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Ha Isten is megengedi, július végén vé-
gigjárhatom életem második zarándokút-
ját. Mindkettő összefügg örménymagyar 
Édesapámmal. Az ő családja volt a kato-
likus, és ennek döntő szerepe volt abban, 
hogy azon a zarándoklaton vegyek részt 
Rómában, Assisiben, amelyet éppen 
Ft. Jakab Gábor pápai káplán vezetett.  
Az élmény mélyen bevésődött szívembe, 
meg is írtam a kolozsvári Szabadságban, 
Zarándoklás önmagamhoz címen.

Az I. világháború kitörésének 100. év-
fordulójára, ott harcoló őseinkre, hőse-
inkre emlékezve készülünk július végén a 
közös kegyeleti barangolásra. Ez az ese-
mény alkalmat ad számomra, hogy a Dr. 
Száva Tibor-Sándor remek kis könyvét: 
Erdélyi magyarörmények az I. világhábo-
rúban (Csíkszereda, Alutus Kiadó. 2005.) 
kiegészítsem.

Dr. Száva Tibor-Sándor műve forrásai 
között első helyen említi Vitéz Deseő La-
jos, Ardói Gyula könyvét: Erdélyi ezre-
dek a világháborúban (Ardói irodalmi és 
könyvkiadó vállalat kiadása, Bp. 1941).

Én alapvetően ebből a könyvből kere-
sem ki a nagy valószínűséggel annak vélt, 
vagy valós örmény gyökerű katonákat. 
Meg kell azonban jegyeznem, hogy a bir-
tokomban lévő példányon nem szerepel 
a kiadás éve, és járt is a kezemben éppen 
Gyergyóalfaluban, egyik „barangolásunk” 
alkalmával olyan példány, amelyben a 
felsorolt katonák nem mind egyeztek az 
édesapám őrizte könyvben lévőkkel.

Azok, akiket Ardói Gyula – „A világ-
háború alatt  erdélyi ezredeknél szolgála-
tot teljesített tisztek, altisztek és legény-
ség által szolgáltatott adatok alapján” baj-

társi emlékalbumában felsorol, valameny-
nyien tagjai lettek a Vitézi Rendnek.

„A Vitézi Rendnek hármas célja van: 
jutalmazni a vitézséggel párosult hon-
fi erényt, megtartani nagy idők legjobb-
jait és biztosítani a hősök nemzetségének 
fennmaradását…”

A Vitézi Rend Kis Kátéjának mottója:
„Vitézek, mi lehet ez széles föld felett
szebb dolog az végeknél?” (Balassi Bálint)
Elöljáróban jelzem, hogy közleménye-

inkben nem csak a történelmi Erdélyről 
van szó, hanem a „részekkel” együtt, a 
mai értelemben vett Erdélyről.

(Természetesen sokan kimaradtak az 
idézett könyvből, de az azóta megjelent 
különböző kiadványokban rábukkanha-
tunk több örménymagyar katona nevé-
re, akik részt vettek az I. világháborúban. 
Akikre rátaláltam azokat felsorolom.) 

Célom a legjobb szándékkal kiegészíte-
ni ahol erre alkalom adódik Dr. Száva Ti-
bor-Sándor úttörő munkáját, a már meg-
jelentek adatait, – ezeket a részeket jel-
zem, valamint azt is, ha új neveket közlök. 
Ahol találok valami érdekes színes anya-
got, ott  azokkal oldani szeretném a világ-
háborúk sötét fellegeit.

Kiegészítések:
A háborús keresőszolgálat honlapja sze-
rint a szilágysomlyói illetőségú, 1890. 
március 9-én született Ajtay Ferenc t. fő-
hadnagy részt vett a II. világháborúban is, 
és a Focsani (Foksány, Románia) hadifo-
golytáborban hunyt el, 1945. októberében.

Ajvász Árpád, Béla és Jenő, testvé-
rek voltak, Ajvász Kristóf kereskedő és 
Szenkovits Róza gyermekei.

