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• PETRÁSKÓ ANNA, meghalt 1795. ápr. 
4-én, 34 éves korában 

• PETRÁSKÓ GERGELY, meghalt 1840. 
jan. 1-jén, 78 éves korában, neje Bos-
nyák Teréz, meghalt 1828. dec. 27-én, 
68 éves korában. Szászsebesi Bosnyák 
Mihály leánya. A házasságkötés ideje: 
1786. febr. 18. Gyerekeik: Anna Mária 
Cecilia (1787. júl. 24.–...), Mihály Antal 
(1788. aug. 21.–1803. júl. 1.), Márton Ist-
ván (1791. jún. 1.–...), Anna Mária (1793. 
okt. 28.–1796. jún. 29.), Mária Terézia 
(1796. ápr. 22.–...), Veronika (1798. jan. 
27.–...), Gergely, meghalt 1840. jún. 28-
án, 40 éves korában; Anna Mária (1802. 
ápr. 26.–1803. május 27.), Mihály Már-
ton segéd rendőr (1804. márc. 31.–1836. 
júl. 25, kolerában), Johanna (1805. máj. 
13.–1807. márc. 16.), Anna Mária (1806. 
dec. 7.–1807. nov. 23.), Katalin Julian-
na (1808. nov. 13.–...), Jozefa Veronika 
(1811. jan. 10.–1811. jan. 27.), Anna Má-
ria (1812. máj. 31.–1812. aug. 12.)

• PETRÁSKÓ MÁRTON, meghalt 1794. 
ápr. 2-án, 66 éves korában

• PETRÁSKÓ MÁRTON (1791. jún. 1.–
1848. nov. 11-én, kolerában)

• PETELEI GERGELY, meghalt 1809. ápr. 
25-én, 20 éves korában   

• PETELEI ISTVÁN, (1819. szept. 18.–...), 
neje Istvánfi Mária. Gyerekeik: Rozália: 
1843. okt. 27.–1847. márc. 28.), Anna 
(1845. jan. 8.–...), Katalin (1846. márc. 
30.–...), Márton (1847. dec. 25.–...)

• PETELEI MÁRTON, neje Biluska Ro-
zália, meghalt 1851. febr. 2-án 55 éves 
korában. Gyerekeik: Mária (1813. dec. 
23.–...), János (1816. jún. 15.–1823. márc. 
26.), István (1819. szept. 18.–...), An-
tal (1822. dec. 15.–1823. jan. 5.), Katalin 
(1821. jún. 7.–1822. márc. 11.)

• PETELEI MÁRIA törvénytelen leánya 
Karolina (1846. jan. 27.–...)

• SCHUSTER JÁNOS, neje Isák Margit. Gye-
rekeik: Rebeka (1820. aug. 10.–...), Amália 
(1823. okt. 27.–...), Mária (1826. jan. 12.–...)

• SCHUSTER MÁRTON, neje Bosnyák 
Rebeka, meghalt 1838. jan. 4-én, 70 éves 
korában

• SCHUSTER TERÉZ, 1816-ban keresztel.
• SIMÁI ANDRÁS, neje Sandini Amália. 

Gyerekük: Vilhelmina Erzsébet (1847. 
márc. 7.–...)

• SZENKOVITS LAJOS (1809–...), neje 
Örves Anna Mária (1815. szept. 10.–...) 
Gyerekeik: Veronika (1839. jan. 3.–...), 
Lajos (1840. szept. 5.–...), Antal (1842. 
febr. 26.–1842. nov. 14.), Márton (1846. 
nov. 10.–...)

• SZENKOVITS LUKÁCS (1805–...), 
neje Petelei Mária (1813. dec.23.–...). 
Gyerekeik: Márton (1835. dec. 11.–...), 
Mihály (1837. aug. 11.–...), Rozália 
(1839. jan. 23.–...)

• SZENKOVITS MIKLÓS (1814–...), neje 
Rákosi Katalin, özv, ref. vallású (1814–...)

