
Tisztelt Olvasóink!
2015-ben az EÖGY füzetek minden páratlan hónapban jelenik meg, míg a Fővárosi 
Örmény Klub minden páros hónapban kerül megrendezésre a hónap harmadik csü

törtökén – kivéve augusztusban, amikor 19én szerdán – kerül megrendezésre. Minden-
kit szeretettel várunk a Pest Megyei Kormányhivatal Nyáry Pál termébe,

bejárat a Budapest V., Városház utca 7. szám felől.

„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék...”
(Vörösmarty Mihály)

az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek
Kul tu rá lis Egye sü let

ha vonta meg je lenő ki ad vá nya
XIX. év fo lyam 215. szám

2015. január-február

Lapunk az interneten: a www.magyarormeny.hu honlapon is olvasható.
Elektronikus levélcímünk (e-mail): magyar.ormeny@t-online.hu

f ü z e t e k

Örmény bűnbánat – január
„Könyörögve kérünk most emberszerető Urunk, küldd el erre a vízre Szentlelke-
det! Áldd meg és szenteld meg! Töltsd el azzal a kegyelmi erővel, amelyet a Jordán-
nak adtál! Add, hogy ez a víz legyen az áldás forrása, a romolhatatlanság ajándé-
ka, a bűnök feloldozása, a betegek gyógyulása …”

Részlet a vízkereszti vízszentelés szertartásának egyik imájából. Maga 
Jézus szentelte meg a vizeket azzal, hogy beleállt a Jordán folyóba megke-
resztelkedni. Akkor szállt alá galamb képében a Szentlélek. Víz nélkül nem 
tudunk élni, ahol nincs víz, ott nincs élet. A víznek szerepe van szertartása-
inkban, a keresztségben és a különféle szentelésekben. Ott van az élet min-
den területén. Becsüljük meg Isten ezen ajándékát!

dr. Sasvári László
Örmény kódex-motívum
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Szinte hihetetlen számomra, hogy ez meg-
történhetett velem, ráadásul az adventi vá-
rakozás idején. Még az unokáim is ámul-
va hallgatták elbeszélésemet – Mama, ez 
mind a Tied? És fel kellett olvasnom a 
szép díjak okleveleinek szövegét és kerek 
szemekkel nézték a csillogó bronz plaket-
teket. De haladjunk csak sorjában. 

A decemberi klubot át kellett tennünk de-
cember 19. pénteki napra, mert csütörtökön 
a szokott helyszín foglalt volt. Ezt követő-
en kaptam értesítést az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától, hogy „Magyarország 
Miniszterelnöke megbízásából tisztelettel 
meghívom Önt a 2014. évi Nemzetiségekért 
Díj átadási ünnepségére, ahol Ön elisme-
résben részesül” 2014. december 18án 
a Pesti Vigadóban, aláírás Balog Zoltán 
miniszter. Igen meglepett és jól esett a hír, 
mert néhány nappal azelőtt az Országos 
Örmény Önkormányzat új/régi elnöke ép-
pen azt állította rólunk, hogy mi nem va-
gyunk örmények és semmit sem tudunk 
felmutatni az örmény kultúrából. Mint az 
átadási ünnepségen kiderült, az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület az 
EÖGY füzetek c. havilap kiadásán keresz-
tül a hazai és határon túli magyarörmények 
kulturális identitásának fenntartásáért kap-
ta meg a díjat, amelyet mint elnök vehettem 
át felemelő nemzetiségi műsor és pazar fo-
gadás kíséretében, sőt még a Rondó is ké-
szített velem riportot.

A másnapi Fővárosi Örmény Klubban 
ért a következő öröm, amikor a szokásos 
éves egyesületi beszámolóm után Zakari-
ás Antal Dirán a Szongott Kristófdíj ki-
tüntetettje laudációjába kezdett. Amely dí-
jat 15 éven keresztül másoknak nyújtottam 
át (az egyesület elnökségével együtt), most 

én kaptam meg. Szongoth Marianna tol-
mácsolta Szongoth Gábor alelnök „külön-
véleményét” (igazolt távolléte okán), majd 
dr. Kelemenné CsíkszentgyörgyiFiczus 
Margit elnökségi tag adta át az oklevelet 
és díjat. Meghatódva álltam a közösségem 
tapsa közepette s ekkor tudatosult bennem 
a díj üzenete: nem szabad feladni a har-
cot, folytatni kell Szongott Kristóf mun-
káját. Ez ünnepen velem volt a minden-
ben és mindig segítő férjem, Balogh Jenő 
és lányom családostul, unokáimmal, a szé-
pen feldíszített karácsonyfa és a mosolygó 
arcok. Hirtelen elfelejtették velem a húsz 
éves harcot, a sok lemondást, gyötrődést. 
Ráadásul az általam szervezett klubestre – 
még mit sem tudva – a kedvenc régizene 
együttesemet, L. Kecskés Andrásékat 
hívtam meg, akik aztán igazi karácsonyi 
hangulatot hoztak magukkal zenélésük-
kel, kedves ajándékként nekem és min-
denkinek. A 11 tagú együttesben Kátainé 
Szilvay Ingrid barátnőm is megörvendez-
tetett szép énekével. Utána még a gyerme-
keknek ajándékosztás, majd a felnőttek-
nek könyvajándékok, pezsgő és fogadás és 
a felém áradó szeretet, jókívánság… Cso-
dás est volt – azt hiszem – mindannyiunk 
számára, nekem egy életre szóló.

December 22ére a Cédrus Művésze-
ti Alapítvány és a Napkút Kiadó hívott 
meg a Napút évkönyv 2015 10. száma ün-
nepi bemutatójára, amelyben 88 jeles het-
venest jelentettek meg az irodalom, mű-
vészet, környezet területéről. Meglepetés-
ként hatott rám már annak idején a felké-
résük is, hogy írjam meg életem fontos-
nak tartott eseményeit, eredményeit. De a  
valóság ennél sokkal felemelőbb volt. Ott 
ülni hírességeink között, egy könyvben 

szerepelni Velük, szólni Hozzájuk – Tarján 
Tamás irodalomtörténész, író, mint mo-
derátor felkérésére, igen megtisztelő volt. 
S a magyarörmény gyökerekről mondot-
takat nagyon nagy elismeréssel nyugtáz-
ták felém hetvenes társaim, majd a foga-
dás közben többen is megkerestek tudako-
zódni felőlünk. Köszönet Szondi György 
főszerkesztőnek és munkatársainak, de kö-
szönet Mindenkinek, akiknek szerepe volt 
a kötet megjelentetésében és a személyem 
beválasztásában.

Azt hiszem, hogy Istennek velem még 
terve van, azért kaptam az aranyesőt, hogy 
az örmény választási eredmények által 
megtépázott lelkem, egészségem újjá szü-
lessen és folytatni tudjam a munkát. Mert 

nem szabad abba hagyni a Kárpátmeden-
cei magyarörmény gyökerek, kultúra, ha-
gyományok, örmény katolikus hitélet, 
szellemi és tárgyi hagyatékunk megmenté-
sét, megtartását és a közösségeink tovább-
élésének biztosítását itthon és otthon Er-
délyben. Van még mit felkutatni, bemutat-
ni, elmondani… 

Köszönetet mondok Mindenkinek, 
aki jókívánságaival engem, vagy az 
EÖGYKEt megkereste. Ha az ember érzi, 
hogy van kinek átadni a gyökerek üzene-
tét, amely így beépül a jelenbe és segíti a 
jövő nemzedéket is, akkor érdemes a meg-
kezdett úton továbbhaladni.

Dr. Issekutz Sarolta

Karácsonyi aranyeső

„az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek c. 
havilap kiadásán keresztül a hazai és hatá-
ron túli magyarörmények kulturális iden-
titásának fenntartásáért. 

1997ben alakult meg az Erdélyi Ör-
mény Gyökerek Kulturá-
lis Egyesület országos ható-
körrel, az örmény nemzeti-
ségi kultúra ápolása céljából. 
Az alapszabályában szerep-
lő feladatai között a kulturá-
lis programok, közösségi ta-
lálkozók, az irodalmi, törté-
nelmi, művészeti alkotások, 
tárgyi emlékek felkutatása, gyűjtése, álla-
gának megőrzése mellett felvállalta az Er-
délyi Örmény Gyökerek Füzetek havilap 
megindítását is. A lap közel két évtizede 

A Nemzetiségekért Díj laudációja
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

áll a hazai és határon túli magyarörmé-
nyek szolgálatában; célja, hogy dokumen-
tálásra kerüljön minden olyan esemény, 
amely valamilyen módon köthető a ma-
gyarörménységhez, annak valamely tag-

jához, szervezetéhez. Az ör-
mény kultúra terjesztésére, 
az örmény közélet történése-
ire fókuszálva informál és ta-
nít egyszerre, így és megmen-
ti a kulturális értékeket az utó-
kor számára. 

 A hosszú évek során az ör-
mény történelemről, kultúrá-

ról, a kulturális rendezvényekről, a Fő-
városi Örmény Klub műsorairól, kirán-
dulásokról, örmény katolikus szentmi-
sékrőlbúcsúkról, megemlékezésekről, 
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Erdélyből a II. vh. alatt elmenekült magyar-
örményszékely családból származik, amely-
ben olyan neves ősökkel rendelkezik, mint 
Kiss Ernő altábornagy, aradi vértanú, báró 
dr. Dániel Ernő miniszter, Dr. Issekutz Győző 
parlamenti képviselő, Dr. Issekutz Béla aka-
démikus, Dr. Issekutz János édesapa, kúriai 
bíró, ügyvéd, az örmény kat. egyháznak több 
évtizeden keresztül jogásza.

41 évig munkaközösségi, majd magán-
ügyvédként tevékenykedett. Már kisgyer-
mek korában tudatosult benne örmény 
származása, amely után fiatalként még 
Örményországban is kutatta ősei nyomát.

Ügyvédi hivatása mellett 1994ben 
megszervezte a hazai örmény nemzetiség 
önkormányzatait helyi, fővárosi és orszá-
gos szinten. Az elmúlt 20 év alatt elnök-
ként vezette a Bp. Főv. II. kerületi Örmény 
Önkormányzatot és a Fővárosi Örmény 
Önkormányzatot, de volt az országos tes-
tület elnökhelyettese is.

A gyökerek és a sokezer éves örmény – 
erdélyi örmény kultúra magával ragadta, 

Laudáció a Szongott Kristóf-díjhoz 2014
dr. Issekutz Sarolta  
(Nova, 1945. augusztus 5.)

1997ben megalapította az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesületet. A névvá-
lasztással a család eredetét, az ősök tiszte-
letét szerette volna kifejezni. Az egyesüle-
tet alapítása óta elnököli.

1996ban létrehozta a Fővárosi Örmény 
Klubot, amely minden hónap 3. csütörtö-
kén tartja összejöveteleit, s amely kulturális 
műsorait a klub háziasszonyaként hosszú 
évek óta maga szervezte és rendezte, és ve-
zeti mindmáig, újabban már egyegy kerü-
leti örmény önkormányzat segítségével.

1997ben elindította az Erdélyi Örmény 
Múzeum könyvsorozatot, az örmény gyö-
kerű közösség felélesztése és összefogása, 
genealógiai kutatások, a magyarörményör-
mény kultúra felkutatása, megmentése, be-
mutatása céljából. 21 könyvet, lemezt adott 
ki, amelyben részben szerzőként, részben 
szerkesztőként is közreműködött. Most je-
lent meg a Távol az Araráttól… A magyar-
örmény irodalom című lexikonszerű anto-
lógia gazdag képmelléklettel 37 magyarör-
mény irodalmár szereplővel és alkotásaik-
kal. Az általa könyvekbe zártan megjelent 
örmény – magyarörmény történelem, kul-
túra, genealógia, az általa szervezett egyhá-
zi és világi konferenciák anyagai, magyar-
örmény képző és iparművészek antológiá-
ja, stb. mindmind megörökítésre került és 
kutathatóvá vált a nagy közgyűjtemények-
nek történt adományozás által. 

1997ben megalapította a most XVIII. 
évfolyamát záró Erdélyi Örmény Gyöke-
rek kulturális és információs havilapot, 
amelynek eleinte írója, szerkesztője 

Zakariás Antal Dirán laudál

örmény kultúra hetekről, nemzetközi kon-
ferenciákról, a Magyar Örmény Múzeum 
könyvsorozat könyveinek, egyéb támo-
gatott megjelenésű könyvek bemutatójá-
ról jelentek meg cikkek az örmény identi-
tás fennmaradásának megsegítésére. Min-
den évben közzéteszik két kötetben a fü-
zetek évkönyvét, amely a havi folyóirat 
mellett adományként eljut közel 70 köz-
gyűjteményhez is hazánkban és Erdély-
ben egyaránt. A hazai és a Kárpátme-
dencei örménység számára is egyetlen 
havilap, amely nemcsak a jelen, hanem 
a múlt értékeivel is foglalkozik, ez által a 
jövőt is alakítja. A kezdetben 12 oldalon 
megjelent lap fokozatosan bővülve mára 
már havi átlagosan 44 oldal terjedelem-
ben, 1250 példányban jelenik meg , ma-
gyar nyelven, gazdag képanyaggal, és in-
gyenesen jut el olvasóihoz. Ez évben a lap 
XVIII. évfolyama zárul.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

„Emlékek nélkül,népeknek híre csak árnyék…” 
(Vörösmarty Mihály) 
 
 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 

Egyesület 
hálája és elismerése jeléül 

 

adományoz 
 

ddr. r. Issekutz SaroltaIssekutz Sarolta     
Úrhölgynek, 

nyugdíjas ügyvéd, 5 cikluson keresztül örmény 
nemzetiségi elnök és képviselő, az Erdélyi Örmény 

Gyökerek Kulturális Egyesület alapító elnöke,  
 

aki Szongott Kristóf nyomdokain haladva 
elévülhetetlen érdemeket szerzett 

 
egyházi és világi területen - határainkon belül és kívül - 

a magyarörmény kulturális identitás és az örmény 
katolikus hitélet feltámasztásában, fenntartásában, az 
örmény gyökerek és - kultúra megismertetésében és 
dokumentálásában, valamint az örmény szellemi- és 

tárgyi kultúra megmentésében. Megálmodója és 
megvalósítója volt az Erdélyi Örmény Gyökerek 

füzeteknek, a Fővárosi Örmény Klubnak, az Erdélyi 
Örmény Múzeum könyvsorozatnak, számtalan 

kiállításnak, Örmény Kultúra Heteknek és nemzetközi 
konferenciáknak. Két évtizedes áldozatos munkájával 

összekovácsolta a Kárpát-medencei 
magyarörményeket, több határontúli kulturális 

szervezetet segítve világra. Felbecsülhetetlen 
szolgálatával az erdélyi magyarörménység és kultúrája 

visszaszerezte a magyar köztudatban korábban 
meglévő társadalmi elismertségét és  

jó hírét. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest, 2014. december 19. 
                
                                  

Szongoth Gábor 
elnökhelyettes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest, 2014. december 19. 
                
                                  

Szongoth Gábor 
elnökhelyettes 

 

Fülöp Ákos atya köszönti a Karácsonyi 
Klubest közönségét
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és nyomtatója is volt, nemcsak kiadója, 
s amely ingyenesen jut el a közösség tag-
jaihoz itthon és otthon Erdélyben, valamint 
a közgyűjteményekhez A5 kivitelben, átlag 
44 oldal terjedelemben. A lap – alapítása óta 
 sok más örmény kulturális információval 
együtt olvasható a www.magyarormeny.
hu honlapon, amelyet ugyancsak ő és fér-
je szerkeszt. 

Eddig 28 kiállítást rendezett az örmény 
kultúra egyegy szeletét bemutatva igen 
nagyszámú látogatottsággal: magyarör-
mény tárgyi kultúra és dokumentumok 
családi archívumok mélyéből; az Örmény 
Genocídium hiteles története; az 1848
49es forradalom és szabadságharc örmény 
résztvevői; az örmény kódexművészet re-
mekei; örmény temetők az őshazában 

és a Kárpátmedencében; az örmény díszí-
tőművészet bemutatása; az örmény építé-
szet; örmény népművészet; örmény népze-
ne; örmény eredetű magyar nemesi csalá-
dok címerei, stb.

