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Ezt többször is hangsúlyozzák! Az Egyház-
megyei Takarékpénztár jászberényi fiók-
jának volt az igazgatója. (Ma elképednénk 
egy ilyen nevű bankon. Pedig volt! Magam 
is emlékszem a gyöngyösi fiókjára. Egyéb-
ként a névben az egri egyházmegyéről van 
szó!)

A könyv 2014-ben jelent meg Budapes-
ten, a Fővárosi- és a II. kerületi Örmény 

Önkormányzat is támogatta megjelenését. 
Írója Doboss Gyula, ezzel is emléket állít-
va felmenői örmény-magyar ágának, érint-
ve az Élet sok – megoldandó – problémáját. 
Egyébként ö, Merza István unokája. Jó lett 
volna – akár Függelékként – egy családfa, 
mely segíti az eligazodást.

Doboss Gyula: A Merza-napló (Magyar 
Napló, Írott Szó Alapítvány, Budapest, 2014) 

  

  

Marosvásárhelyen hagyománnyá vált az 
ősszel megrendezésre kerülő örmény kultú-
ra napja, amely művészeti, irodalmi és tör-
ténelmi témakörökkel jelentkezik, nem csak 
magyar-örmény vonatkozásban. Szó esett 
így nem csak az örmények, hanem a szá-
szok, a zsidóság, a székelység önszervező-
déséről is a nagy érdeklődésre számot tar-
tó előadásokon.

A Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kul-
turális Egyesület (MÖMKE) immár negye-
dik éve minden őszön megszervezi az ör-
mény kultúra napját Marosvásárhelyen. Idén 
ezt október 11-én, szombaton tartották meg 
a Kultúrpalota kistermében, rangos előadók 
részvételével. Amellett, hogy bemutatás-
ra került az erdélyi magyar-örménység több 
mint három évszázados múltjának, kultúrá-
jának, hagyományainak bemutatása, idén 
több erdélyi nemzetiség életéből, szellemi 
és művészeti értékeiből nyújtottak váloga-
tást az egész termet betöltő hallgatóságnak 
az Együttélési modellek a történelmi Erdély-
ben a román, örmény, szász, zsidó közössé-
gek körében című előadássorozat keretében.

Az 1600-as évek utolsó harmadában ér-
keztek Erdélybe az első örmény telepesek, 
akik az üldöztetés elől menekülve leltek 

Bakó Zoltán

Önszerveződő erdélyi nemzetiségek

otthonra I. Apafi Mihály fejedelem éleslá-
tásának, gyakorlatias szellemének, s nem 
utolsó sorban vendégszeretetének köszön-
hetően. Az első letelepülési helyeik Beszter-
cén, Gyergyószentmiklóson és Szépvízen 
voltak, ezután alakultak ki az örmény sza-
bad királyi városok, Szamosújvár, Erzsébet-
város, s később szóródtak szét nagyobb köz-
ségekbe kompakt örmény csoportok, mint 
amilyen a marosszéki Petele is volt.

A MÖMKE elnöke, Puskás Attila kö-
szöntője és bevezető előadása után a meg-
hívottak mutatták be a témával kapcsolatos 
előadásaikat. Garda Dezső A Compania és a 
Mercantile Forum, mint az örmény önszer-
veződés alapintézményei címmel értekezett 
a magyar-örménység sajátságos intézmény-
rendszeréről.

A románok 19. századi kulturális autonó-
miatörekvéseiről szóló, Cornel Sigmirean 
által írott tanulmányt a szerző más elfoglalt-
sága miatt Kálmán Attila olvasta fel. Pál-
Antal Sándor „A székely közösség önszerve-
ződése” című előadását – mint minden alka-
lommal – nagy érdeklődéssel követte a hall-
gatóság. Az erdélyi szászok történelmének 
egy jelentős – és hosszú időtartamú – sza-
kasza, a szász Universitas (1690–1876) je-
lentőségéről és fontosságáról Kálmán Attila 
értekezett. Zsidó szervezetek a történelmi 
Erdélyben címmel Spielmann Mihály törté-
nész-levéltáros tartott igen érdekes előadást, 
amelyben a marosvásárhelyi szervezetek, 
egyletek életébe is betekintést nyújtott.

Örmények a Kultúrpalotában. Érdekfeszítő 
előadások

Az előadások között rangos fellépők 
szórakoztatták a hallgatóságot: a Maros 
Művészegyüttes táncosai, énekelt Aszalos 
Enikő, zongorán játszott Szőnyi Márta és 
Szakács Mária Magdolna, majd a rendez-
vény végén Kecskés Ávéd Erika, a kolozs-
vári Gheorghe Dima Zeneakadémia hallga-
tója egy Bach-művet játszott el azon a mes-
terhegedűn, amelyet a MÖMKE által szer-
vezett gyűjtés eredményeként kapott nem-
régiben. 

Az idei rendezvény fővédnöke Varujan 
Pambuccian, a romániai parlament kép-
viselője és Turgyán Tamás, a magyar 
Országgyűlés örmény szószólója volt. 
(Székelyhon.ro. – 2014. 10. 14.) 

 

Első bevetésének életveszélyes történe-
tét meg se írja Irmának, egyik megfigyelő-
tisztje, Boksay Antal őrizte meg számunkra. 
Fenn a levegőben az erős légáramlatok el-
tépték a kormánymozgató huzalokat, és el-
szakadt a szárnycsűrő is. Csak motorral és 
oldalkormánnyal, folytonosan bukdácsolva 
ért le a földre. Félelmetes a gondolat: mi tör-
ténik, ha a csapkodó huzalok végighasítják 
a szárnyakat?

Ezeknek az 1916. május-júniusi levelek-
nek a hátterében a monarchia nyári, támadó 
tiroli hadművelete áll. Az osztrák-magyar 
repülőszázadok a hadművelet mindkét sza-
kaszában jelen vannak. Felderítő, bombázó 
és tüzérséget irányító szerepben.

Kiss egy Brandenburg-felderítőgépet 
vezet Mögötte a megfigyelőtiszt, aki 

Moravcsek Mária

„A hazáért mindenkor, mindenre kész vagyok”
Ittebei és eleméri Kiss József hadnagy, vadászrepülő

(3. rész)
fény képez, a gépfegyvert kezeli (a pilótának 
még nincs), vagy a bombát zsinóron ló gatva 
kézzel céloz. Munkájának sikere a pilóta rá-
termettségétől, manővereitől függ, ő ad mó-
dot mindenre, tehát az eredmény az övé is.

A támadás kezdete után két héttel levél 
megy Pozsonyba.

„Eddig 6 repülésem van az ellenség fe-
lett. ... 20-án Schio pályaudvarát bombáz-
tam, ugyanakkor a Zúgna Torta állásait si-
került lefényképeznünk. ... 21-én reggel Pe-
ribe indultunk 3 géppel, egyenként 4x10 
kg bombával.” Délután is sikeresen bom-
bázzák az Etsch melletti Peri városát: „há-
rom telitalálat, egy nem robbant.” Majd el-
lenséges gépek tűnnek fel. Nem baj, „neki 
az első Formánnak!” Az megszökik, de va-
lamivel később két másik géppel visszatér, 