• SZENTPÉTERI ANTAL (1786. jún. 14.–
1838. febr. 23.), szabó, neje Aikler Julian-
na (1810. jan. 15.–...). Gyerekeik: Julianna 
(1835. aug. 24.–...), Lázár (1838. febr. 11.–...)

• SZENTPÉTERI JÁNOS (1791. ápr. 20.–
...), szűcs, neje Csernik Zsuzsanna. Gye-
rekeik: Anna (1820. márc. 30.–...), Teréz 
(1822. szept. 12.–...) , Dénes (1828. okt. 
17.–...), János (1831. jún. 14.–...), Katalin és 
Erzsébet (1833. nov. 24.–...), Ferenc (1836. 
júl. 21.–...), Zsuzsanna (1839. dec. 28.–...) 

• SZENTPÉTERI JÓZSEF, meghalt 1829. 
márc. 5-én, 55 éves korában

• SZENTPÉTERI KRISTÓF, meghalt 
1800. márc. 8-án, 48 éves korában; neje 
Szabó Mária, alias Trombitás. Gyerekeik: 
Anna Mária (1781. júl. 15.–1830. márc. 
5.), János (1784. jan. 2.–1784. júl. 13.), 
Antal József (1786. jún. 14.–1838. febr. 
23.), Terézia Veronika és János József 

(1791. ápr. 20.–...), Mária Terézia (1793. 
okt. 7.–1795. márc. 20.)

• SZENTPÉTERI KRISTÓF, meghalt 
1835. nov. 23-án, 68 éves korában

• TENTZER ADEODÁT, neje NOVÁK Mar-
git. Gyerekük: József (1816. márc. 26.–...)

• TUTSEK GERGELY, neje Ábrahám Má-
ria, meghalt 1849. júl. 22-én, 27 éves ko-
rában. Gyerekeik: Ferenc (1835. jan. 
7.–...) Gergely (1836. dec. 9.–...)

• VERZÁR SÁNDOR (Oxendiusz) 
(1759. márc. 22.–1808. dec. 5.), neje 

Márkovits Helén 1765. máj. 19.–1841. 
márc. 28.)

• ZAKARIÁS IMRÉNÉ Csíki Rozália 
elhunyt 1855. febr. 18-án, 79 éves ko-
rában

• ZÁSZLÓFI ANNA özv. elhunyt 1845. 
jan. 13-án, 103 éves korában

• ZÁSZLÓFI JÁNOS elhunyt 1843. jún. 
9-én, 43 éves korában; neje Bogdánfi Ro-
zália. Gyerekeik: Franciska (1831. márc. 
7. –…), Gábor (1833. nov. 28.–...), József 
(1836. febr. 2.–...)

  

Az őszi önkormányzati választások kam-
pánynyitó rendezvényén dr. Issekutz Sarolta 
köszöntötte az igen nagy számú közönséget, 
köztük a díszvendégeket, így dr. Turgyán Ta-
más örmény szószólót, aki az áprilisi ország-
gyűlési választások eredményeként éppen 
azon a napon vette át megbizólevelét, majd 
ezt követően először vett részt egy erdélyi 
örmény gyökerű közösség rendezvényén.

Dr. Láng Zsolt polgármester elfoglaltsá-
ga miatt Schanda Tamás, a Budapest Fő-
város II. kerületi Önkormányzat Közokta-
tási, Közművelődési, Sport és Informati-
kai Bizottságának elnöke nyitotta meg a ki-
állítást. Felelevenítette a magyar és az erdé-
lyi örmény kultúra és művelődéstörténet kö-
zös pontjait, a magyarörmény gyökerű hí-

res-neves történelmi személyeket, a kerület-
hez kapcsolódó írókat, művészeket, színé-
szeket. Hangsúlyozottan kiemelte az önkor-

A II. kerületiek kampánynyitó kiállítása
A Budapest Főváros II. kerületi Örmény Önkormányzat május 6-án tartot-
ta az őszi nemzetiségi önkormányzati választások kampánynyitó rendezvényét a 
Marczibányi Téri Művelődési Központban. dr. Issekutz Sarolta elnök a „Magyarör-
mény kultúra, magyarörmény identitás – Húsz esztendő a II. kerületi örmények szol-
gálatában” című kiállítás megnyitóján a példamutatás erejével adott számadást az 
erdélyi örmény gyökerekkel rendelkező örmény nemzetiség életéről, amely a ma-
gyarság boldogulásában érdekelt. A bemutatott gazdag gyűjteményt május 18-áig 
lehetett megtekinteni az M Galérián. 