Legfontosabbnak tartotta, hogy a Tria
non és a II. vh., majd az 50es évek 

közösségellenes politikája miatt szétszakí-
tott erdélyi örmény közösség, a családok  
Magyarországon megtelepedett tagjainak 
közösséget – klubot hozzon létre az elvesz-
tett szülőföld és erdélyi örmény közösség 
pótlására. Az 1996 óta folyamatosan mű-
ködő havi klubdélutánok és kulturális prog-
ramjai népszerűsége bizonyítja a döntés he-
lyességét. 

Ugyanígy a 18 éve szervezett Barango-
lások őseink földjén sikeres kirándulásai 
a szülőföldre, erdélyi örmény találkozókkal 
fűszerezve. 

A 20 év alatt végzett munkája címszavak-
ban: genealógiai kutatások 1672től napja-
inkig, kulturális műsorok, nemzetközi kon-
ferenciák szervezése, örmény kultúra hetek 
szervezése, örmény tárgyú filmek bemu-

tatása, könyvek írása/szerkesztése  kiadá-
sa, könyvbemutatók szervezése, az örmény 
katolikus hitélet népszerűsítése és támoga-
tása, Erdélyben magyarörmény civil szer-
vezetek létrehozása és összefogása, örmény 
épített kulturális örökség megmentése (te-
metők megújítása: Gyergyószentmiklós, 

Erzsébetváros, Szamosújvár), templomok 
restaurálása (Gyergyószentmiklós, Erzsé-
betváros, Szamosújvár, Elemér), emlékhe-
lyek megújítása: Szabadságszobor Aradon, 
Lázár Vilmos emlékhely Nagybecskereken, 
Ady Endre szobra Érmelléken, stb.) sokirá-
nyú és sokrétű munkáját végezte a hazai 
magyarörmény közösség és a határon túl 
élő közösségeink érdekében. 

Elhivatottságának, erejét megfeszítő 
munkájának eredményeként elmondha-
tó, hogy a 350 éve a Kárpátmedencében 
élő magyarörmények mára már „hamvadó 
identitását” sikerült felszítania, élő közös-
séget varázsolni belőlük.

dr. Issekutz Sarolta sikeres működésének 
volt köszönhető, hogy az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület 2007ben 
megkapta a Pro Cultura Minoritatum 

Szongoth Marianna, dr. Kelemenné Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit és a díjazott

Hungariae kisebbségi díjat, valamint 
2011-ben a Kisebbségekért Díj Hazai Ki-
sebbségekért Tagozata állami elismerést 
saját személyében vehette át a több ciklu-
son áthúzódó fővárosi örmény önkormány-
zati elnöki működéséért. Legnagyobb sike-
rének azt tartja, hogy 17 év küzdelme után 
sikerült a 2011ben megszületett új nem-
zetiségek jogairól szóló törvényben elis-
mertetni a hazai örménység magyar anya-
nyelvűségét is, miután a 350 évvel ezelőtt 
a Kárpátmedencébe betelepült közösség-
nél a nyelvvesztés törvényszerű volt.

2014. december 18án átvehette 
a Nemzetiségekért díjat, mint az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület el-
nöke. Ezzel a 18 évvel ezelőtt általa alapí-
tott EÖGY Füzetek bekerült végérvényesen 
a magyar köztudatba. 

Legnagyobb sajnálatomra, mivel péntekre 
került az EÖGYKE Karácsony, az aznapi 
munkahelyi elfoglaltságom (cégem évtize-
dek óta hagyományos évzáró összejövetele) 
miatt, nem tudok részt venni a Szongottdíj 
átadási ünnepségen, ezért, méltatásomat utó-
lag a Füzetekben jelentetem meg. Ha én tar-
tottam volna a laudációt, így hangzott volna:

   Az idei Szongottdíjra több jelöltünk is 
volt, de senkit nem akartunk abba a hely-
zetbe hozni, hogy az idei díjazottunk-
hoz hasonlítsa valaki, ezért idén csak egy 
Szongott díjat osztunk ki. A díjazottunk 
dr. Issekutz Sarolta, az EÖGYKE vezetője.

Ha valaki azt gondolja (vagy attól fél), 
hogy én laudáció címén felsorolom Sarolta 
több évtizedes tevékenységét az erdélyi 

örménység érdekében, csalódik, nem soro-
lok fel semmit, hiszen tevékenysége önma-
gáért beszél, és különben sem szeretnénk itt 
lenni Karácsonyig. Mindenki, aki itt ül a te-
remben, pontosan tudja, mi mindent tett ön-
zetlenül értünk, az erdélyi örménységért. 
Persze arról sem szabad megfelejtkezni, 
hogy Neki köszönhetjük, hogy több mint 
két évtizede összefogta az erdélyi örménye-
ket idehaza és Erdélyben is, hogy működ-
teti a klubot, szervezi a kiállításokat, kiadja 
az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetet.

Az örmény identitás fenntartásáért, meg-
ismertetéséért, dokumentálásáért folyta-
tott áldozatos, fáradhatatlan, céltudatos te-
vékenysége csak egy valakihez hasonlít-
ható, Szongott Kristófhoz, a Szamosújvári 

Laudáció helyett

  



Erdélyi Örmény Gyökerek2015. január-február 

8

Erdélyi Örmény Gyökerek 2015. január-február

9

armenológushoz, aki munkássága révén nél-
külözhetetlen információkat hagyott ránk. 
Az erdélyi örménységről beszélni sem lehet 
az Ő idézése nélkül. Sarolta munkássága – 
kb. 100 évvel később – ugyanilyen alapve-
tő, ha valaki meg akarja tudni, mi történt az 
örményekkel az ezredforduló időszakában, 
sőt az utóbbi 100 évben, csak elő kell vegye 
a füzeteket, és mindent megtudhat belőle.

Rendkívül kemény, fegyelmezett, megal-
kuvásmentes természete miatt sok irigyet és 
ellenséget szerzett, de csak azért, mert hihetet-
len számukra, hogy valaki önzetlenül, ingyen, 
teljes odaadással szolgálja az „örmény” ügyet. 
Szervezőképessége, kitartása, felkészültsé-
ge, precizitása, töretlen hite, elkötelezettsége 
egyedülálló és utolérhetetlen. Mindezzel ki-
vívta az elismertségét egész Magyarországon 
és Erdély örmény településein is.

Senki nem érdemelheti meg Nála 
jobban a Szongottdíjat, hiszen a sok 

ellenségeskedéssel és gáncsoskodással da-
colva, méltatlanul kevés segítséggel vissza-
szerezte az Orlay utcai Örmény Katolikus 
Lelkészséget az erdélyi örmények számára, 
és jelenleg is kitartóan harcol a minket sem-
mibe vevő megélhetési örmények ellen.

További erőt, egészséget és kitartást kívá-
nunk Saroltának, hogy még sok évig tudja 
képviselni az örménység ügyét a Kárpát
medencében és az őshazában is, és hogy si-
kerüljön majd olyan utódokra lelni, akik 
méltón tudják életművét továbbvinni, ter-
jeszteni az örmény identitás tudatot.

Szongoth Gábor
az EÖGYKE elnökségi tagja, a Zuglói és Országos 

Örmény Önkormányzat tagja, 
a Szongottdíj társalapítója

u.i.  Szerencsés véletlen, hogy éppen Sarolta 
díjazása előtti napon kapta meg főműve az 
– Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek – a rég 
megérdemelt Nemzetiségekért díjat. 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
hálája és elismerése jeléül

Szongott Kristóf-díjat
adományoz

dr. Issekutz Sarolta 
Úrhölgynek,

nyugdíjas ügyvéd, 5 cikluson keresztül örmény nemzetiségi elnök és képviselő, az Er-
délyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület alapító elnöke, 

aki Szongott Kristóf nyomdokain haladva elévülhetetlen érdemeket szerzett

egyházi és világi területen - határainkon belül és kívül - a magyarörmény kulturális 
identitás és az örmény katolikus hitélet feltámasztásában, fenntartásában, az ör-
mény gyökerek és - kultúra megismertetésében és dokumentálásában, valamint az 

örmény szellemi- és tárgyi kultúra megmentésében. Megálmodója és megvalósító-
ja volt az Erdélyi Örmény Gyökerek füzeteknek, a Fővárosi Örmény Klubnak, 
az Erdélyi Örmény Múzeum könyvsorozatnak, számtalan kiállításnak, Örmény 
Kultúra Heteknek és nemzetközi konferenciáknak. Két évtizedes áldozatos mun-
kájával összekovácsolta a Kárpát-medencei magyarörményeket, több határon túli 
kulturális szervezetet segítve világra. Felbecsülhetetlen szolgálatával az erdélyi 
magyarörménység és kultúrája visszaszerezte a magyar köztudatban korábban 
meglévő társadalmi elismertségét és jó hírét.

Budapest, 2014. december 19.                                           Szongoth Gábor elnökhelyettes

  

  

Nemzetiségekért Díjat kapott az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület, melyet dr. Issekutz Sarolta elnök vett át

Balog Zoltán átadta 
a Nemzetiségekért díjakat 

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Soltész Miklós egyházi, nemzeti-
ségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár Orbán Viktor miniszterelnök 
megbízásából Nemzetiségekért díjakat adott át 2014. december 18án, a Pesti Vigadóban.

A miniszter köszöntőjében hangsúlyozta: vannak olyan emberek és népcsoportok ha-
zánkban, akiknek kettős identitása van és egyszerre büszkék arra, hogy magyarok és egy 
nemzetiség tagjai. „A kettős identitásban lelki és szellemi tartalék van, amire szüksége 
van Magyarországnak és a magyar kultúrának” – fogalmazott a tárca vezetője.

Balog Zoltán kiemelte: Magyarország legnagyobb gazdagsága az emberi erőforrásban 
rejlik, amelyet a díjazottak is megjelenítenek. „Büszkék lehetünk, hogy Magyarországon 
13 nemzetiség él együtt egyenlő jogokkal, akik a maguk sajátosságaival, hagyományaikkal és 
kultúrkincsükkel gazdagítják a magyar és az egyetemes kultúrát” – hangsúlyozta a miniszter.

Soltész Miklós kiemelte: a díjazottak a nemzetiségek követei és tovább kell erősíte-
ni azt a szerepet és feladatot, amit az elmúlt évek, évtizedekben felvállaltak. Kultúrájuk-
kal, nyelvükkel, hitükkel legyenek békekövetek Magyarországon és a Kárpátmedencé-
ben – mondta az államtitkár.

A Nemzetiségekért díjat azok a személyek, szervezetek vagy nemzetiségi önkormány-
zatok vehetik át, akik, illetve amelyek példaértékű munkát végeztek a magyarországi nem-
zetiségek érdekében közéleti, oktatási, kulturális, egyházi, tudományos területen vagy 
a tömegtájékoztatásban, illetve a gazdasági önszerveződésben.
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Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Nemzetiségekért díjat adott át:

Husztiné Nagy Ágnes részére, a szatmári német nemzetiségi közösség hagyománya-
inak és kultúrájának ápolásáért, fenntartásáért;

Lakatos Mónika, a Romengo együttes énekesnője részére az autentikus roma zenei és 
néptánc hagyományok ápolása, megőrzése és átadása területén végzett tevékenységéért,

Tóth Tiborné részére, a tuzséri cigányság érdekében végzett hitoktatói, ifjúságneve-
lő és szociális munkája, önkéntes tevékenysége elismeréseként,

Prof. Dr. Gerhard-Dieter Seewann részére, a magyarországi németség identitásának 
erősítéséért és a multietnikus együttélés objektív történeti feltárásáért;

Sutyinszki János, zenepedagógus, karnagy, zeneszerző részére, a szlovák nemzetisé-
gi népdal és zenei kultúra ápolásáért és megőrzéséért,

Broś Stanisław Wojciechné részére, a magyarországi lengyel nemzetiség érdekében 
végzett sokoldalú munkájáért,

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület részére, a hazai és határon túli ma-
gyarörmények kulturális identitásának fenntartásáért,

Kariatidák Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesülete részére, a magyarországi 
görögök kultúrájának és hagyományainak ápolásáért és megismertetéséért,

„Opanke” Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesület részére, a szerb néptánc 
hagyományok három évtizedes magas szintű ápolásáért és megőrzéséért,

Romanes Egyesület részére a Hodászi Roma Tájházon keresztül a vidéken élő romák 
integrációjáért, a roma népi kultúra és folklór megőrzéséért.

Budapest, 2014. december 18.
EMMI Sajtó és Kommunikációs Főosztály Sajtóközlemény

Az oklevél szövege: 

Magyarország Miniszterelnöke
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület részére a 

Nemzetiségekért Díj
kitüntetést adományozza az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek c. havilap kiadásán ke-
resztül a hazai és határon túli magyarörmények kulturális identitásának fenntartásáért.

Budapest, 2014. december 18.
                                                                                 Orbán Viktor sk.
                                                                   Magyarország Miniszterelnöke

Soltész Miklós államtitkár, Balog Zoltán miniszter és Issekutz Sarolta

balról középen Balog Zoltán miniszter, Soltész Miklós államtitkár és Issekutz Sarolta

balról háttal Nuridsány Zoltánné és Heim Pál gratulálnak a díjhoz
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Az egyesület működéséhez a tagdíj bevéte-
leket, adományokat, az adózó állampolgá
rok személyi jövedelemadó 1 %a felaján-
lásait (214.580 Ft), valamint az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által meghirde-
tett civil szervezetek működési támogatása 
pályázat útján kapott 950 eFtot használtuk 
fel. A projektek megvalósításához együtt-
működtünk a Fővárosi Örmény Önkor-
mányzattal és több kerületi örmény nemze-
tiségi önkormányzattal – amelyek az egye-
sület képviselőiből alakultak  , így tudtuk 
közösen megvalósítani az éves klubdélutá-
nokat, valamint megjelentetni az Erdélyi 
Örmény Gyökerek füzeteket, kampányki-
adványunkat. 

Hálás köszönetet mondunk a magánsze-
mély és civil szervezeteknek, mint adomá-
nyozóknak, az együttműködő örmény ön-
kormányzatoknak, akik a közös projektek-
ben részfinanszírozással vettek részt. Ezen 
összefogásunk mindmind az örmény kul-
túra megismertetését, terjesztését célozták.

Az egyesület idén sem fizetett személyi 
juttatást az egyesületi munka vezetéséért, 
és alkalmazottat sem foglalkoztatott, sem 
irodai rezsiköltségeket nem fizetett, de fi-
zette a telefon, internet és a helyiségbér-
leti díjat.

A Fővárosi Örmény Klub 19. évét zárjuk. 
Az erdélyi örmény önkormányzataink és 
a közösség összefogásának eredményeként 
változatos és sikeres programokkal vártuk 
a klub hűséges látogatóit. Az örmény kul-
túra ezáltal juthatott el „élőben” a hazai 
magyarörménységhez, valamint a füzetek 

hasábjain és az internetes honlapunkon ke-
resztül mindenkihez. Felváltva rendezték 
meg a kerületek, a főváros és az egyesület – 
mely ez évben több havi műsort is rendezett 
– a havi klubdélutánokat, amelyekről képes 
beszámoló cikkek jelentek meg a füzetek-
ben. Az Egyesület változatlanul minden hó-
napban a klubestek vezetését, műszaki be-
rendezések és eszközök biztosítását, szállí-
tását, üzemeltetését is elvégezte. 

Idén 16. alkalommal adta át az egyesület 
a Szongott Kristóf díjat  dr. Issekutz Sarolta 
részére a több, mint két évtizedes munká-
ja elismeréseként. (Laudációk az 58 olda-
lon olvashatók.)

