önkormányzati-, nem-
zetiségi önkormányzati választásokkal 
kapcsolatos információkat adott át, me-
lyekre a füzetekben külön is felhívjuk ol-
vasóink figyelmét.

Béres L. Attila
Örmény úti emlékeket idézett

A Fővárosi Örmény Klub novemberi műsorában Ala Tau – Ararát címmel Gábor 
Miklós régészprofesszor örményországi kutatásairól emlékezett meg Dr. Kelemen-
né Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit, a rendező Budapest Főváros XII. kerületi Ör-
mény Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 

I. rész
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ked-
ves Vendégeink!

Mindig nagy örömöt jelent szá-
momra, ha olyan könyv akad a 
kezembe, amely Örményország-
ról, az őshazáról ad új, számom-
ra addig ismeretlen információ-
kat. Külön örömet és büszkesé-
get jelent, ha írója olyan magyar 
tudós, aki kutatásaival az egyete-
mes kultúrát gazdagítja és meg-
becsülést szerez nemzetünknek a 
nagyvilágban is.

Ilyen tudós volt Gábori Mik-
lós professzor, az ősember-kuta-
tás nemzetközi hírű szakértője. A 
Magyar Tudományos Akadémia 
segítségével az 1970-es években 
hosszabb időt töltött a Kaukázu-
son-túli országokban azzal az ér-
dekes, tudományos céllal, hogy 
az ősember korának lelőhelye-
it, régészeti hagyatékát, az em-
beri civilizáció legrégibb nyoma-
it kutassa.

Gábori Miklós 1925-ben Ka-
puváron született. A Pázmány 
Péter Tudományegyetemen ősrégészet-em-
bertan szakon muzeológus oklevelet szer-
zett 1949-ben; doktorált 1958-ban; kandidá-
tusi fokozatot szerzett 1960-ban; és akadémi-
ai doktor lett 1972-ben.

1955-85 között a Budapesti Történeti Mú-
zeum Régészeti Osztályának tudományos 
munkatársa, majd osztályvezetője. 1980-tól 
az ELTE Bölcsészettudományi karának c. 

egyetemi tanára, az MTA Régé-
szeti Bizottság tagja. 1996-ban 
hunyt el Budapesten.

Tudományos pályafutásának 
elején az ún. Szeleta-kultúra le-
lőhelyeinek és anyagának teljes 
feldolgozását végezte el, majd 
nyíltszíni lösztelepek régészeti 
és rétegtani kutatásával foglalko-
zott. Alapvető eredményeket ért 
el a közép- és késői paleolitikum 
kultúráinak Kárpát-medencei 
kutatása terén. Számos tudomá-
nyos népszerűsítő könyvet és út-
leírást írt.

1978-ban jelent meg az „Ala 
Tau – Ararát: Régészeti utazások” 
c. könyve, amelyben hosszú uta-
zásra hívja meg az olvasót. Hatal-
mas területet járt be Közép-Ázsiá-
ban, valamint a Kaukázuson túl, és 
olyan lelőhelyekre jutott el, ame-
lyeket külföldi kutató addig még 
nem látott. Éles szemmel figyel-
te az ott élő emberek életét, a cso-
dálatos tájakat, a múltból a jelen-
be nyúló régi szokásokat, hagyo-
mányokat. Könyvéből megismer-

hetjük az üzbég nép múltját, jelenét, az ott 
folyó kutatásokat. Kirgiziai és tadzsikisztáni 
utazásai után egy hosszú, izgalmas expedí-
ció következik: a Pamir szélén, a Turkesz-
tán hegység láncain, sivatagokon keresztül, 
a Fergánai-medence ősi selyemútján kanya-
rog végig a terepjáró kamion. Ásatások, vi-
lágtól távol eső barlangok, újonnan felfede-
zett sziklarajzok követik egymást. Majd a 

Dr. Kelemenné Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit
Gábori Miklós: Ala Tau – Ararát
Régészeti utazások (Gondolat Kiadó 1978)
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A Fővárosi Örmény Klub novemberi közönsége

Gábori Miklós