A kiállítás közönsége
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mányzat által is támogatott alkalmakat, ame-
lyeket a kerületi örmény önkormányzat és az 
erdélyi örmény gyökerű nemzetiség rendez. 
(A megnyitó előadás szerkesztett változatát 
a 10–11. oldalon közöljük.)

A „Magyarörmény kultúra, magyarör-
mény identitás – Húsz esztendő a II. kerü-
leti örmények szolgálatában” című kiállítást 
rendező Budapest Főváros II. ker. Örmény 
Önkormányzat elnöke, dr. Issekutz Sarolta 
olykor-olykor meghatódottan mondta el az 
elmúlt húsz esztendő örmény vonatkozású 
eseményeit, amelyek nemcsak a kerülethez 
kapcsolódtak. A számadás sok szép-, nemes- 
és tartalmas gondolatot tartalmazott. Amint 
végig tekintettem a sok idővel és munkával 
gondosan összeállított kiállítást, arra gondol-
tam, rajtunk is múlik, hogy mire építjük éle-
tünket, mit helyezünk előtérbe, mire szánjuk 
az időnket és energiánkat. dr. Issekutz Sarol-
ta a magyarörmény kultúra és identitás meg-
maradására szánta, nemcsak a húsz évet! Kí-
vánom, hogy két évtized múltán legalább 
ilyen szeretettel és megbecsüléssel gondol-
junk vissza saját életünkre! (A számadást a 
12–21. oldalon adjuk közre.)

A kiállítás tablói bemutatták, hogyan őriz-
ték az örmény kultúrát a magyarörmények 
az elmúlt húsz év alatt egyesületi-, kerüle-
ti- és fővárosi szinten. A dr. Issekutz Sa-
rolta által vezetett II. kerületi Örmény 
Önkormányzat jelentősebb kulturális 
programjairól: a huszonnyolc kiállítás-
ról, a 3 évben megrendezett Örmény Kul-

túra Hetéről, a hat nemzetközi konferenciá-
ról, az örmény őshazában tett látogatásról, 
stb. közzé tett fotók mellett a tárlókban he-
lyet kaptak szóróanyagok, könyvek, örmény 
népművészeti tárgyak is. A kiállítást színesí-
tette a körítő falakat borító korabeli nagymé-
retű színes plakátok sora, az egyes kiállítá-
sok, rendezvények dokumentumaként. 

A Marczibányi téri délutánt még színe-
sebbé tette a felcsendülő örmény dallamok-
kal Puskás Eszter éneke, a közreműködő 
Lusnakar Együttes – Juhász Endre (duduk, 
zurna), Gerzson János (ud, cümbüs) és Gyu-
lai Csaba (dob: dhol- és daf) előadásában.

A megnyitó utáni fogadáson – amit 
Sergio és csapata készített az örmény 
konyha remekeiből – rég nem látott bará-
tok kellemes beszélgetéssel töltötték a dél-
után hátralevő részét. Jó volt a régi ismerős 
arcokat viszontlátni.

(Béres)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Elnök 
Asszony!

Orbán Balázs írta a Székelyföld leírása című 
művében: „(Csík)Szépvíz sokadalmakkal és 
hetivásárokkal bíró falu (...) Örmény lakói ép-
pen az élénk kereskedés által emelkedtek (…)

De ne irigyeljük ezen saját szorgalmuk ál-
tal kivívott fölényt, mert ők vendégek ná-
lunk, emellett nem is élnek vissza e haza 
vendégszeretetével, mely őket legnyo-
morúságosabb üldöztetéseik korszakában 
befogadá, s a hazátlanul bolygóknak ha-

zát s tűzhelyet nyújta.(...) ...ők átérték, mi-
vel tartoznak e hazának, miért minden alka-
lommal méltóknak mutatkoztak arra, hogy e 
haza őket édes és szeretett fiai közé számít-
sa. Ők átvették a mi nyelvünket, műveltsé-
günket, ők érdekegységi szövetségre léptek, 
s ekként rokonultak velünk.”