Az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek, kul-
turális és információs havilapunk XVIII. év-
folyama jelent meg idén 1150 példányban, 
ingyenesen eljuttatva hazai és külhoni ma-
gyarörményeinkhez, valamint 100 plban a 
2014. füzetek évkönyv két kötetben. A Kár-
pátmedence egyetlen magyar nyelvű ör-
mény havilapja, amely az örmény identi-
tás fenntartásának fontos eszköze. A füze-
tek megjelenésének kiemelt támogatója volt 
a Fővárosi Örmény Önkormányzat, amely 
a kiadás túlnyomó többségét viselte, de 
a II. kerületi, Zuglói Örmény Önkormány-
zat, valamint a Ferencvárosi Örmény Nem-
zetiségi Önkormányzat is több havi kiadá-
si költséget viselte. A füzetek és meghívók, 
beszámolók a www.magyarormeny.hu hon-
lapunkon is olvashatók, amely olvasói kör 
egyre bővül. Idén is eljutott a füzetek és év-
könyv a közgyűjtemények olvasópolcára és 
gyűjteményeibe adományként.

Beszámoló
az Erdélyi Örmény Gyökerek 

Kulturális Egyesület 14. évi működéséről

A karácsonyi műsor szereplői
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Idén az Erdélyi Örmény Múzeum könyv-
sorozat 20. köteteként ismét egy összegző 
kiadvánnyal jelentkeztünk: Alexa Károly 
szerkesztésében Távol az Araráttól… A ma-
gyarörmény  irodalom c. lexikonszerű an-
tológiával, amely a magyar irodalomba be-
ágyazódott 36 erdélyi örmény gyökerű iro-
dalmárt jelenít meg fényképes életrajzzal, 
munkásságuk ismertetésével és műveik-
ből szemelvények megjelentetésével. A te-
kintélyes könyvet örmény kódexek vona-
las ábrái és archív fotók díszítik az örmény 
múltból. A közel 500 oldalas könyv csupán 
a kezdet, hiszen még sokan tartoznak hoz-
zánk, akiknek életműve feldolgozásra vár. 
Ez a könyv is eljutott közel 100 közgyűjte-
ménybe itthon és külföldön, ezzel is gazda-
gítva a hazai örménység, az örmény kultúra 
és történelem iránti érdeklődők forrásanya-
gát, az örmény „alkönyvtárakat”. Emellett 
támogattuk Dávid Csaba „…azonképpen 
itt a földön is…” c. regényének kiadását is.

Részt vettünk több rendezvény létreho-
zásában, így pl. az Örmény Genocídium 
99. évfordulója alkalmából kiállítással az 
Örmény Katolikus Plébánián, a II. kerület-
ben a „Magyarörmény kultúra, magyarör-
mény identitás c. összegző kiállításunkkal, 
amely az elmúlt 18 éves működésünket is 
bemutatja. Az Ízek utcája gasztronómiai be-
mutató a II.ker. Kerület Napja keretén belül 
változatlanul igen népszerű. Megrendeztük 
az Aradi Vértanúk emlékműsort Budapesten 
az ifjú erdélyi örmény zeneművészek hang-
versenyével.

Segítséget nyújtottunk az Örmény 
Katolikus Plébánia működéséhez, az ör-
mény katolikus hitélet javításához, egyes 
rendezvények lebonyolításához, illetőleg 
a búcsúnapokon, valamint koszorúzási ün-
nepségeken való részvétellel (március 15., 
október 6.). Az év kiemelkedő eseményei 
voltak a libanoni pátriárka, XIX. Nerszesz 

Bedrosz által küldött Avedik Hovannisiján 
örmény katolikus atya, valamint december 
7től havi egy alkalommal Rómából érke-
ző Krikor atya által celebrált örmény nyel-
vű szentmisék, zenei kísérettel.

Részt vettünk világi (III.15., Örmény 
Genocídium április 24., október 6. 
és október 23.) és egyházi ünnepein-
ken itthon és otthon Erdélyben: így 
pl.Világosító Szent Gergely búcsún 
Szamosújváron, Nagyboldogasszonynapi 
búcsún Erzsébetvároson, Fogolykiváltó 
Boldogasszony búcsún és az aradi vérta-
núk megemlékezésén az Orlay ui templo-
munkban, szeptember 58 között rendezett 
Gyergyói Örmény Művészeti Fesztiválon 
és konferencián, ahol az elnök előadást is 
tartott.

Számtalan örmény vonatkozású kiállítá-
son, előadáson, koncerten, emléktábla ava-
táson, megemlékezésen vettünk részt, to-
vábbá Gyergyószentmiklóson a magyarör-
mények kultúrális rendezvényein, konfe-
rencián, búcsúján a Gyergyói napok ren-
dezvénysorozat keretében. 

2014ben az I. világháború 100. évfordu-
lója alkalmából megrendeztük és megszer-
veztük a „Kegyeleti barangolás Doberdó, 
Isonzó, Júliai Alpok vidékein” a világhá-
borúban résztvevő magyar hősök – köz-
tük a magyarörmény hősök  emlékére jú-
lius 27aug.1. között. E rendkívül népszerű 
út valamennyi résztvevő szívében egy élet-
re szóló emléket állított az elesett hősök-
nek. Megtartottuk a barangolás nosztalgia 
klubját is, amelyen vetítettképes előadás-
sal (a résztvevők fotóiból) emlékeztünk 
az átéltekre. Valamennyien boldogan vit-
tük haza az élményeket felelevenítő fotókat 
DVDn, hagyományunkhoz híven. 

Ez évben is számtalan segítséget nyújtot-
tunk az örmény témakörökben kutatóknak, 
érdeklődőknek. Elnökünk több előadást, 

riportot, filmriportot adott a hazai magyar-
örménységről, kultúrájáról. 

Részt vettünk Ceglédbercelen a hazai 
nemzetiségek első fesztiválján és konferen-
ciáján: „Közös égbolt alatt” címmel, me-
lyen mini örmény kiállítással mutatkoztunk 
be és felszólaltunk több ízben a konferenci-
án a hazai magyarörmény közösség érdeke-
it képviselve.

2014 a választások éve volt 
Magyarországon. Háromszor járultak a vá-
lasztópolgárok az urnákhoz, amelynek kö-
vetkeztében – ráadásul a nemzetiségek-
nek előtte regisztráltatni kellett magu-
kat – az őszi választásokra elfáradtak (?) 
a magyarörmények, melynek következté-
ben több kerületi örmény önkormányzatot 
vesztettünk el és az országos önkormány-
zati testületben alulmaradtunk  (7/8) a nem-
telen eszközökkel manipuláló ellenfélko-
alíció jelöltjeivel szemben. Az OÖÖ tör-
vénytelen működése, az országos elnök és 
társai magyarörményeket megsemmisíteni 

akaró magatartása miatt választanom kellett 
a többségben megnyert és 5 cikluson ke-
resztül példásan működő Fővárosi Örmény 
Önkormányzat és az OÖÖban megszer-
zett kisebbségi mandátumom között. A ben-
nünket és erdélyi társainkat fenyegető „ke-
leti örmény” kirohanás ellen csak bátor kiál-
lással lehet valamit kezdeni, tehát egyértel-
mű volt, hogy a történelmi magyarörmény-
ség jogait helyre kell állítani, vállalni kell az 
ellenünk indított harcot. Ezért az országos 
mandátum mellett kellett döntenem. A tör-
vényesen és eredményesen működő FÖÖ 
vezetést utódom, Esztergály Zsófia Zita el-
nök fogja folytatni. Az együttműködésben a 
2015ös évben az örmény kultúra és iden-
titás megőrzése, az örmény katolikus hitélet 
felvirágoztatása és az Örmény Genocídium 
méltó megünneplése a legfontosabb felada-
tunk, amelyhez mindenki segítségét kérjük.

dr. Issekutz Sarolta elnök
(Elhangzott 2014. dec. 19-én a Főv. Örmény Klubban)

  

A Nemzeti Művelődési Intézet jogelőd-
je 2005-ben Pro Cultura Minoritatum 
Hungariae díjat alapított, amelyet olyan 
Magyarországon élő nemzetiséghez tar-
tozó személyek és szervezetek kaphat-
nak, akik és amelyek kiemelkedő tevé-
kenységet végeznek a magyarországi ki-
sebbségek kulturális örökségének megtar-
tásáért, fejlesztésért, és tevékenységükkel 
hozzájárulnak a Kárpátmedence népeinek 
együttéléséhez. A kezdeményezésből ha-
gyomány lett, és az elismerést évről évre 
a Kisebbségek Napja alkalmából rendezett 

Nemzetiségi Gálán adják át. A díj jubile-
uma alkalmából a Nemzeti Művelődési 
Intézet főigazgatója idén tíz díjat adomá-
nyozott 2014. december 7én, a Budai 
Vígadóban.

A X. Nemzetiségi Gálán a Pro Cultura 
Minoritatum Hungariae elismerés bilo
balevelét, az összetartozás szimbólu-
mát formázó emlékplakettet és a díszok-
levelet a geresdlaki német hagyományőr-
ző Babavarró Kör, az autentikus beás ci-
gány zenét játszó Fláre Beás Együttes, 
a Kariatidák GörögMagyar Nők 

Vastaps Puskás Eszternek a X. Nemzetiségi Gálán
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Kul  turális Egyesület, a Mohácsi Sokácok 
Olvasóköre, a hagyományos sváb zenét 
játszó paksi Roger Schilling Blasskapelle 
együttes, a közszolgálati televízióban 1994 
óta látható Rondó nemzetiségi magazin, 
Szukics Marianna népművelő, irodalom és 
szlovén nyelv szakos általános iskolai ta-
nár, Szabó Péter táncos, román nemzetisé-
gi hagyományőrző, az Eleki Nemzetiségi 
Néptánc Együttes alapítója, Aszódi Csaba 
András, a szlovák Zöldkoszorú „Zeleny 
Veniec” Hagyományőrző Egyesület ala-
pítója és Sutarski Konrád Bogumil köl-
tő, műfordító, kisebbségi politikus, a ma-
gyarországi Országos Lengyel Kisebbségi 
Önkormányzat háromszor megválasztott 
elnöke vehette át.

Vastaps volt a jutalma a gálaműsor részt-
vevőinek, ahol a horvátokat a Mohácsi 
Nemzetiségi Néptáncegyüttes, a szlovéne-
ket a Szentgotthárdi Kamarakórus, az uk-
ránokat Bernáth Ferenc gitárművész, a gö-
rögöket a Kariatidák kórus, az örményeket 
Puskás Eszter énekművész örmény nép-
dalokkal, a németeket a Roger Schilling 
Blasskapelle fúvószenekar, a szerbe-
ket a Bánát Néptáncegyüttes, a bolgáro-
kat pedig a Martenica néptáncegyüttes 
képviselte. Fellépett még az Eleki 
Román Hagyományőrző Táncegyüttes, 
az Orgován Szlovák Népdalkör, a Fláre 
Beás Együttes és elhangzott Sutarski 
Konrád Bogumil verse lengyelül is.           

 (Béres)

Dobribán Géza 
A legsikeresebb magyar szenior atléta

Gyergyótölgyesen születtem 1926. má-
jus 1én. A jó családi háttér és az adott ter-
mészeti viszonyok, valamint az akkori te-
lepes rádiók sportközvetítései jó hatás-
sal voltak rám. Már 2 éves koromtól kezd-
ve sportolok és 4 éves koromtól verseny-
zek, írok, olvasok. Iskoláimat Tölgyesen, 
Marosvásárhelyen kezdtem, Erdély vissza-
csatolása után Kaposváron folytattam, és  
Sopronban az Erdőmérnöki Egyetemen fe-
jeztem be. Úgy Vásárhelyen, mint később 
Kaposváron a Somssich Pál Gimnáziumban 
már több sportágban is az iskola válogatott-
ja lettem. Az akkori Cserkész és Levente 
Egyesület segített, hogy egyre magasabb 
szinten versenyezhessek.

Sopronban végül is több sportágat kipró-
bálva az atlétika mellett döntöttem. Ezt a 
választást több kiváló eredményem igazol-
ta. Somogyba visszatérve az atlétika mel-
lett több sportág megalapozásában segítet-
tem, Sopronon kívül Barcson, Nagy atádon 
és Zamárdiban is edzősködtem.

Az iskolai végzettségemből adódó 
szakmai munkámat Barcson, Nagyatádon, 
Kaposváron és Zamárdiban végeztem. 
Az igen sokoldalú megbízatásom ered-
ményeként iskolákat, fűrészüzemeket, la-
kóházakat, gazdasági épületeket, utakat, 
vasutakat terveztem, építtettem.

Erdőfelügyelőként, majd szakirányító-
ként rendkívül sok erdőt telepíttettem, ahol 

Dobribán Géza erdőmérnök, több mint százszoros Európa-, és világbajnok vete-
rán atléta, a zamárdi Nemzetközi Veterán Atlétikai Balaton Bajnokság elindítója

magam is aktív kivitelező voltam. Az el-
sők között szerveztem meg az erdészeti 
szakmunkásképző iskolát Középrigócon, 
Szőcsénypusztán, részt vettem ezek kivi-
telezésében is. Ez a szakképzés a mai na-
pig is működik, több száz tanulóval.

A szakmai és társadalmi munkámért, 
az ifjúsági és veterán sport szervezéséért, 
valamint a kiváló eredményeimért számos 
kitüntetést kaptam. A Zamárdi Önkormány-
zat díszpolgársággal, Somogy Megye Köz-
gyűlése pedig a Somogyi Emberekért em-
lékéremmel jutalmazott. Ám mégis mindig 
annak örülök a legjobban, amikor tanítvá-
nyaim visszajelzései pozitívak.

Szeretem a munkámat, és nyugdíjasként 
még mindig facsemetéket ültetek, erdőt te-
lepítek, mert tudom, hogy ez adja az utó-
kornak az élet egyik legfontosabb feltétel-
ét, az oxigént. Szeretem a sportot, annak 
minden ágát, mert ez teszi az embert egész-
szé, egészségessé. Minden nap edzek, mert 
így teljes az életem és így érzem jól magam 
a bőrömben. Mindennapjaim fő motiváló-
ja, az emberek, különösen a gyerekek sze-
retete, tanítása, nevelése az életre és a sport 
szeretetére. A sok világ, Európabajnok-
ság és olimpia eredménye az életvitelem-
ben gyökerezik. Nem iszom, nem dohány-
zom, semmi ártalmas dologgal nem foglal-
kozom, csak teszem a dolgom és sportolok.

Mindig az a jelszavam: „Először önma-
gad győzd le, hogy mások felett győzedel-
meskedni tudjál!”

A sportban elért eredményeim vi-
lág, Európa és veterán olimpiai bajnok-
ságokon: 162 dobogós helyezés, amiből 
62 arany, 68 ezüst és 32 bronz. A több 
mint 300 magyar bajnoki győzelem mel-
lett több ezer hazai és nemzetközi verseny 
helyezettje vagyok.

  Köszönöm mindenkinek, akik az ed-
digi életemben segítettek, így szüleimnek, 

családomnak, tanítóimnak, tanáraimnak 
és mindazoknak, akik hittek bennem és 
hitükkel támogattak. 

(Szenior atlétika hírek, 2011. dec. 26.)

Géza bácsi egy vele készült interjúban azt 
mondta, hogy „Gyergyótölgyes a világ 
legszebb faluja. Tiszafát ültettem  mag-
ról. Ebből a fából Erdélyben faragnak 
az emberek”. 2011ben Géza bácsi  már 
a 8690 éves korcsoportban versenyzett 
a hazai versenyeken.  Magyarországon 
több mint 300 bajnoki számban indult. 
2011. december 25én életének 86. évé-
ben elhunyt. Hamvait – kívánsága szerint 
– a gyergyótölgyesi temetőben helyezték  
örök nyugalomra. 

Kiegészítette Bálintné Kovács Júlia  

Kátainé Szilvay Ingrid a klubesten
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Krajcsír Piroska
Schütz Ödön, 

a magyarországi armenisztika megújítója

Schütz Ödön profesz-
szor, a XX. századi ma-
gyarországi armenisztika 
legendás alakja volt. Ha 
hazánkban valaki az ör-
mény nyelv, az örmény 
kultúra iránt érdeklődik, 
bizonyos, hogy találko-
zik a nevével. A szeren-
csés idősebbek személye-
sen ismerhették, a még sze-
rencsésebbek pedig – miként e sorok író-
ja – évtizedeken át nemcsak tanítványi, de 
baráti kapcsolatban is lehettek vele.