Székelykeresztúron 1920-ban, titkár és 
tagok jegyzékével felbukkan a KERESZT-
ÚRI ATLÉTIKAI CLUB. Első elnöke 
Ajvász Béla, a sportegyesület színe pedig: 
fekete-piros. Színük 1924-től lett zöld-fe-
hér, melyet a mai napig megőriztek.

Ajvász Béla 1930-ban Ajvász Kris-
tóffal együtt, Székelykeresztúrról „a 
szamosújvári örmény katholikus főtemp-
lom renoválási költségeihez hozzájárulni 
szíveskedett.”

(Sajtóhiba miatt halálozási évét nem 
tudjuk, a Száva könyvében, 
ugyanaz jelenik meg halála éve-
ként, mint a születési éve.)

Ájvász Jenő 1917-től a nehéz-
tüzérségnél szolgált az olasz és 
az albán fronton. A hatalomválto-
zást követően 1924-től testvéré-
vel társtulajdonosa a csíkszeredai 
Fekete Sas gyógyszertárnak, ahol 
1940-ig dolgozott. 

Gözsy Árpád, aki „Szerepet vál-
lalt a csíkszeredai közéletben, 1920-
tól ő lett a Csíkmegyei Gyógysze-
részek Testületének elnöke. 1924-ben min-
denki számára váratlanul eladta a gyógy-
szertárát a Székelykeresztúron született, 
örmény származással rendelkező gyógy-
szerész testvéreknek, Ajvász Jenőnek és 
Ajvász Árpádnak. Az adásvételi szerző-
dést 1924. június 29-én írták alá és a kö-
vetkező állt benne:

„…Gözsy Árpád örök áron eladja és 
Ajvász Jenő örök áron megveszi az el-
adó kizárólagos tulajdonát képező Csík-
szeredában [a Kossuth Lajos utca 32. 
szám alatt] fekvő gyógyszertárát jogosít-
ványával, az összes felszerelésével, teljes 
anyagkészletével.” 1924. június 29.

Ájvász Árpád és Ájvász Jenő 1930-
ban Csíkszeredából a szamosújvári ör-
mény katholikus főtemplom renoválási 

költségeihez hozzájárult. 1943-ban is-
mét katonai szolgálatra hívják be, ekkor 
a csíkszeredai 201-es hadikórház veze-
tő gyógyszerésze lesz. A visszavonulás 
után Balatonbogláron fogságba jut, és 
1945-ben hadifogolyként Oroszország-
ba kerül, 1946-ban szabadul. Ezt az idő-
szakot szervezete megsínylette, egész-
ségi állapota leromlott, és hazatérte 
után 1949-ig nyugállományba vonult. A 
gyógyszertárak államosításakor vissza-
tér a szakmához és Székelykeresztúron 

egy állami gyógyszertár vezeté-
sét bízzák reá, ezt a munkakör-
ét haláláig látta el. 1955. szep-
tember 26-án, Marosvásárhelyen 
hunyt el.

Muzsikás Ajvász (részletek Ba-
rabás István írásából)

A gyergyóalfalusi lenfeldolgozó 
ezelőtt kerek száz évvel részleget 
nyitott Székelykeresztúron. Ez volt 
az első gyára, 1901 tehát fontos mér-
földkő a város történetében. Nemso-
kára újabb említésre méltó esemény 

következett, most már a kultúra fejezetéből. 
Lapozzuk gyorsan tovább a 

Székelykeresztúr kollekcióját, hátha e 
proletár siralomvölgyből napfényes me-
zőkre jutunk. És csak két évet kell át-
ugranunk, mert nicsak, 1907-ben mi-
lyen rózsaszínű híradás gerjeszti ünnep-
váró hangulatunkat: „Polgári leányisko-
lánk műsorral egybekötött táncmulat-
ságot tart február 10-én. Jegyek Ajvász 
Kristóf üzletében.” Innen már egyenes 
út vezet a négy év múlva megjelenő hir-
detésekhez: 1911. október 1-jén felhívás 
a Székelykeresztúri Filharmonikus Tár-
saság megalakulására, december 11-én 
pedig az első koncert, műsorán Liszt, 
Weber, Johann Strauss, jegyek elővétel-
ben Ajvász Kristóf üzletében.

