
Erdélyi Örmény Gyökerek2014. április

2

Erdélyi Örmény Gyökerek 2014. április

3

Fővárosi Örmény Klub 
2014. április 17. csütörtök 17 óra

A Pest megyei Kormányhivatal Nyáry Pál terme,
bejárat a Budapest V., Városház utca 7. szám felől

Műsor
„Ezeregytornyú” Ani,

az ősi örmény főváros rövid története és építészeti hasonlóságok
a koraközépkori magyarországi templomokkal

Pettendi Szabó Péter fotóművész és Horváth Zoltán György vetítettképes előadása
Rendezi: Zuglói Örmény Önkormányzat
Támogató: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

és a Fővárosi Örmény Önkormányzat

dr. Issekutz Sarolta bevezetőként 
elmondta, hogy húsz évvel ez-
előtt ismerte meg a balassagyar-
mati Sáska Editet, aki először 
említette nagybátyja, Dr. Sáska 
László nagyszerű életművét. A 
gyulai Sáska család a nemesi elő-
nevet az Erdély és Moldva hatá-
rán lévő Gyula helységről kapta, 
eredetileg ott voltak a család bir-
tokai. Sáska Edit édesapja is or-
vos volt, és a család több tagja is 
az orvosi hivatást választotta, akárcsak 
Dr. Sáska László, akiről sokkal többet tud 
márciusi előadónk” – adta át a szót a klub há-
ziasszonya Dr. Kubassek Jánosnak, aki meg-
köszönte a megelőlegezett bizalmat.

A Magyar Földrajzi Múzeum 
(Érd) igazgatója személyes vallo-
másai alapján egy nagyszerű em-
ber, kiváló orvos, igazi filantróp 
munkásságának tisztelgett. Dr. 
Sáska László hosszú ideig csend-
ben, reflektorfénytől távol, Afrika 
mélyén dolgozott. Dr. Kubassek 
János visszaemlékezéseiből kide-
rült: „A legnagyobb, legszebb fel-
adat, hogy értékeket keresünk, el-
feledettnek tűnő kincseket kuta-

tunk, és abból próbálunk másoknak is adni. 
Amikor kisgyermekként először olvastam 
Sáska László: Életem Afrika című könyvét, 
megragadott az a természetesség és hihetet-
len humánum, ami a sorokból áradt. Hogy 

valaki hogyan tud 
ilyen mély megérzés-
sel és empátiával írni 
azokról az afrikai em-
berekről, akik sokak 
számára csak egzoti-
kumokat jelentenek. 
Huszonöt évesen vál-
laltam a Magyar Föld-
rajzi Múzeum vezeté-
sét, a múzeumi kuta-
tómunkám egyik leg-
nagyobb élménye, ha 
olyan hagyatékokban 
munkálkodhatunk, 

amelyek új és új anyagokat, 
meglepetéseket adnak. Ab-
ban a szerencsés helyzetben 
voltam, hogy a Magyar Tu-
dományos Akadémia Afrikai 
Expedíció tagjaként 1987-
88-ban 186 napot töltöttem 
Kelet-Afrikában. Azokon a 
tájakon, ahol nemcsak Teleki 
Sámuel, hanem Sáska László 
is dolgozott. 2003-ban ismét 
végigjártuk egy filmkészítés 
céljából az abesszíniai tája-
kat, egy nem mindennapi ember munkássá-
gának helyszíneit, aki számon tartotta felme-
nőit és büszke volt örmény gyökereire. Élete 
utolsó napjáig dolgozott.”

Az előadó méltó emléket állított Sáska 
Lászlónak, felelevenítette életét, amelyet 
Sáska László és felesége, Mojzsis Mária 
fényképeken örökített meg. Az igen érde-
kes, izgalmas és látványos másfél órás vetí-
tett képes előadást közel százan élveztük vé-
gig. Nagyrészt az elmúlt évszázad kelet-af-
rikai történeleméből láthattunk dokumen-

tum értékű archív felvétele-
ket, másrészt az afrikai ma-
gyarörmény orvos életéről, 
munkásságáról, kutatásairól 
gazdag képanyagot. Az él-
vezetes előadás, a jó humo-
rú előadó nagy elismerést és 
szűnni nem akaró tapsot vál-
tott ki a hallgatóságból. 

Fontos, hogy az utókor, 
a mi korosztályunk is meg-
ismerje az örmény gyökerű 
Dr. Sáska Lászlót és munkás-

ságát, emlékezetünkbe véssük a csodadok-
tor példaértékű életútját. (Dr. Kubassek Já-
nos írását, valamint Sáska László életrajzát 
és írását a 4-6. oldalon közöljük.)

A klub háziasszonya könyvajándékkal 
köszönte meg az előadónak a szép estét. 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület elnöke ismertette a soron követ-
kező programokat is, majd agapéra invitálta 
a megjelenteket a klubestet rendező Ferenc-
városi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke, Szenttamásy Katalin.

Béres L. Attila
Az utókor kései tisztelgése Sáska László előtt

Március harmadik csütörtökén a Pest megyei Kormányhivatal Nyáry Pál termé-
ben a Fővárosi Örmény Klub háziasszonya, dr. Issekutz Sarolta köszöntötte a Ma-
gyar Földrajzi Múzeum igazgatóját, Dr. Kubassek Jánost. A márciusi előadó több 
előadást tartott már a klubban, ezúttal Kelet-Afrika erdélyi örmény származású 
„magyar csodadoktorát”, Dr. Sáska László orvost és természetbúvárt mutatta be 
dokumentum értékű felvételekhez fűzött előadásában.

Dr. Kubassek János

dr. Issekutz Sarolta
és Szenttamásy Katalin

A Fővárosi Örmény Klub márciusi közönsége