Az armenisztika mint tudományág 
a XVIII. század végén jött létre az orosz és 
az európai örmény diaszpóra örménylakta 
központjaiban, az egyetemeken s egyhá-
zi intézményekben, miközben az anya-
ország részekre szakadt, s népe török, il-
letve perzsa elnyomás alatt sínylődött. 
Az armenisztika minden olyan tudomány-
ágat  nyelvészetet, nyelvtörténetet, tör-
ténet és irodalomtudományt, régészetet, 
néprajzot stb. – magában foglal, amelynek 
tárgya az örményekre vonatkozik.

A magyarországi örmény kolónia értel-
misége  feladatának tekintve múltjának 
mélyebb megismerését – a XIX. század 
utolsó harmadában rakta le a magyar nyel-
vű armenisztika alapjait. Az I. világháború 
eseményei és a határmódosítások követ-
keztében azonban megakadt, majd a II. vi-
lágháború után teljesen meg is szűnt az ez 
irányú tudományos munka. Az asszimilált, 
de számbelileg jelentős erdélyi kolónia az 

ország határain kívülre 
került; az erdélyi és nyu-
gatörményországi mene-
kültek száma és tudomá-
nyos lehetőségei pedig 
nem voltak annyira jelen-
tősek, hogy intézménye-
ket hozzanak létre, tudo-
mányos munkákra áldoz-

zanak. Bár akadtak kutatók 
a két világháború között 

is, akik könyveket és monográfiákat ír-
tak (Hovhannesian Eghia, Korbuly Domo-
kos), de – minden erényük mellett – mun-
káikon érződik a megfelelő tudományos 
képzettség hiánya.

A magyarországi armenisztika 1945 utá-
ni reneszánsza egyértelműen Schütz Ödön 
nevéhez köthető.

Schütz 1916ban Budapesten szüle-
tett egy polgári családban. Abba a híres 
Fasori Evangélikus Gimnáziumba járt, 
amely sok későbbi tudóst, köztük két No-
beldíjast bocsátott útjára a falai közül. 
A középiskola elvégzése után a bölcsé-
szettudományok iránt érzett vonzódást, 
így a Pázmány Péter Tudományegye-
tem németmagyar szakára iratkozott be. 
Gombocz Zoltán és Zsirai Miklós és más 
nagyságok tanították. A Ménesi úti Eöt-
vöskollégium, a híres szellemi műhely 
szemináriumait is látogatta, erre ugyanis 
a nem bentlakó budapesti diákoknak is le-
hetőségük volt. Ez a francia mintára szer-
vezett, liberális szellemű, magas tanulmá-
nyi követelményeket támasztó intézmény 

a diákok szabad, de fegyelmezett – a kö-
telező oktatáson túl is elkötelezett – ön-
képző, önnevelő közössége volt. Schütz 
Ödön a magyar és a finnugor nyelvészet-
hez vonzódott. A bolgártörök jövevény-
szavak kutatása vezette el a törökkipcsak 
nyelvhez, s tanárai: Németh Gyula turko-
lógus és Ligeti Lajos altajista biztatására 
kezdte vizsgálni a besenyők, valamint a 
kunok történetét.

Kutatásai közben érdekes anyagok: kip-
csak nyelven, de ismeretlen betűkkel írt 
dokumentumok kerültek a kezébe. Ezek 
keltették fel a figyelmét, s fordították az 
örmény ábécéhez. Így került az örmény 
nyelv, majd az örmény történelem és kul-
túra vonzáskörébe. Az örménység évszá-
zadai során nem volt ritkaság a nyelvcse-
re, vagy nyelvváltás. A török fennhatóság 
alatt élő örmények csoportjai is nemegy-
szer elhagyták az anyanyelvüket, ám írá-
sukat, ábécéjüket akkor sem feledték. 
(Nemcsak kipcsak, de más török nyelvű, 
örmény írással készült dokumentumok is 
előkerültek már.)

194245 között Schütznek is katonai 
szolgálatot kellett teljesítenie. A világhá-
ború után főleg fordításból tartotta el ma-
gát és családját. Latinul, németül, ango-
lul, franciául, olaszul, oroszul írt és be-
szélt. (Később a keleti nyelvekben is ott-
honosan mozgott.) 1949től a Magyar Tu-
dományos Akadémia Történettudomá-
nyi Intézetének külső munkatársa volt. 
1969ben hivatalosan is csatlakozott az 
ELTE BelsőÁzsiai Tanszéke mellett 
működő altajisztikai kutatócsoporthoz, 
amely mindvégig keretet adott kutatásai-
nak, nyelvtanítói tevékenységének.

Az örmény nyelvet 1957től egészen ha-
láláig tanította az egyetemen. 1957ben a 
Magyar Könyvszemlében jelent meg ör-
ményeket érintő első tudományos cikke 

(„Misztótfalusi Kis Miklós szolgálatai az 
örményeknek”). A hatvanas években már 
nemzetközileg is elismert armenológus 
volt, úgy a keleti, mint a nyugati örmény 
tudományos intézményekkel jó kapcsola-
tot ápolt. Hosszabb ideig tanított a bloo-
mingtoni Indiana Egyetemen (USA). Ak-
kor került személyes kapcsolatba a nyugati 
örmény diaszpóra kiemelkedő képviselői-
vel, köztük Róbert Gulbenkiannal, a leg-
rangosabb örmény alapítvány elnökével.

1968ban, amikor a magyar és örmény 
akadémiák között közvetlen együttműkö-
dési kapcsolat jött létre, Schütz Ödönnek 
nagy szerepe volt abban, hogy ez az  
e gyüttműködés tartalommal telt meg, 
1995ben pedig épp az ő szorgalmazásá-
ra újították meg a szerződést. E kapcsolat 
eredményeképpen jött létre az a kétnyel-
vűnek tervezett tudományos cikkgyűjte-
mény, ami – örmény és magyar kutatók 
bevonásával – a közös kutatási területek 
feltérképezését, népeink művelődéstörté-
netének érintkezési pontjainak feltárását 
szolgálta. A Haj-hungarakan patmakan 
yev mshakutayin patmutjunic (Az örmény
magyar történelmi és kulturális kapcsola-
tok történetéből) című kiadvány 1983ban 
végül sajnos csak örményül jelent meg a 
jereváni Akadémiai Kiadó gondozásá-
ban. Az erdélyi örmény kolónia történe-
tét feldolgozó tanulmányok gazdagították 
az anyaországi történetírást. Schütz Ödön 
a könyvben a XIII. századi magyarorszá-
gi örmény kolónia, az esztergomi Terra 
Armenorum és a kilikiai királyság kö-
zötti kapcsolatokat tárta fel. Kutatási te-
rülete főként a XIXVII. századi örmény 
diaszpóra és a kilikiai örmény állam-
ra vonatkoztak, de kutatta és publikálta a 
Magyarországon fellelhető örmény, illet-
ve örmény vonatkozású anyagokat, doku-
mentumokat, kéziratokat is.

Schütz Ödönt köszöntötte 80. szüle-
tésnapján Issekutz Sarolta 1996
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Számtalan nemzetközi kongresszuson 
vett részt, cikkei világnyelveken jelentek 
meg. Kapcsolatépítése és kapcsolattartá-
sa példaértékű volt azokban az években, 
amikor nem volt még elektronikus leve-
lezés, s egyéb internetes lehetőség. Író-
asztalán állt régimódi Remington írógépe, 
melyen nemcsak tudományos munkáit, de 
évi ezres nagyságrendű levelezését is gé-
pelte. Még kórházi ágyán is írt leveleket, 
érdeklődött mások munkái felől.

Évtizedeken át szoros kapcsolatban 
volt az Örmény Tudományos Akadémiá-
val. 1986ban a hetvenedik születésnap-
jára a jereváni Akadémiai Kiadó összes 
műveinek bibliográfiájával kedveskedett 
– az 1980ban a tudományok doktora cí-
met elnyert – Schütz Ödönnek. 1990ben 
megválasztották az Örmény Tudományos 
Akadémia külső tagjának, de az American 
Orientál Society és a Türk Dil Kurumu is 
tagjai között tudhatta. Embersége és tu-
dományos munkássága tette képessé arra, 
hogy kiegyensúlyozott kapcsolatot tart-
son ezekkel az intézményekkel. Akadé-
miai doktori értekezését 1992ben Az 
armenisztika jelentősége és a magyar ke-
letkutatás címmel védte meg.

A nyolcvanadik születésnapját az  
Örmény Akadémia a tiszteletére rende-
zett tanácskozással ünnepelte. A buda-
pesti Országházban is abban az évben, 
1996ban vehette át a Magyar Köztársasági 
Érdemrend tisztikeresztjét. Magyarországi 
barátai, kollégái és a nemzetközi tudomá-
nyos élet képviselői szintén erre a jeles év-
fordulóra állították össze műveinek bibli-
ográfiáját, mely az Acta Orientalia 50. kö-
teteként 1997ben jelent meg. Újranyomott 
cikkgyűjteményét ugyanabban az évben 
adták ki Bloomingtonban.

1997ben neki ítélték a nyugati ör-
mény diaszpóra legrangosabb kitüntetését, 

a Garbis Papaziandíjat Ezt az elismerést 
az azóta elhunyt Garbis Papazian 1988
ban alapította azon nem örmény szárma-
zású tudósok és más értelmiségiek szá-
mára, akik az örmény kultúra, történelem, 
vagy az „örmény kérdés” (az 1915ös nép-
irtás) témakörében kiemelkedően ered-
ményes publikációs tevékenységet foly-
tattak. Az ünnepélyes díjátadóra Ameri-
kából, Franciaországból, Olaszországból 
és Ausztriából érkeztek rangos közéleti és 
tudós személyiségek Budapestre.

A KözépEurópai Egyetemen 1997ben 
Schütz szorgalmazására szervezték meg a 
nagyszabású kaukazológiai konferenciát, 
melynek örmény, amerikai, olasz, osztrák, 
grúz és magyar előadói voltak.

Schütz Ödön tudományos tevékeny-
sége szerteágazó volt, érdeklődési terü-
lete a nyelvészettől a történettudomá-
nyon keresztül a keletkutatásig ívelt. 
Az armenisztika kutatási területeinek 
csak egy szelete volt. Tájékozottságát, 
széles látókörét bizonyítja, hogy akár ta-
nítványai, akár tudós pályatársai keresték 
meg kérdéseikkel, mindig tudott segíteni, 
irányt mutatni, még könyveit is szívesen 
adta kölcsön.

Az a környezet, amelyben élt, a régi 
polgári világ értelmiségének életterét 
idézte. A látogatót lakása előszobájában 
mennyezetig érő könyvszekrények fogad-
ták, de a könyvek sora a többi helyiség-
ben is folytatódott. Mindenütt könyvek! 
A padlón is oszlopba rakva, az asztalo-
kon, az ülőalkalmatosságokon szerteszét. 
A kötetek gerincén magyar, angol, fran-
cia, orosz, örmény, török és arab írások 
hirdették a tartalmukat.

Schütz Ödön kivételes emberi nagy-
ságát bizonyítja az a tény is, hogy rend-
kívül értékes könyvtárát végrendeleté
ben az ELTE BelsőÁzsiai Tanszékére 

hagyományozta. Arra a tanszékre, amely-
nek létrehozásában részt vett, és ahol egy 
armenisztikai kutatóközpont alapítását is 
tervezte. Ez a gyűjtemény több mint hat-
ezer kötetet és tekintélyes mennyiségű 
kéziratanyagot tartalmaz. A kiadványok 
mintegy 60%a örmény nyelvű, 40%a 
más, főleg orosz, angol, francia, török és 
perzsa armenisztikai tárgyú publikáció.

Schütz Ödön munkáiból egyetlen, a ma-
gyarországi armenisztika számára kulcs-
fontosságú kötetet kell kiemelnünk: az 
1995ben megjelent Hajk és Bél harca 
című irodalmi antológiát. A kötet A régi 
örmény irodalom kincsestára I. címet vi-
seli, és az örmény ókorközépkor irodal-
mának századait tekinti át. Schütz nem-
csak a bevezető történetikultúrtörténeti 
fejezeteket írta, hanem válogatta, nem
egyszer fordította is az irodalmi szemel-
vényeket. A kötet az ősi örmény krónikák, 
az egyházi irodalom, valamint a népkölté-
szet és műköltészet segítségével kalauzol-
ja végig az olvasót a XIX. századig, teljes 
képet rajzolva az örmény irodalom törté-
netéről, műfajairól.

Azt tervezte, hogy a második kötetben 
Movszesz Khorenaci V. századi króniká-
ját (NagyÖrményország története) teszi 

közzé a saját fordításában, jegyzetekkel 
és történeti esszével kiegészítve. Sajnos 
ez a terve már nem valósulhatott meg, mi-
képp torzó maradt több kiadandó tanulmá-
nya, esszéje is. Schütz professzor ugyan-
is már nem érhette meg a nyolcvanötödik 
születésnapját, 1999ben elhalálozott.

A magyarországi armenisztika legna-
gyobb alakja távozott vele a tudományos 
életből. Fájó űr maradt utána; napjaink-
ban is hiányzik az a mély tudományos fel-
készültség, az a széles körű ismeret, ami 
szemléletének egyik fő jellemzője, kutatá-
sainak erős alapja volt. Hiányzik szerény-
sége, jósága, embersége is. Ő soha nem to-
lakodott az első sorba, hagyott – sőt segített 
– másokat is érvényesülni. Tanítványai sor-
sát figyelemmel kísérte; ha kellett, tanács-
csal, ha kellett, ajánlólevelekkel támogatta 
jövőjük alakulását. Kezdeményezései mö-
gött sosem volt hátsó, önös szándék.

Minden tettével mindig a tudomány 
ügyét, előrehaladását kívánta szolgál-
ni. Akik ismerték, szerették, azok tudják: 
halálával felmérhetetlen veszteség érte 
a magyar armenisztikát.

(Megjelent: Barátság Kulturális és Közéleti 
folyóirat, 2014. november 15.)

Hirdetés
Vass Erika vagyok, Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban dolgozom néprajz-
kutatóként, és a leendő Erdély épületegyüttes vezetője vagyok.
Az elmúlt években Erdély több pontján bontottunk le épületeket, melyeket Szentend-
rén fogunk felépíteni és berendezni. Terveink között szerepel egy történeti kiállítás is, 
amiben fontos elem lesz az erdélyi örmények történetének és kultúrájának bemutatása.
Azért keresem Önt, mert a kiállításhoz olyan tárgyakra lenne szükségünk, melyek ál-
tal hiteles képet nyújthatunk az örményekről. Amennyiben bárhol lenne eladó tárgy, ké-
rem, értesítsen minket.
Vass Erika (vasserika@gmail.com) Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre
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1763. decemberéig közigazgatási szem-
pontból Gyergyószentmiklóson két kö-
zösség létezett: a székely és az örmény 
kommunitás. Az örmény bírónak és kö-
zösségnek csupán annyival volt kevesebb 
a hatásköre a székelyénél, hogy nem fog-
lalkozhatott gyilkossági ügyekkel. Mind-
kettőnek azonban külön bírója, nótáriu-
sa és esküdtjei voltak és jogkörük kiter-
jedt közösségük minden tagjának a vé-
delmére. A székely határőrezredek fel-
állítása után három közösség jött lét-
re a Gyergyószentmiklóson: a katonakö-
zösség, a provincialista közösség és az ör-
mény közösség. Mindhárom közösség fel-
adatköre különkülön a communitások ér-
dek és jogvédelmét szolgálta.

Az 1726. január 2829i széki hatá-
rozatokban megfogalmazott a gyergyó
szentmiklósi örmény közösségre vonatko-
zó tiltások az örménységgel kapcsolatban 
bármennyire is korlátozóak voltak, még-
sem érintették az örménység önkormány-
zatiságát. Az örmény bíró, az esküdtek, az 
örmény közösség többi tagjai a továbbiak-
ban is maguk határozták meg a kompánia 
mindennapi életét, melybe senkinek sem 
engedtek beleszólást. Sőt, az 1734. április 
6i, majd az 1754. április 22i határozatok 
jelezték, hogy a közösség vezetői tovább-
ra is  becsülettel képviselték az örmény 
közösség érdekeit.