Bálintné Kovács Júlia
Életem második zarándoklata (1. rész)

A Vitézi Rend jel-
vénye
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Kiderült tehát, hogy a századelő ke-
resztúri művelődési életének minden 
fontosabb eseményében szerepet vállalt 
Ajvász Kristóf családi vállalkozása is. 
Hogy nem csupán szponzor volt, aki hol-
mi koncertek, bálok nemes ügyén felbuz-
dulva, segített a szervezésben, bizonyíték 
a Székelykeresztúr 1918. január 19-i szá-
mának híradása: a helybeli jótékony nő-
egylet január 13-án megtartott választmá-
nyi ülésén a háború következtében éhező 
szegény székelyek megsegítése céljából 
több úrhölgy mellett Ajvász Kristófné is 
nagylelkű felajánlást tett, ő személy sze-
rint egy véka paszulyt (így írja a lap) ado-
mányozott a nemes célra.

A mikrotörténelem és emlékhagyomá-
nyozás műfaji törvényei szerint íme, az 
Ajvász család neve fennmarad, sőt a XXI. 
században is beragyogja Székelykeresztúr 
múltját. Tanúság arra, hogy eleink a kul-
túra pártolásáról akkor sem mondtak le, 
amikor a város lakói éppen éheztek. Holmi 
elégedetlenségek miatt sztrájkoltak a gyár-
ban, aztán elmentek a háborúba, a szeren-
csésebbje, ha nyomorékon, tetvesen is, de 
hazatért. És bármi történt, nem felejtett el 
betérni Ajvász Kristófhoz jegyet vásárol-
ni hangversenyre, iskolai ünnepségre, elő-
fi zetni újságra. Székelykeresztúr nem vár-
ta az állam sült galambját, hanem közön-
ség és szponzor, ki-ki lehetőség szerint sa-
ját zsebéből áldozott kultúrája életben tar-
tására. Ha sztrájkolt, tüntetett is a nyomor 
miatt, utána jegyet váltott Ajvásznál, és el-
ment meghallgatni Liszt Ferenc Magyar 
rapszódiáját. Hogy miért idézem a példát 
most, száz év múlva, találja ki az olvasó. 
(Forrás: Hargita népe, 2001. dec. 8.)

Új nevek! 
Antal László dr. tartalékos százados, ügy-
véd.(Szatmárnémeti). 1875-ben szüle-

tett Szatmárnémetiben. Tényleges katonai 
szolgálatra 1898-ban vonult be a 12. hon-
véd gyalogezredhez. 1914-ben, mint had-
nagy az orosz harctérre ment. Bilek mel-
letti ütközetben vett részt. 1915 március 
közepén, mint főhadnagyot a 17. gyalog-
ezredhez vezényelték. 1916 júniusában 
a miskolci kiképző-csoportnál szolgált. 
1918 márciusában a 64. honvédgyalog-
ezred kötelékében az olasz frontra ke-
rült. Itt Oderzó mellett harcolt. 1918 júli-
usában szabadságra ment, majd utána fel-
mentették. Kitüntetései: Bronz S.L., Aék., 
KcsK. Heé.1908 jub. emlékérem.

Antal László dr. Szatmárnémetiből 
1930-ban hozzájárult a Szamosújvári ör-
mény katolikus főtemplom renoválási 
költségeihez.

dr. Ávéd János ügyvéd, (Gyergyóalfalu)  
az első világháborúban, mint tartalékos 
tüzérfőhadnagy vett részt. (Forrás: Dr. 
Ávéd László orvos önéletírása)

Balta Zoltán dr. tartalékos hadnagy, 
városi főjegyző (Szilágysomlyó). 1892-
ben született Szilágysomlyón. 1915 
januárjában vonult be Désre, a 32. honvéd 
gyalogezredhez. 1915 decemberében a 
20. népfelkelő gyalogezred kötelékében 
az orosz frontra ment. Kirlibabqa és Dor-
na Vatra mellett harcolt. 1918. nov. 19-én 
szerelt le. A KcsK.tulajdonosa.