Orbán Balázs egyszerű és szép szavakkal 
foglalta össze az Erdélybe menekült örmé-
nyek magyarokkal összefonódott sorsát. A 
ma megnyíló kiállítás ennek a sorsközösség-
nek állít emléket.

Tisztelt Megjelentek! 
A II. kerületben élő örmények kisebbsé-

gi önkormányzata húsz évvel ezelőtt alakult 
meg. Fontos és értékteremtő tevékenységük 
révén nemcsak az örmény nemzeti tudatot 
tartják életben, de kiállításaikon, konferenci-
áikon, kiadványaikon keresztül sokan meg-
ismerkedhettek az örmény történelemmel, 
szokásokkal, valamint a magyar-örmény 
együttélés és egymásrautaltság emlékeivel.

A húsz éve megalakult II. kerületi örmény 
kisebbségi önkormányzat elnöke és tagjai 
töretlen lelkesedéssel végzik nemes felada-
tukat: az örmény identitás erősítését, az ör-
mény kultúra és hagyományok ápolását.

Engedjék meg, hogy néhány, örmény 
gyökerekkel rendelkező nevet említsek a 
magyar művelődéstörténetből. A festőmű-
vész Barcsay Jenő, a kiváló színpadi szer-

ző, Csiky Gergely, az író-költő magyarság-
kutató Kolozsvári Grandpier Emil, a Já-
nos Vitéz megzenésítője, Kacsóh Pongrác, 
nagyszerű színművészeink: Agárdy Gábor 
és a II. kerület 2010-ben elhunyt díszpol-
gára, Bánffy György. Folytathatjuk a sort: 
Gross Arnold festőművész, Novák Ferenc 
rendező, koreográfus, Flórián Antal szín-
művész, Jankovics Marcell rajz-animációs 
filmrendező, Szervátiusz Tibor szobrász-
művész. De nem feledkezhetünk el Láz-
ár Vilmos és Kiss Ernő aradi vértanúságá-
ról sem. Örmény származású tisztként har-
coltak a magyar szabadságért 1848-ban és 
1849-ben. 

A II. Kerületi Önkormányzat számára fon-
tos, hogy a nemzetiségi képviselet megje-
lenjen a városrész mindennapjaiban. Az ör-
mény önkormányzat nem először mutatko-
zik be a Marczibányi Téri Művelődési Köz-
pontban, de tartottunk közös megemlékezést 
az örmény genocídiumról a Polgármesteri 
Hivatalban is. Az örmény kultúra és gaszt-
ronómia minden év júniusában bemutatko-
zik Önkormányzatunk legnagyobb ünnepén, 
a Kerület Napján.

Tisztelt Egybegyűltek!
„Az egy nyelvű és egy szokású ország 

gyenge és esendő” – írta majd ezer eszten-
dővel ezelőtt István király a fiának, Imre her-
cegnek szóló Intelmeiben. Államalapító ki-
rályunk vendégszeretetről és a befogadásról 
írt sorai máig érvényesek és igazak. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Gratulálok ennek a csodálatos kiállításnak 

a megszervezéséhez és a következő 20 év-
ben is sok szeretettel látjuk Önöket itt, a II. 
kerületben. 

Köszönöm, hogy meghallgattak.
Schanda Tamás

a II. ker. Önkormányzat Közoktatási,
Közművelődési, Sport és Informatikai 

Bizottság elnöke

„Töretlen lelkesedéssel végzik nemes feladatukat”
A közreműködő Lusnakar Együttes

Schanda Tamás és dr. Issekutz Sarolta