Prof. Dr. Garda Dezső  (BabesBolyai TudományegyetemKolozsvár/Románia)

A gyergyószentmiklósi kompánia 
és a Mercantile Fórum:

az örmény önkormányzatiság alapintézménye
2. rész

1746ig a gyergyószentmiklósi örmény 
bíró közigazgatási joghatósága alá tarto-
zott Csíkszépvíz és Ebesfalva örmény kö-
zössége is. Ettől az időszaktól kezdődően 
a gyergyószentmiklósi és a csíkszépvízi 
örmény közösségek az Erzsébetváros-
ban (Ebesfalva) székelő főbíró joghatósá-
ga alá kerültek, de mindhárom település 
örmény közösségének külön bírója volt 
és a helyi kommunitások önszerveződé-
sén alapult a kereskedők és a kézművesek 
szervezeti élete is.

Ez az alárendeltségi viszony csak lát-
szólagos volt, amint az egy 1793ból 
származó, a Guberniumhoz címzett le-
vélből is kiderült. A gyergyószentmikósi 
örmény közösség levelében ugyanis ar-
ról olvashatunk, hogy a Békény menti-
ek 17461793 közötti időszakban keres-
kedésük gyakorlása során, éltek az Er-
zsébet városiaknak adományozott kivált-
ságokkal. Sőt, attól féltek, hogy az erzsé-
betvárosi főbíró joghatósságának a meg-
szűnése hátrányos helyzetbe fogja kény-
szeríteni őket a székely széki hatóságok-
kal szemben. Ilyen irányú kételyeiket 
a gyergyószentmiklósi örmény közösség 
vezetői 1790. szeptember 6i kérésükben 
fogalmazták meg. A Királyi Fő Igazgató 
Tanács 1790. december 6i 1884es szá-
mú válaszában a következőképen utasítot-
ta vissza a gyergyószentmiklósi örmények 

kérését: „A Királyi Fő Igazgató Tanáts 
most is azon végezésiben, mely ezen esz-
tendőben Szent Mihály havának 6án 
1390ik szám alatt hozatott és az esede-
zőknek  tudtokra adatott állandóul meg-
maradván, az esedezők annak követésére 
utasíttatnak.”

A gyergyószentmiklósiaknak a  Guber
   niumhoz címzett levele és az arra 
adott válaszresolutió jelzi, hogy 
a gyergyószentmiklósiak  kiváltságlevél 
for májában próbálták megőrizni azokat 
a privilégiumaikat, melyekkel az Erzsébet-
városiakkal való viszonyaikkal rendelkez-
tek kereskedelmi tevékenységük során. Sőt, 
1794ben megpróbáltak szabad királyi jog-
állást szerezni.

1793 után a gyergyószentmiklósi és 
a csíkszépvízi örmény közösségek végle-
gesen elszakadtak Ebesfalvától és Csík
Gyergyó és Kászonszék joghatóssága alá 
kerültek. Mivel számukra az új helyzet 
autonómiájuk és önszerveződésük meg-
csonkítását jelentette, jogi helyzetük tisz-
tázása érdekében 1790. és 1793.  közöt-
ti időszakban számos memóriumot fo-
galmaztak meg a széki intézmények-
től független, az örmény kereskedők vé-
delmét szolgáló szerveződés létrehozá-
sa érdekében. Folyamodványaiknak kö-
szönhetően született meg 1796ban 
a gyergyószentmiklósi és a csíkszépvízi 
örménységnek egyik legfontosabb szer-
vezete a Kereskedelmi Törvényszék, más 
néven a Mercantile Fórum. Ennek létre-
jöttéről a gyergyói örmények az erdé-
lyi Országgyűléshez 1842ben írt kére-
lemlevelükben a következőképpen fo-
galmaztak: „Gyergyó Szent Miklóson és 
Szépvízen eleink régen meg telepedvén 
két társaságot formáltak, és ditsekedés 
nélkül mondhattyuk, szorgalmatos keres-
kedés által, az hazának előmenetelére és 

hasznára törekedtek erre nézve a társasá-
goknak arra is iparkodni kellett, hogy hi-
teleket fel tartsák és az ez ellen szegült 
akadályok felyül haladhatására a keres-
kedési tárgyak felett az igazság ki szol-
gáltatását magok gyakorolhassák, innen 
1794be(n) Eő Felségéhez folyamodván 
magok, mind Gyergyó Szent Miklóson, 
mind Szépvízen a szék hatóságától nem 
függő, külön kereskedői Itélő széket esz-
közöltek, s kérések sem a törvény ellen 
nem lévén, sem a szék hatóságának sé-
relmére nem tzélozván 1796ba szeptem-
ber 16án Eő Felsége méltóztatott kegyel-
mesen a kereskedő Ítélő széket, és tárgya-
it meghatározni, s e szerint a Társaságok 
a kereskedés feletti tárgyakra nézve hasz-
nálják is Eő Felségének kegyelmes enged-
ményét …”

A katonai parancsnokság és a szé-
kely székek vezetői 1811ben megpró-
bálták alárendelni és jogaikban korlá-
tozni a Mercantile Fórumot. Ezért az ör-
mény Kereskedelmi Törvényszék bíró-
ja és szenátorai az erdélyi országgyűlés-
hez fordultak autonómiájuk és kiváltsága-
ik biztosítása érdekében. Az erdélyi tör-
vényhozó gyűlés 1811ben megerősítet-
te a gyergyószentmiklósi és a csíkszépvízi 
örmény kereskedői székek jogkörét.

1838tól kezdődően ismét veszélybe ke-
rült a gyergyószentmiklósi és a csíkszépvízi 
kereskedői székek jövője. A Mercantile Fó-
rum vezetői intézményük megmentése cél-
jából ismét kénytelenek voltak az „ország 
rendeihez” fordulni.

A gyergyószentmiklósi örmények az or-
szággyűléshez való folyamodásuk előtt 
egyeztettek a csíkszépvízi örményekkel. 
A Kapdebó Jenő nótárius által 1842. már-
cius 15én megfogalmazott, a csíkszépvízi 
Mercantile Fórumhoz címzett levél-
ben a gyergyószentmiklósiak biztosok 



Erdélyi Örmény Gyökerek2015. január-február 

24

Erdélyi Örmény Gyökerek 2015. január-február

25

küldését kérték Szentmiklósra a két kö-
zösség közös álláspontjának a kialakítása 
ügyében.  A csíki örmény közösséghez in-
tézett levelük a két communitas összefo-
gását jelképezi közös érdekeik fenntartása 
érdekében. Ezzel párhuzamosan Kolozs-
váron megkeresték azokat az összekötő 
embereket, akiknek meghatározó szerepük 
lehetett a PrivilégiumLevél megerősíté-
sében. A magukat „köteles baráti atyafiai” 
néven aláíró személyek hasznos tanácsok-
kal szolgáltak a Mercantile Fórumnak.

A Kolozsvárról érkező tanács szellemé-
ben (valószínűleg a Fő Igazgató Tanácstól 
kapták a javaslatot) a gyergyószentmiklósi 
Mercantile Forum vezetősége először 
a főkirálybíróhoz, majd Csík, Gyergyó 
és Kászonszék rendjeihez fordult támoga-
tásért a kiváltságlevél megerősítése érde-
kében. 

Miután minden szinten és minden 
irányban megtették diplomáciai lépései-
ket, az örmény Kereskedői Szék hivatalo-
san is elküldte a Privilégium megerősíté-
sére szolgáló kérését Erdélyország rend-
jeihez. Kiváltságaik megerősítését szol-
gáló évrendszerük a következő volt: „…
magunkot haza szolgáinak tartyuk, s eh-
hez képest buzgó és bizadalmas könyör-
gésünkkel jelenünk meg a Méltóságos Or-
szág Rendei előtt, és esdeklünk méltóztas-
sanak Eő Felsége Szentséges akarattyával 
amit B alatt meg újít(ani) meg egyezőleg 
országos végzés szerént is társaságaink-
nak a Kereskedői Ítélő Széket meg hagy-
ni, és erre is Eő Felségének meg egyezé-
sét meg nyerni: mert mindamellett is hogy 
a Tekéntetes Széknek később adott meg 
egyezésivel az ellent mondás el enyészett, 
azokot az időnek mostani szelleme se te-
kinti helyeseknek: ugyanis hogy Eő Fel-
ségének kegyelmével vissza éltek volna, 
a társaságok tsak egyoldalú feltételt nem 

lehet példával meg bizonyítani………..
Az el származást és telepedést se lehet 

ellenkezőül fel venni, mivel sehult a tör-
vény nem szorittya meg, hogy bizonyos 
társaság magának külön Ítélő Széket ne 
nyerhessen. Így születtek a királyi, s me-
zővárosok, s bennek az Ítélő Székek.

A nemzetiségből következtetett ked-
vezés is ideális mert ha ez meg állíttatik 
Erdélybe egy Ítélő Szék se létezhet, tud-
ni való is, hogy a bíró mindenkor a tör-
vények  szerént köteles ítélni, de nem is 
lehet a Kereskedői Széket úgy tekinteni, 
hogy valakit szabadoson el nyomhasson, 
mivel van felsőbb meg visgáló Ítélő Szék 
a Felséges Királyi Fő Igazgató Tanáts, de 
az se valtozhatatlan régula, hogy a szé-
kely az örmény Fórumon nem perelhet-
ne mert jelenleg is mikor az Méltóságos 
örmény(nyel) perel egyéb aránt az efféle 
kereskedési tárgyak felett a széken se pe-
rel, hanem az Ezred Fórumán személyes 
perekben határoztatván az adósság feletti-
ek, s éppeg ebből is szükséges a Kereske-
dői Széket meg állítani, mivel ennek Tör-
vényes állásába mindenki személy válo-
gatás nélkül ki kötheti ezen Ítélő Széket, 
és még tsak a rendes Ítélő Szék részéről 
öszve ül igazsága ki szolgáltatik, ugyanis 
fel véve a mostani perlekedés rendgyével 
járó akadályokot és szertartásokot míg 
tsak az öszve felelgetés foly a kereskedőt 
a veszedelem nyakon üti ha nem emlityük 
is tudva vagyon a Nemes Rendek előtt, 
hogy a tiszta zálog és adósság felett szo-
ros törvények vadnak, mégis évek kelle-
nek a rendes Ítélő Széken a végrehajtásig,  
bár folyanak.”

A gyergyószentmiklósi örmények érvei 
oly meggyőzőek voltak, hogy az ország-
gyűlés tagjai ismét megerősítették a ke-
reskedői szék jogkörét.

A Kereskedői Szék, a kompániához 

viszonyítva az örmény önkormányzatiság 
magasabb szintjét jelentette, az ország-
gyűlés által megszavazott és az uralkodó 
által megerősített kiváltságlevélnek kö-
szönhetően. A Mercantile Fórum a privilé-
giumlevéllel azonban nem szüntette meg 
a kompániát. A kompánia mellett a cé-
hek és a társulatok is megtarthatták önkor-
mányzatiságuk legtöbb elemét az örmény 
közösségen belül. Ennek ellenére köz-
igazgatási és jogi szempontból alá voltak 
rendelve a Kereskedői Széknek.

A gyergyószentmiklósi örménységnek 
az 18481849es évi szabadságharc küz-
delmeiben való részvétele a Mercantile 
Fórumnak a Habsburg hatóságok álta-
li hallgatólagos megszüntetéséhez veze-
tett. A bécsi kormánykörök és az erdé-
lyi kormányhatóság ugyanis nem tettek 
mást, csak nem újították meg a korábbi 

kiváltságleveleket. A Bach korszaktól 
kezdődően a Gyergyószentmiklósra vo-
natkozó forrásaink nem tettek említést 
sem az örmény kompániáról, sem a keres-
kedői székről. Az örmény önkormányzati-
ság  megszüntetése részben az örmények 
kivándorlásához, másrészt pedig a szé-
kelységbe való beolvadásához vezetett. 
Mindez nemcsak a gyergyószentmiklósi 
örménységre volt jellemző, hanem az er-
zsébetvárosi és a szamosújvári közössé-
gekre is. Az erdélyi örmény közösségek 
sorsa azt bizonyítja, hogy autonómia nél-
kül egyetlen nép sem képes hosszú távon 
fennmaradni.

(Elhangzott az Örmény Kultúra Napján, az 
Együttélési modellek a történelmi Erdélyben 

c. konferencián, a marosvásárhelyi Kultúr-
palota kistermében, 2014. október 11-én.) 

Örmény bűnbánat – február

„Mindenható örök Isten, kérünk, engedd el és bocsásd meg bűneinket, 
akik Hozzád kiáltunk … Legyen az üdvösség gyógyszere azok számára, 
akik istenfélelemmel hívják segítségül szent nevedet és megbocsátásra 
kész hatalmad előtt leborulva bánják bűneiket! …”

A latin szertartásban hamuval kenik meg a hívek homlokát a nagyböjt kezdetén. A hamu 
az előző év virágvasárnapján szentelt barkák hamuja. Az Ószövetségben a fejre szórt 
hamu a bűnbánat és a gyász jelképekifejezése. A hamvazkodást az örmény katolikus 
egyház is gyakorolja (római katolikus – latin – hatásra). Az idézet a hamuszentelési 
szertartásból való, bűnbánati ima. Nagyböjt elején gondoljunk arra, hogy mit is kellene 
tennünk a bűnbánat terén!

dr. Sasvári László
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Ma az a megtiszteltetés ért, hogy a metró-
ban a jegyemet kérte tőlem a jegyellenőr. 
Amikor a koromat elárultam, nem hitte el. 
Én pedig egy jót nevettem és hirtelen elmúlt 
a fáradságom. Úgy látszik, hogy az elmúlt 
20 évben, amely alatt többet éltem meg, 
mint szokásos, egy kicsit konzerválódtam.

Erdélyből a II. vh. alatt elmenekült 
magyarörményszékely családból szár-
mazom, amely konzervatív, keresztény, 
polgári értékrend mentén élte életét és ne-
velte 2 gyermekét. Már a világra jövete-
lemmel hoztam magammal Erdély sze-
retetét, a magyarörmény és székely sors 
és kultúra iránti fogékonyságomat, mély 
magyarságtudatomat. Édesapám kolozs-
vári bíróként Budapesten a Kúria, majd 
a Legfelsőbb Bíróság legfiatalabb bírá-
ja volt, igen nagy tudású, elismert em-
ber, akit egyik napról a másikra B lis-
táztak majd klerikális beállítottsága mi-
att kitették állásából. Évek múlva sikerült 
csak ügyvédként folytatni tevékenységét 

az emberek szolgálatára, mindenki által 
megbecsülten. Mellette már középisko-
lás koromban megismerkedtem az ügyvé-
di hivatás alapjaival. A Táncsics Mihály 
Gimnáziumban nagyszerű erdélyi taná-
rok készítettek fel az életre, amelyhez 
az állékonyságot a sokéves úszósport 
gyakorlással biztosítottam magamnak. 
Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
Állam és Jogtudományi karán végeztem 
1968ban, majd az abszolutórium után 
rögtön a mélyvízbe dobtak, gyakornok-
ként, majd jelöltként – helyettesítve beteg 
édesapámat – a románmagyar jogsegély-
egyezmény alapján képviseltem a románi-
ai magyarokat a magyarországi vagyonjo-
gi ügyeikben, amelyet teljes jogú képvise-
lőként 1974ben vettem át, egyedüliként 
az országban.