Begidsán E. Manó őrmester, nyu-
galmazott államrendőrségi detektív 
(Szamosújvár). 1888-ban született Sza-
mosújváron. 1914. augusztus 1-én vo-
nult be Marosvásárhelyen a 62. királyi 
gyalogezredhez. A tábori ezreddel aug. 
7-én az orosz frontra ment, 11 hónapi 
tűzvonalszolgálat után Halics mel-
lett súlyosan megsebesült. 1918. no-
vemberében mint 100 százalékos had-
irokkant szerelt le. Kitüntetései: KcsK., 
Seb.é. és Heé.

Begidsán Ottó I. világháborús hősi ha-
lott, mint II. éves jogász.
(Forrás: Radix Fórum)

Besenczky Márton gyalogos, kőműves-
mester. Szilágysomlyón született 1886-
ban. Onnan vonult be 1915 februárjában  
Kolozsvárra, az 51. számú gyalogezred-
hez. A 9. menetzászlóaljjal az orosz harc-
térre ment.

Besenszky Béla Magyarlápos, 1890–?

Kiegészítés
Leszerelése után Magyarláposra tért haza, 
és ott élt haláláig. Dr. Cholnoky Béla A Lá-
pos Szurdoka című írásában, (Erdély, 1944. 
április) írja: „Nagyon nagy nyeresége len-
ne az erdélyi turistaságnak, ha könnyebben 
volna megközelíthető. (…) Ha Besenszky 
Béla m. kir. útmester úr szíves segítségét 
nem élvezhetem, aligha tudtam volna a ter-
vezett utat megvalósítani. Legyen szabad a 
szíves megértő segítségért Besenszky Béla 
úrnak, a Lápos-szurdok lelkes rajongójá-

nak, ezen a helyen is őszinte szívből hálás 
köszönetet mondani.”

Dr. Boros Ádám pedig, aki valószínűleg 
együtt volt Cholnokival ezen a felfedező 
úton, A Természet című folyóirat 1944. 
júniusi számában így ír „Besenszky Béla a 
magyarláposi törvényhatóság útmestere, a 
környék természeti szépségeinek legjobb 
ismerője, és a vidékre utazó természetku-
tatók legfőbb útbaigazítója.”

Besenczky Márton gyalogos, kőmű-
vesmester  Szilágysomlyón született 
1886-ban. Onnan vonult be 1915 február-
jában  Kolozsvárra, az 51. számú gya-
logezredhez. A 9. menetzászlóaljjal az 
orosz harctérre ment, ahol Branovice és 
Ivángorod bevételénél harcolt. 1917-ben 
az olasz frontra vitték, itt részt vett a 11. 
Isonzói csatában. 1918. szeptember 12-én 
Minte San Michele környékén fogságba 
esett, ahonnan csak 1920. május 16-án jött 
haza. Kitüntetései: O1., KcsK.

Folytatjuk

Fővárosi Örmény Klub 
2014. augusztus 21., csütörtök 17 óra

A Pest megyei Kormányhivatal Nyáry Pál terme, bejárat: Bp. V., Városház u. 7.

Műsor
Csiky Gergely, a drámaíró

(Pankota 1842. dec. 8. – Budapest 1891. nov. 19.)
Ingyenélők – társadalmi dráma

(fi lm, 1979, 76’)
Írta: Csiky Gergely,

Operatőr: Czabarka György, Rendezte: Hajdufy Miklós
Rendezi: Budapest Főváros XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Támogató: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

és a Fővárosi Örmény Önkormányzat