41 évig munkaközösségi, majd magán-
ügyvédként tevékenykedtem igen nagy 
odaadással. Soha nem adtam fel az igaz-
ságba vetett hitemet és azért a végsőkig 

kiálltam. Az ügyvédi hivatásomat csak 
egy még nagyobb kihívás, a hazai örmény 
nemzetiség képviselete, a többezer éves 
örmény kultúra gazdagsága tudta elhalvá-
nyítani, amikor 1994ben megszerveztem 
a hazai örmény nemzetiség önkormány-
zatait helyi, országos és fővárosi szinten. 
Azóta 5 ciklus telt el, 20 éve elnökként 
vezetem a Bp. Főv. II. kerületi Örmény 
Önkormányzatot és a Fővárosi Örmény 
Önkormányza to t , 
de voltam az orszá-
gos testület elnök-
helyettese is. A gye-
rekkorom óta tuda-
tosult örmény szár-
mazásom, amely 
után fiatalként még 
Örményországban 
is kutattam magán-
turistaként (!) és a 
többezer éves ör-
mény – erdélyi örmény  kultúra nem ha-
gyott nyugodni. 1997ben megalapítottam 
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesületet, a Fővárosi Örmény Klubot, 
elindítottam az Erdélyi Örmény Múzeum 
könyvsorozatot, az örmény gyökerű kö-
zösség felélesztése és összefogása, a ma-
gyarörmény, az örmény kultúra felkuta-
tása, megmentése, bemutatása céljából. 
XVIII. évfolyamát fejezi be az Erdélyi 
Örmény Gyökerek kulturális és informá-
ciós havilapunk, amelynek eleinte író-
ja, szerkesztője és nyomtatója is vol-
tam, nemcsak kiadója, s amely ingyene-
sen jut el a közösség tagjaihoz itthon és 
otthon Erdélyben, valamint a közgyűj-
teményekhez 1250 példányban. Lapunk 
sok más örmény kulturális információval 
együtt olvasható a www. magyarormeny.
hu honlapunkon is. 28 kiállítást ren-
deztem és 21 könyvet adtam ki az 

örmény kultúra egyegy szeletét bemu-
tatva. Legfontosabbnak tartottam, hogy 
aTrianon és a II. vh., majd az 50es évek 
közösségellenes politikája miatt szétsza-
kított erdélyi örmény közösségek, csalá-
dok  Magyarországon megtelepedett tag-
jainak közösséget – klubot hozzak létre 
az elvesztett szülőföld és erdélyi örmény 
közösségei pótlására. Az 1996 óta folya-
matosan működő havi klubdélutánok és 

kulturális program-
jai népszerűsége bi-
zonyítja a döntés he-
lyességét. Ugyanígy 
a 17 éve szervezett 
Barangolások őseink 
földjén sikeres kirán-
dulásai a szülőföld-
re, erdélyi örmény 
találkozókkal fűsze-
rezve. Genealógiai 
kutatások, kulturális 

műsorok, örmény kultúra hetek, nemzet-
közi konferenciák szervezése, filmek be-
mutatása, könyvek írása/szerkesztése  ki-
adása, könyvbemutatók szervezése, az ör-
mény katolikus hitélet népszerűsítése és 
támogatása, Erdélyben további civil szer-
vezetek létrehozása és összefogása, épített 
kulturális örökségünk megmentése (teme-
tők, templomok, emlékhelyek) sokirányú 
és sokrétű munkáját végzem a hazai ma-
gyarörmény közösség és a határon kívül 
élő közösségeink érdekében. Emellett ter-
mészetesen a szervezetek vezetését is el-
látom a magyarörmény közösség érdek-
képviseletével együtt.

Büszke vagyok arra, hogy bárhol ha-
zánkban, vagy a határon túl, ha a magyar-
örmény kultúráról esik szó, megemlítik 
nevemet, számon tartanak. A már hamva-
dó magyarörmény identitást sikerült fel-
szítanom a közösség tagjaiban.

A Napkút Kiadó a Cédrus Művészeti Alapítvány megbízásából évente tíz-
szer jelenteti meg Napút folyóiratát. A  XVI. évfolyam 10. számát Napút év-
könyv 2015 megnevezéssel a 70. életévét betöltő jeles hetveneseknek szen-
teli (mint minden évben), most 88 általuk méltónak talált jeles személynek 
az irodalom, művészetek, környezet terén. Ebben az összeállításban jelent 
meg Issekutz Sarolta is, aki nagy elismerésnek tekintette, hogy híres mű-
vészek, közéleti emberek közé beválasztották, s etnológusként elismerik te-
vékenységét. Az évkönyv ünnepi bemutatójára december 22-én került sor 
az Óbudai Társaskörben műsoros est keretében. A házigazda Szondi György, 
a moderátor Tarján Tamás és Horváth Kornél ütőhangszeres előadóművész 
közreműködésével remek hangulatú esten vehettek részt a jeles hetvenesek 
és meghívott barátaik, rokonaik, akik maguk is hozzá adták néhány perces 
rögtönzött előadásukat, kiragadva életművükből. Utána fogadás és szemé-
lyes ismerkedések, beszélgetések tették még emlékezetesebbé az estet. Az év-
könyvben megjelent életrajzot az alábbiakban közöljük.                            M                                                                    

 Issekutz Sarolta
ügyvéd, etnológus (Nova, 1945. augusztus 5.)
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Örömmel tölt el, hogy a Családme-
se sorozatban 2006ban bemutathat-
tam az Issekutz családot, Kiss Ernő al-
tábornagy aradi vértanú nagybátyám-
tól kezdve, Dr. Issekutz Béla akadémiku-
son keresztül napjainkig. 2007ben a Pro 
Cultura Minoritatum 
Hungariae (Magyar 
Művelődi Intézet) ki-
sebbségi díját kapta 
meg az általam veze-
tett Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturá-
lis Egyesület, majd 
2011ben a Kisebb-
ségekért Díj Hazai 
Kisebbségekért Ta-
gozata állami elis-
merésben részesítet-
tek. 2013ban felkér-
tek egy portréfilmben való szereplésre is. 
A legnagyobb eredményemnek azt tartom, 
hogy 17 év küzdelmem után sikerült az új 
nemzetiségek jogairól szóló törvényben 

elismertetni ahazai örménység magyar 
anyanyelvűségét is, miután a 350 évvel ez-
előtt a Kárpátmedencébe betelepült őse-
inknél a nyelvvesztés törvényszerű volt.

Mindezeket nem tudtam volna elérni, 
megvalósítani, ha nem állt volna mellet-

tem 43 éve férjem, 
Balogh Jenő és gyer-
mekeim, unokáim. 
A kitűzött célok csak 
stabil családi háttér-
rel vállalhatók és va-
lósíthatók meg, kü-
lönösen ha a házas-
társ mindenben segí-
ti e különleges hiva-
tás gyakorlását. Sze-
rencsés voltam és va-
gyok, ráadásul az er-
délyi örmény kultu-

rális identitást is át tudtam örökíteni utó-
daimra, bemutatva annak értékeit. Büsz-
ke vagyok arra, hogy elértem a „hetvenes” 
kitüntetést a hetvenes férjem oldalán.

Balról Horváth Kornél ütőhangszeres előadó-
művész és Tarján Tamás irodalomtörténész, író

Az örmény arcképekkel egykori örmény 
elődeim közül némelyeknek máig fenn-
maradt arcképét – a rendszerint olajportré-
ját – mutatom be az Olvasónak. Minden-
kit arra bíztatok, hogy az elődeiről fenn-
maradt képeket becsülje meg és kezelje 
szeretettel, mert ezeknek az érzelmi értéke 
pótolhatatlan. A sort Temesvári Liza port-
réjával folytatjuk.

Az ábrázolt személy
Temesvári Erzsébet 1847ben 

Brassóban született, az ott élő Temesvári 
Lukács kereskedő és Zakariás Katalin há-
zasságából, szüleinek harmadik, utolsó 
gyermekeként.  A családban Lizának be-
cézték. Liza 1864 augusztusában a brassói 
PéterPál plébániatemplomban – ugyan-
ott, ahol megkeresztelték – ment felesé-
gül az akkor 38 esztendős Nuridsán Antal 
gazdag nagyszebeni örmény kereskedő-
höz. Az ifjú pár Nagyszebenben kezdett 
önálló életet. A családi fényképalbumban 
megőrződött egy fénykép, ami az új háza-
sokról készült.

Gyarmati Béla 
Örmény arcképek – Temesvári Liza (5. rész)

Boldog házasságukból három gyermek 
született: Mária (1866), Antal (1869) és 
Teréz (1871). Liza azonban a harmadik 
gyerek születésekor gyermekágyi lázat 
kapott és rövid szenvedés után meghalt.1 
Az özvegy édesapa 11 esztendőn keresz-
tül egyedül nevelte gyermekeit és egy pil-
lanatra sem tudott megfeledkezni élete vi-
rágjában elvesztett feleségéről. A házassá-
guk kezdetén készítetett fotográfia alap-
ján a gyászoló férj festményt készíttetett 
a szeretett hitves emlékére.2

Temesvári Liza arcképe

A nagyjából az életnagyságúnak fe-
lében megfestett mellportré mintegy 
45 cm x 55 cmes keretben ovális ablak-
ban mutatja Liza asszonyt, alig 25 évesen. 
Afényképpel való azonosság egészen ki-
váló. Bár a festményen a ruha anyagának 

Nuridsán Antal és Temesvári Liza első közös 
fényképe

Tájékoztató

A Fővárosi Örmény Önkormányzat  20 éven keresztül elnöke, dr. Issekutz Sarolta 
lemondott elnöki megbizatásáról és mandátumáról a 2014. december 9. napján tar-
tott közgyűlésen a 2014. október 12én életbelépett összeférhetetlenség jogsza-
bály miatt. A közgyűlés Esztergály Zsófia Zita képviselőt elnöknek megválasztot-
ta. A megüresedett mandátumot Szücs Enikő volt fővárosi képviselő szerezte meg. 

dr. Issekutz Sarolta a II. ker. ÖÖ elnökeként, valamint az Országos Örmény 
Önkormányzatban, mint az EÖGYKE frakcióvezetője folytatja további munkáját 
a magyarörmény közösség érdekében..

Fővárosi Örmény Önkormányzat 
és az Országos Örmény Önkormányzat EÖGYKE Frakció
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részletei nem érvényesülnek, de a Liza 
gallérját díszítő brossnak és az abból füg-
gő arany zsinórnak, valamint Liza fülbe-
valójának ékszercsillogását a festmény 
igen hangsúlyosan adja vissza, nyilvánva-
lóan azért, hogy a vagyonos megrendelő-
nek a gazdagsága megmutatására való va-
lós, vagy feltételezett igényét kielégítse.3

A kép – végig leányágon öröklődve  
ma Liza egyik ükunokájánál őrződik, hir-
detve Liza kedves emlékét.

Lábjegyzet
1 Temesvári Liza ugyan Nagyszebenben hunyt 
el és az ottani temetőben búcsúztatták, azon-
ban temetése Brassóban történt. Sírhelyét az 
1980as években az akkori hatalom brutálisan 
felszámolta.
2 1880ban azonban Antal szeme fénye, a kis 
Toni, milliáris tuberkulózisba esett és alig 

10 évesen meghalt. Ekkor az apa elgondolko-
dik azon, hogy 9, illetve 14 esztendős leányai-
nak tán mégiscsak anyára lenne szüksége (így 
tartja a családi hagyomány), és 56 esztendős 
korában másodszor is nősülésre adja a fejét. 
Az új asszony nem volt más, mint Antal leg-
idősebb lányának, a negyszebeni orsolyitákhoz 
iskolába járó Mariskának egy csinos iskolatárs-
nője, a Máriánál alig két évvel idősebb (az es-
küvőkor 18 éves) Woyciechowski Adél. (Adél 
a korábban bemutatott Lukács Róza legkisebb 
leánya volt.)
3 Nuridsán Antal második házasságából első-
ként született leányának kis testi hibája volt: 
bicegett. A serdülőkorú leányt atyja állítólag 
azzal vígasztalta: „sose félj, Irénke, férjhez 
fogsz menni, mert ami hiányzik a rövidebb lá-
badból, azt arannyal fogom kipótolni”. Irénke 
azonban vénleány marad, és a II. világháború-
ban nyom nélkül eltűnt...

Az örmény arcképekkel nem ismert embe-
reket akarunk bemutatni, hanem egykori 
örmény elődeink közül némelyeknek máig 
fennmaradt arcképét szeretnénk megosz-
tani az Olvasókkal. Ezeknek a képeknek 
a piaci értékét nem ismerjük, azonban ér-
zelmi értékük a számunkra felbecsülhetet-
len. A sort Temesvári Lukács és Zakariás 
Katalin portréjával folytatjuk, akik a ko-
rábban bemutatott Temesvári Liza szülei 
voltak.

Az ábrázolt személyek: Temesvári 
Lukács és Zakariás Katalin

Temesvári Lukács elődeiről családi 

Gyarmati Béla
Örmény arcképek (6. rész) 

– Temesvári Lukács és Zakariás Katalin

hagyományunk semmit nem jegyzett meg, 
a vonatkozó szakirodalom1 alapján ma úgy 
vélem, hogy a Thorosz–Begidsán–Szultán 
„családcsokor” leszármazottjaként 
eTemesvári Lukács elődei a Begidsánokkal 
és a Todorokkal közös ősöktől származ-
tak.2 Gyergyószentmiklósi kereskedő-
társai közül az egyik Szultánős elsőként 
kezdett rendszeresen az akkor igen távo-
linak számító Temesvárra járni vásározni, 
azóta viseli az ő leszármazottainak egy ré-
sze a Temesvári nevet. (A Magyarországra 
áttelepedettek azonban inkább Temesváry 
alakban szerették írni a nevüket.)

Temesvári Lukács gazdag szín-
örmény kereskedőcsaládba szüle-
tett, 1804. évi keresztelési bejegyzé-
se az gyergyószentmiklósi örmény ka-
tolikus anyakönyvben szerepel. A csalá-
di emlékezet szerint ő is kereskedő volt, 
aki valamikor az 1835 és ’40 közt vette 
feleségül Zakariás Katalint.3 Úgy tudjuk, 
hogy Zakariás Katalin 1821ben Zakariás 
István4 és Kritsa Mária lányaként „szín-
örmény”ként született, így  mindkette-
jük portréját „saját jogon”, házastársáéval 
együtt mutatjuk meg.5

Valószínű, hogy a házaspár később 
Brassóban élt, hiszen Liza6 lányuk 
Brassóban született és az ottani Péter 
és Pál templomban volt az esküvője. 
(Lizán kívül még két gyermekük szüle-
tett: Antal, aki később a brassói kereske-
dőtársaság elnöke lett, és Anna, férjezett 
Heintze Lászlóné.) A Temesvári házaspár 
idős koráról Katalin asszonynak Brassóból 
a félárva unokáihoz Nagyszebenbe írott 
leveleiből a következők szerint tájékozód-
hatunk. Az 1875 októberi levelében (be-
tűhív helyesírással): „nagy Tatátok nem 
alegjobb egészségnek örvend”; 1876 feb-
ruár 16án : „nem különben ajálom nagy 
Tatát is imátokba mert a télen mind gyen-
gélkedet oly annyira hogy a házból még 
nem járt ki…”, de már a ’76 július 20i le-
vélben : „küllönösön köszönöm a figyel-
met a melyet szomoru nagy mamátok-
ra forditotatok, én nem is gondoltam az 
idén a cseresnye kompodra, részint bus 
helyzetem miján, részint a szűk cseresnye 
miján”. A „bús helyzet” oka a szeretett 
férj hosszasabb gyengélkedésbetegeske-
dés után, valamikor 1876 tavaszánnyár-
elején, 72 éves korában történt elhalálozá-
sa. Katalin asszony özvegyi bánatát uno-
káival és vejével folytatott élénk levelezé-
se enyhítette.

A képek

Temesvári Lukácsról fennmaradt egy vi-
szonylag időskori fényképünk. A hason-
lóság alapján bizonyosra vehetjük, hogy 
olajban megfestett és egyik dédunokájá-
nál máig megmaradt közel életnagyságú 

Temesvári Lukács fényképe a családi albumból

Temesvári Lukács portréja
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mellképe ennek a fényképnek az alapján 
készült. (A gazdag örmények megenged-
hették maguknak a festményrendelést, de 
modellt ülni nem volt idejük, vagy kedvük).

A festmény maga mintegy 75 cm 
x 93 cm, mintegy ¾es életnagyságú arc-
kép. Szerencsére máig az eredeti, mintegy 
105 cm x 122 cmes, szépen faragott, ara-
nyozott keret díszíti. Sajnos, a festmény ké-
szítőjének nevét nem ismerjük, a képen se 
szignó, se dátum nem látható. A festmény 
elkészültének időpontját így csak becsül-
ni tudjuk: nem lehetetlen, hogy Liza lá-
nyuk halálakor, annak arcképével egy idő-
ben készültek el. Temesvári Lukács arc-
képén még éppen csak kezdődik az őszü-
lés, így talán 60 esztendő körül lehet. Ha 
ez így lenne, akkor lehet, hogy a festmény 
Liza lányának férjhezmenetele és hazul-
ról való elköltözése7 alkalmával, 1864ben, 
vagy nem sokkal azután készülhetett. (Liza 
1871ben meghalt.) Temesvári Lukács gaz-
dagságát – az ünneplő ruháján ragyogó 
gyöngyös (brilles?) aranygombokon kívül 
– csak hosszú, vékony, nyakba akasztva 
viselt arany óralánca és cifra cigarettli
szipkája jelzi. (Érdekes, hogy gyűrűt nem 
viselt!) Arcképe egy árnyalatnyival de-
rűsebbnek – és elegánsabbnak – mutatja, 
mint a feltételezett mintafénykép, ami ért-
hető: a fotográfmasina nem tud hízelegni 
megrendelőjének, de a festőművész igen.

Feleségének, Zakariás Katalinnak a port-
réja méretben, keretében és a háttérbeli bú-
torrészleteket illetően tökéletes párja férj-
éjének (tehát valószínűleg egyszerre, azo-
nos mestertől készültek), Katalin asszony 
esetében azonban nem maradt ránk sem-
miféle „előzmény” fénykép.

Katalin asszony még kora mértéké-
vel mérve is igen ájtatos volt és (leg-
alábbis idős korában) tevékeny közössé-
gi életet élt. Alapító tagja volt a brassói 

Oltáregyletnek, istápolta a szegényeket. 
Egy levelében beszámol unokáinak, hogy 
őt választották az Árvaintézet pénztár-
noknőjévé. Rendszeresen megírta uno-
káinak a szentmise időrendjét, hogy azok 
vele egy időben ajánlhassák fel a szent-
misét édesanyjuk lelki üdvéért. Nem vé-
letlen, hogy Katalin asszonyt az arcképén 
is a kezében imakönyvével ábrázolták! 
Természetes, hogy a festő Katalin asszony 
fülönfüggőit, karperecét, nyakláncán füg-
gő medaillonját és hosszú aranyzsinóron 
függő fedeles aranyóráját is tökéletes élet-
hűséggel ábrázolta.

Katalin asszonynak a portrén ábrázolt 
ékszerei közül az utódok – a család sú-
lyos megpróbáltatásai ellenére – néhány 
darabot sikeresen megőriztek egészen 
2005ig, amikor egy gyorskezű betörő 
minden szóba jöhető értéktárggyal együtt 
ellopta. (Szerencsére a képek egy másik 
országban függtek, így azok elkerülték az 
ékszerek sorsát.)

Temesvári Lukácsné Zakariás Katalin portréja

Temesvári Lukács özvegyéről, Zakariás 
Katalinról 1881. november 28i, Mici 
unokájának írott levele az utolsó híradá-
sunk. Sajnos, nincs pontos adatunk a ha-
lála időpontjáról. Valószínűleg férje mel-
lé temették a brassói katolikus temetőben. 
Ezt a temetőt azonban az 1980as években 
az akkori hatóságok brutálisan felszámol-
ták, így mára már ezeknek az elődeinknek 
sincs meg a sírhelye. Emlékezetük azon-
ban, részben éppen az őket ábrázoló ké-
pek révén, tovább él!
Lábjegyzet
1 Száva TiborSándor: Székelyföldi magyarör-

mény családok, 2012
2 Ha ez igaz, akkor Temesvári Lukács és a más-

hol bemutatott Begidsán Katalin negyed-
fokú unokatestvérek voltak.

3 A családfakutató örömére Temesvéri 
Lukácsnak István nevű bátyja is egy 
Zakariás Katalint vett feleségül, aki Lukács 
feleségének két évvel fiatalabb unokatest-
vére volt...

4 Ez az István a ZáchnoKeresztesZakariás 
családcsokor

5 Meg kell jegyezni azonban, hogy örmény 
származásuk dacára – a szétrajzott erdé-
lyi örmények leszármazói túlnyomó több-
ségéhez hasonlóan – ők már teljes mérték-
ben erdélyi magyarok voltak. Katalin asz-
szony a vejével (Nuridsán Antal) és uno-
káival (Nuridsán Mari és Teri) szín-
magyarul, habár kevéssé iskolázott he-
lyesírással levelezett. leszármazottja. 
A gyergyószentmiklósi Zakariások a leg-
vagyonosabb erdélyi örmény famíliák 
közé tartoztak: a havasokban hatalmas er-
dőket és legelőket béreltek, majd jelen-
tős szerepet játszottak a baláni rézbánya 
1825től kezdődő felvirágoztatásában is. 

6 Temesvári Erzsébet, azaz Liza arcképe szin-
tén fennmaradt. Róla egy korábbi közle-
ményben szóltunk.

7 Temesvári Liza 1864ben férjhez ment 
Nuridsán Antal kereskedőhöz és Nagysze-
benbe költözött.

Szemétbe írt történelem
Időszakos kiállítást rendez a Maros Megyei Múzeum Szemétbe írt történelem. 
Csiki Márton háza és a régi örmény hétköznapok címmel, mely egy nemrégiben elő-
került izgalmas leletanyag révén idézi fel a 18–19. század fordulójának marosvásár-
helyi mindennapjait. Tavaly nyáron ugyanis váratlan meglepetés érte a Sáros utca 1. 
szám alatti barokk ház felújításán dolgozó műemlékes szakembereket: az egyik bol-
tozat töltéséből nagy mennyiségű hulladék került elő, melyet az építés idején, 1811 
előtt hasznosítottak töltőanyagként. A múzeum Történeti Osztálya által ebből létre-
hozott kiállítás sajátos betekintést nyújt a házat építő dúsgazdag örmény kereske-
dő, Csiki Márton családjának életébe, tárgykultúrájába, íráshasználatába, sőt olva-
sási szokásaiba is. Mivel a közelmúltban levéltári kutatások tárták fel a Csiki csa-
lád és a ház rég elfeledett históriáját, a kiállítás mindeddig ismeretlen történeti ada-
tok birtokában mesélhet egy kétszáz éve letűnt világról. A megnyitóra 2014. decem-
ber 4én, csütörtökön 17 órától kerül sor a marosvásárhelyi Várban, a Múzeum épüle-
tének földszinti kiállítótermeiben. A Maros Megyei Múzeum munkatársai minden ér-
deklődőt sok szeretettel várnak!
Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület via Oxendius Kulturális Társaság
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Programajánló
Adománygyűjtés a csángókért

Jótékonysági bált szerveznek csángó magyarokért elkötelezett fiatalok január 24én este 
hét órától Budapesten, a Szentháromság téren, a Magyarság Házában. A befolyt összeg-
ből a Csángó Rádiót, kultúrát és oktatást kívánják támogatni. A rádiót a moldvai Csík-
faluban élő Lőrincz Cselesztin, mozgássérült fiatalember hozta létre 2009 novemberé-
ben azzal a céllal, hogy bemutassa és népszerűsítse a moldvai csángómagyar kultúrát, 
és segítsen identitásuk megőrzésében a moldvai és az onnan elszármazott csángóknak. 
A rádiónak jelenleg egy munkatársa van, s működési nehézségekkel is küzd.  A szer-
vezők ezen próbálnak enyhíteni, emellett szeretnék a bevételből a földi sugárzás meg-
valósításához szükséges infrastruktúrát is megvásárolni, vagy legalább ahhoz hozzájá-
rulni. A jótékonysági bálon fellép Petrás Mária, Berecz István, a Jászsági Népi Együt-
tes, a Petrence Táncegyüttes, Kacsó Hanga Borbála és a Zagyva Banda. A részletek-
ről a balacsangoradioert@gmail.com email címen lehet érdeklődni.                     (B.A.)

Zeneagapé
 2015. január 25.-én a 11 órai örmény katolikus mise (Budapest XI. Orlay u. 
6.) után  kb. 12 órakor Kis Levente, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
másodéves hallgatója játszik klasszikus gitáron.

Műsorát klasszikus, romantikus és XX. századi zeneszerzők műveiből állította 
össze.
Joaquin Malats: Serenata espanola
Matteo Carcassi: op.60 no.3
Leo Brouwer: Un Dia de Noviembre
Isaac Albeniz: Cadiz
Francisco Tarrega: Lagrima, emoll etűd, Rosita,
F. Moreno Torroba: Torija
Joao Pernambuco: Sons de Carrilhoes

2015. február 22.-én a 11 órai örmény katolikus mise (Budapest XI. Orlay u. 6.) 
után  kb. 12 órakor szenzációs szórakozást ígérő 3 fiatal művész – unokatestvé-
rek – lép fel az Örmény Katolikus Plébánián a zeneagapén.
Szereplők: Várallyay Fülöp  zongora, Várallyay Benedek gitár, Várallyay Petra 
hegedű.
Műsoron  Chopin és Liszt művek, valamint jazz kompozíciók. Aki eljön, sokáig 
fog emlékezni erre az élményre.
Nagyon sok érdeklődőt várunk.

 Szongoth Gábor szervező

Meghívó
A XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat tisztelettel meghívja az Olvasó-
kat Hollósy Simon emléktáblájának koszorúzására. Ideje: 2015. február 2. 10 óra, 
helye: XII. ker. Böszörményi út és Hollósy Simon utca sarok. A néhány perces 
koszorúzás után a XII. ker. Polgármesteri Hivatal (Böszörményi út 23.) alagsorá-
ban Seremetyeff-Pap János restaurátor, művészettörténész tart vetítéssel egybekö-
tött előadást. 
Mindenkit szeretettel várunk.

                                                                            Hegedüs Annamária
                                                                                        elnök

Fővárosi Örmény Klub 
2015. február 19., csütörtök 17 óra 

Pest Megyei Kormányhivatal Nyáry Pál terme, Bp. V. Városház u. 7.
                                       

    Műsor

Az örmény származású orientalista tudós, Felvinczi Takács Zoltán

Murádin Jenő művészettörténész (Kolozsvár) vetítettképes előadása

Közreműködik Horváth Kornél ütőhangszeres előadóművész  (hang, darabuka)      

Rendezi: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Támogató: Budapest Főv. II. ker. Örmény Önkormányzat

Horváth Kornél  Ütőhangszerek

Horváth Kornélt, különleges és egyedi ütéstechnikájának köszönhetően ma a világ 
egyik legeredetibb ütőhangszereseként tartják számon.

Igazán a Trió Stendhallal (19871993) lett országosan közismert zenész, a trió tag-
jaként Dés Lászlóval és Snétberger Ferenccel értek el ez ideig Magyarországon párat-
lan sikert. 

Első jelentős nemzetközi sikerét a 1998ban a lipcsei jazzfesztiválon aratta 
a Lantos Zoltán Mirrorworld Quartettel. Azóta folyamatosan turnézik külföldön állan-
dó és alkalmi formációkkal. 2000től rendszeres meghívásoknak tesz eleget, ahol hazai, 
európai, s az egyesült államokbeli főiskolákon és egyetemeken tart bemutató előadáso-
kat, workshopokat. 

Pályafutása során szinte valamennyi neves hazai dzsesszmuzsikus társaságában 
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színpadra lépett, és olyan nemzetközi hírességekkel koncertezett, mint Tommy Campbell, 
Tony Lakatos, Randy Brecker,  Enver Izmailov, Al Di Meola, Alegre Correa. 

Számos rangos fesztiválra kapott meghívást, fellépett több mint 20 európai országban, 
az Egyesült Államokban, Mexikóban, Indiában és ÉszakAfrikában.

Különleges felállású ütőhangszeres duója Dörnyei Gáborral, a tHUNder Duó, napja-
inkban  kiemelkedően sikeres mind Európában, mind az Egyesült Államokban.

A művész – zenei munkássága elismeréseként kapott – számos rangos díjjal is büsz-
kélkedhet, köztük a legmagasabb magyar művészeti kitüntetéssel, a Kossuthdíjjal.

Horváth Kornél anyai ágon erdélyi örmény gyökerekkel rendelkezik: Vertán Lukács 
és Kabdebó Lukács ősökkel.

Meghívó 

Szeretettel hívunk mindenkit 2015. február 22-én, vasárnap 10,30 órára 
a Budapesti Örmény Katolikus Plébániára Dr. Szentpétery Tibor emléktábla avatásra.

Dr. Szentpétery Tibor a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség gondnokaként, 
Kádár Dániel apátplébános idejében, 25 éven keresztül önzetlenül végezte feladatát 
az örmény katolikusok szolgálatában. Ezen időszakra esett a lelkészség és templom 
Bp. V. Semmelweis u. 9. szám alatt lévő bérlakásból történő átköltöztetése az álta-
la gazdaságilag felügyelt – átépített, kápolnával bővülő – sajáttulajdonú ingatlanba, 
a Bp. XI. Orlay u. 6. szám alá.

Nevezett tiszteletére, hálánk jeléül a Budapest Főv. II. kerületi Örmény 
Önkormányzat kezdeményezésére, a Fővárosi Örmény Önkormányzattal közösen 
emléktáblát állítunk, amelyre szeretettel várunk mindenkit. Ezt követően 11 órától 
szentmise, majd 12 órától zeneagapé lesz.

 Bp. Főv. II. ker. Örmény Önkormányzat és a Fővárosi Örmény Önkormányzat.

XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat életéből

A Budapest XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2014. december 16án Köz-
meghallgatást tartott, amely után bemutatta az Alexa Károly irodalomtörténész által 
szerkesztett Távol az Araráttól… A magyarörmény irodalom (Erdélyi Örmény Múze-
um 20.,  Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, Budapest, 2014) c. lexikon-
szerű antológiát.
Alexa Károly ismét nagy sikert aratott ugyanúgy, mint a szemelvényeket felolvasó dr. 
Szabó András előadóművész.

Nuridsány Zoltánné elnök

 Jótékonysági bál a Csángó Rádió támogatására 
Csángóföld, mindenki által ismert földrajzi, néprajzi terület, ahol a magyar nyelvet 
beszélők lélekszáma napjainkra jelentősen lecsökkent, több helyen sajnálatos módon 
(északi csángó területek) jóformán kihalt. 

A Csángó Rádió (www.csangoradio.hu) küldetése, hogy napi 24 órában magyar nyel-
vű műsorok sugárzásával a magyar nyelv mindenki számára hallható legyen, továbbá 
a csángó és magyar kultúrát közvetítse a hallgatók számára. A Rádió jelenleg interneten 
érhető el, de tekintettel a csángóföldi nehéz anyagi körülményekre, pont emiatt sokak 
számára nem fogható. Ennek okán a Rádió fejlesztésében a következő lépcsőfok a föl-
di sugárzás megvalósítása. 

A bált a Csángó Rádió és a csángó kultúra támogatására kívánjuk megrendezni, tel-
jességgel önkéntes és támogató bálként. 

A bál ötlete a jászberényi XIV. Csángó fesztiválon merült fel, ahol személyesen si-
került találkoznom Lőrinc Celesztinnel, a Csángó Rádió egyszemélyes munkatársával, 
aki elmesélte a Rádió küldetését, történetét, jelenlegi helyzetét, és a jövőbeni terveket. 

A bálon komoly teret szeretnénk engedni a magyar és csángó népi kultúrának, ahol 
magyar népi zenekar és néptánc közreműködésével kívánjuk megvalósítani az este mű-
sorát és hangulatát. Fellép a Príma Primissima győztes Jászság Népi Együttes, a Petren-
ce Táncegyüttes, Berecz István, Kacsó Hanga Borbála, zenél a Zagyva Banda. 

A bál helyszíneként a magyar kultúrának színvonalas helyet nyújtó helyszínt válasz-
tottunk, az eseménynek a Magyarság Háza ad otthont. 

A bál költségeinek finanszírozására több alapítványt, egyesületet és a piaci szféra kép-
viselőit is megkeressük, és bízunk benne, hogy ötletünk elnyeri a tetszésüket. Bízunk 
továbbá abban, hogy azon túl, hogy egy színvonalas báli rendezvényen vesznek részt, 
mára egy, sajnálatos módon jelentősen megfogyatkozott lélekszámú magyar közösség 
életében fontos szerepet játszó intézmény, a magyar nyelven sugárzó Csángó Rádió fej-
lesztéséhez is hozzájárulnak. 

Kérjük segítő támogatásukat! 
Budapest, 2014. december 23. 

dr. Szöllősi László, a bál egyik szervezője

  

Nuridsány Zoltánné elnök balról dr. Szabó András és Alexa Károly
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Új esztendőben, új szívekkel …

Bár még csak alig telt el idő az új mise-
időponttal, bennem él a bizakodás. Remé-
lem, többen leszünk, megerősödik közös-
ségünk. 

Jézus megkeresztelkedésének ünnepe, 
amikor saját keresztségünkre is irányítja 
figyelmünket, abban erősít meg minket, 
hogy Jézus Krisztus mindenkihez eljött, 
az ő tanítása mindenkié. Jelenléte minden 
teremtményre kiárad. A belénk árasztott 
Szentlélek az egész teremtett világ min-
den résztvevőjében nyomot hagy. Életünk 
minden területére, és valamennyi kapcso-
latunkra Isten dicsősége árad. A mai ün-
nep Isten jelenlétét és Lelke kiáradását ál-
lítja a középpontba. 

Az idei év jelentősége számunkra a ge-
nocídium 100. évfordulója. Az emlékezés 
mellett a hálát kell erősítenünk, hogy Isten 
megőrzött bennünket. Nem csak visszate-
kinteni szeretnénk, hanem erőt meríteni 
a további utunkhoz. Minden ünnep annyit 
ad, amennyit a felkészülésre fordítunk. Ez 
a különleges ünnep már az előkészületek-
ben erősítsen meg bennünket hitünkben, 
a közösséghez való tartozásunkban! 

Vasárnaponként tehát 11 órakor várok 
mindenkit szeretettel az örmény katoli-
kus szentmisére. Február elsején Gyertya-
szentelő Boldogasszony ünnepén Krikor 
atya ismét eljön hozzánk. Március 22én 
is várjuk őt, délután fél 4 órakor, hogy az 
örmény nyelvű liturgia szépségét is átél-
hessük. 

Éljük meg a hétköznapokban is keresz-
tény hitünket, mutassuk meg a világban 
Isten szeretetét! 

Ákos atya

Egyházi hírlevél
Örmény szentmisék febr.-márc.

A vasárnapi szentmiséket 2015. január 
4től ismét a hagyományos időpontban, 
tehát délelőtt 11 órakor tartjuk. Febru-
árban és márciusban egyegy alkalommal 
ünnepi szentmisére is sor kerül, amelyeket 
a római XIII. Leó Pápai Örmény Kollégi-
um rektora, Krikor Badisah atya mutat be.

Február 1én Urunk bemutatása (ha-
zánkban ismertebb nevén: Gyertyaszen-
telő Boldogasszony) ünnepén fogjuk tar-
tani Orlay utcai templomunkban. Arra 
az evangéliumi eseményre emlékezünk, 
hogy a negyvennapos Jézust elviszik a je-
ruzsálemi templomba, zsidó szokás sze-
rint bemutatják az Úrnak. A szentmise 
után gyertyaszentelést és égtájáldási szer-
tartást (antaszdan) tartunk. 

Március 22én Örömhírvétel (hagyo-
mányos nevén: Gyümölcsoltó Boldogasz-
szony) napját ünnepeljük. Ennek az ün-
nepnek a misztériuma Gábriel arkan-
gyal megjelenése Szűz Máriának, amely-
ben hírül adja, hogy Mária Isten Fiát fog-
ja világra hozni. Figyelem! A március 22i 
szentmise időpontja a szokásostól eltér, 
délután fél négy órakor kezdődik.

Az Örmény Katolikus Egyház, a római rí-
tushoz hasonlóan, január 6án ünnepe-
li a Vízkeresztet. Ezen a napon arra em-
lékezünk, hogy napkeletről bölcsek jöttek 
a betlehemi csillagtól vezérelve és ajándé-

kokat hoztak az újszülött Jézusnak. Jézus 
istensége tehát e napon megnyilvánult 
a pogány nemzetek előtt, innen az ünnep 
görög eredetű neve: Epifánia (Isten meg-
nyilvánulása). Az ünnep másik misztéri-
uma Jézus keresztelkedése a Jordán fo-
lyónál. Az Atya szózata hallatszik az ég-
ből, Jézus vállára pedig galamb képében 
alászáll a Szentlélek. Így tesz tanúságot 
az Atya és a Szentlélek Jézus Krisztus is-
tenségéről. Isten tehát itt is megnyilvá-
nul, erre a csodára emlékeztet bennünket 
a Vízkereszt szó.

Ebben az évben, gyakorlati okok-
ból, Vízkereszt ünnepét január 4én tar-
tottuk örmény katolikus templomunk-
ban. A szentmisét Krikor Badisah atya, 
a római XIII. Leó Örmény Kollégium 

Zsigmond Benedek armenológus

Vízkereszti szentmise az örmény katolikus 
templomban

rektorhelyettese tartotta. A szentmisén köz-
reműködött az Imperatrix Énekegyüttes, 
Srajber Zsolt vezetésével, valamint 
Zsigmond Benedek ceremonárius.

A Szent Liturgiát követően vízszente-
lési szertartásra került sor. Az Örmény 
Katolikus Egyházban ezen ünnep az amely 
a szenteltvíz megáldásának legfőbb alkal-
ma. A keresztkútba vagy medencébe vi-
zet töltenek, majd a szent kereszttel, az 
evangéliumoskönyvvel és a szent olajjal 
megáldják a vizet. A szent olajat (krizmát) 
különleges edényből, a galambedényből 
öntik a vízbe. Az örmény szent olaj kü-
lönleges összetételű, harminc féle növény-

ből állítják elő. Az örmények hét évenként 
szentelnek krizmát, és az előzőleg felszen-
telt olajból egy cseppet mindig hozzáad-
nak a következőhöz. Így a mai szent olaj az 
örmény egyház első századaiból őriz egy 
aprócska részt.

A vízkereszti időszak egyben a házszen-
telések ideje is. Krikor atya felkeresett több 2015 január 4. Vízkereszti ünnepi misén
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(jelenleg Törökország délkeleti részén). Az 
Örmény Népirtás előtt 16 örmény katolikus 
püspökség volt NyugatÖrményországban. 
Mardin lakosságának 70%ban örmény, 
25%ban szír keresztény, 5%ban török 
volt a népirtás előtt. A genocídium idején 
250,000 keresztény öltek meg Mardinban, 
többségükben örményt. Maloján püspököt 
letartóztatták, majd egy kivégzendő, siva-
tagba menetelő csoportba tették. Boldog 
Ignác püspök, amikor már szervezete je-
lentősen legyengült, kérte az őket hajtó tö-
rök tiszteket, hogy egy utolsó alkalommal 
imádkozhassanak. Szentmisét mutatott be 
a 400 fogoly örmény számára. Az átváltoz-
tatás pillanatában köd ereszkedett le rájuk, 
amely eltakarta őket a török katonák elől. 
Ezt tartják Ignatiosz Maloján püspök első 
csodájának. Később a törökök kivégezték 
a híveket, Ignác püspöknek pedig felaján-
lották, ha áttér az iszlámra, megkímélik. 
Ignatiosz háromszor is visszautasította ezt. 

Ezután agyonlőtték, testét egy szakadékba 
dobták. 2001ben II. János Pál pápa bol-
doggá avatta. Személyes tárgyait, miseru-
háit 2003ban sikerült Törökországból ki-
menekíteni, ma a Bzommari Kolostor mú-
zeumában tekinthető meg, több más ör-
mény katolikus vértanú személyes tárgya-
ival együtt.

örmény katolikus családot Budapesten és 
környékén, többek között Zakariás Dirán, 
templomunk gondnoksági tagjának ott-
honát. Január 6án az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület Donáti 
utcai irodáját látogatta meg, ahol szin-
tén házszentelést tartott, majd elbeszél-
getett a vendégül látó Issekutz Sarolta 
elnökasszonnyal és férjével, illetve 
Zsigmond Benedek armenológussal.

Krikor Badisah atya nem először 
járt templomunkban. Korábban Avedik 
Hovhanneszján atya mondott templo-
munkban évente több alkalommal ünne-
pi misét. 2014 októberében XIX. Nerszész 
Péter örmény katolikus pátriárka Krikor 
atyát bízta meg azzal a feladattal, hogy 
rendszeresen Magyarországra jöjjön és 
templomunkban szentmisét celebráljon. 
Első alkalommal 2014 decemberében tar-
tott nálunk Szent Liturgiát, majd a január 
4i mise következett. Krikor atya havon-
ta fog Budapestre járni, egyegy ünnepen 
szentmisét bemutatni.

Krikor Badisah atya egy neves vértanú 
püspök, Boldog Ignatiosz Maloján oldal-
ági leszármazottja. Boldog Ignác a Bejrut 
melletti Bzommar kolostorának szerzetese 
volt, majd kinevezték Mardin püspökének. 
Mardin egy nyugatörményországi város 

Krikor Badisah atya vízkereszti prédi-
kációjában kitért arra, hogy ebben az év-
ben az Örmény Genocídium 100. évfordu-
lójára fogunk emlékezni. A centenárium 

szolgáljon arra, hogy az örménység, vala-
mint hazai örmény katolikus közösségünk 
lélekben és hitben megújuljon.

      8062015EÖGYKE                       Transsylvania Tours-Kolozsvár 

 Négy ország – egy nemzet
Barangolás Drávaszög, Kelet-Szlavónia, Bácska, Bánság, Bihar és 

Partium vidékein

A körutazás célja: a mai Horvátországon, Szerbián és Románián átvezető útvonalon 
a  nemzeti összetartozás jegyében szembesülünk  Drávaszög, Kelet-Szlavónia, Bácska, 
Bánság és Partium magyar vonatkozású történelmi és kulturális örökségével és túrá-
zunk  a Bihar-hegységben.                                                                        

Útvonal: Budapest – Mohács – Udvar – Laskó (Horvát o.) – Eszék – Szentlászló – Kórógy 
– Vukovár – Újlak – Bácspalánka (Szerbia) – Bács – Zombor – Bajmok – Csantavér – 
Tóthfalu – Szabadka – Palics – Magyarkanizsa – Tóthfalu – Nagykikinda – Zsombo-
lya (Ro.) – Temesvár – Lugos – Déva – Csernakeresztúr –  Déva – Brád – Abrudbánya 
– Verespatak – Topánfalva – Biharhágó – Kiskoh – Belényes – Kőröstárkány – Boga 
– Pádisfennsík – Szamosbazár – Kőröstárkány – Nagyszalonta – Nagyvárad – Ártánd 
(Mo.) – Budapest

Időtartam: 7 nap (2015 augusztus 22. – 28.)
Autóbuszos útvonalhossz: kb. 2100 km.
Ellátás: félpanziós (reggeli, estebéd)
Szükséges felszerelés: túraruházat, szélkabát, sportcipő, elemlámpa
Vezetés: a csoportot Gyuri bácsi vezeti Erdélyben és Faragó Zoltán Délvidéken  

FŐBB ESEMÉNYEK:
• Koszorúzás az 1944es áldozatok emlékhelyén Bajmokon
• Ősök jussa emlékmű Laskón
• Városnézés: Eszéken, Zomborban, Zentán, Temesváron, Magyarkanizsán, 
   Nagyszalontán és Nagyváradon
• Várlátogatás Eszéken, Bácson, Déván és Nagyváradon
• Boldogasszony búcsújáróhely Doroszlón

  

Vízkereszt ünnepén

Házszentelés az EÖGYKÉ-nél
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• Arany János múzeuma a Csonkatoronyban, 
• Sinka István a „bojtárköltő” és Zilahy Lajos író szülőháza Nagyszalontán
• Kapisztrán János sírhelye a ferences kolostorban Újlakon
• Impozáns katolikus templom Csantavéren
• Délszláv háború pusztításaival szembesülünk Szentlászlón, Kórógyon és Vukováron
• Verespatak, a tervezett ciános kitermelés miatt „halálraítélt” város 
• Templom és iskola: a magyarság megmaradásának pillérei Tóthfaluban
• Bőjte Csaba szeretetotthona Nagyszalontán
• Egyedi Aranymúzeum Brádon
• Séta a kopácsi rét látványos tanösvényén
• Túrázunk a Pádis karsztfennsíkon és a Szamos bazár Aragyásza barlangjában
• Cseppkőcsodák a kiskohi Medve barlangban
• Séta a Ludasi tó, avagy a „madárparadicsom” körül
• Kőműves Kelemenné balladája a dévai várban
• Dezső Regina énekel a kórógyi közös vacsorán
• Szalonnasütéses piknik a Szamosbazár karsztfennsíkján
• Fergeteges „bukovinai” néptáncbemutató Csernakeresztúron
• Szíveslátás a tájházban lankadt pitével és hangulatos közös vacsora Tóthfaluban
• Borkóstoló Délvidék legjobb boraiból Palicson, Maurer Oszkár pincészetében
• Zenés búcsúvacsora Kőröstárkányban
• Orgonaaudició Nagyváradon a székesegyházban
• Kórógyon, Tóthfaluban, Csernakeresztúron és Kőröstárkányban újból megtapasztaljuk       
a határontúli magyarok őszinte szeretetét és barátságát.

  
RÉSZLETES PROGRAM:

1. nap: Indulás: reggel 6 órakor a Batthyány tér felső rkp.ról
Határátkelő: Udvar 
Látnivalók: Laskó (Ősök Jussa emlékmű, református templom), Kopácsi rét (tanös-

vény a madárparadicsomban), Eszék (várlátogatás,városnézés), Szentlászló (mártírfalu, 
Szent László szobor – koszorúzás), Kórógy (zenés közös vacsora, Dezső Regina énekel)

Szállás és ellátás: az 1. napon Kórógyon falusi vendéglátó családoknál (kétágyas 
komfortos szobák)

2. nap: Látnivalók: Vukovár (városnézés, Mártírok Múzeuma), Újlak (várlátogatás, 
ferences kolostor Kapisztrán János ereklyéivel), Bácspalánka (határátkelő Szerbiába), 
Bács (várlátogatás), Zombor (városnézés), Bajmok (1944es magyar áldozatok emlék-
helye – koszorúzás), Csantavér (monumentális templom), Tóthfalu

Szállás és ellátás: a 2. és 3. napon Tóthfaluban faluturista gazdaságokban (kétágyas 
komfortos szobák)

3. nap: Látnivalók: Szabadka (városháza, kiegészítő városnézés), Palics (borkósto-
ló Maurer Oszkár pincészetében), Ludas (séta a tó körül), Magyarkanizsa (városnézés), 

Tóthfalu (falukázás, tájház, szíveslátás lankadt pitével, hangulatos közös vacsora)

4. nap:  Látnivalók: Nagykikinda, Zsombolya (határátkelő Erdélybe), Temesvár (ki-
egészítő városnézés), Lugos, Déva 

Szállás és ellátás: a 4. napon Csernakeresztúron, faluturista gazdaságokban (kétágyas 
komfortos szobák)

5. nap:  Látnivalók: Brád (Aranymúzeum), Vulkánhágó (panoráma és fotószü-
net), Abrudbánya, Verespatak (séta a „halálraítélt” városban), Aranyosvölgye, Bihar
hágó, Kiskoh (Medvebarlang csodálatos cseppkövekkel), Belényes, szíveslátás 
Kőröstárkányban

Szállás és ellátás: a 5. és 6. napon Kőröstárkányban falusi vendéglátó családoknál 
(kétágyas komfortos szobák)

6. nap: Látnivalók: Bogavölgye (terepbuszos utazás a Pádisfennsíkra), Szamos
bazár (túra a karsztfennsíkon, áthaladás saját elemlámpákkal az Aragyásza barlangon), 
szalonnasütéses piknik a fenyves tisztásán, Köröstárkány (zenés búcsúvacsora)

7 nap: Látnivalók: Nagyszalonta (Arany János Csonkatornya, Sinka István és Zilahy 
Lajos szülőháza, találkozó a szeretetotthonban Bőjte Csaba neveltjeivel), Nagyvárad 
(kiegészítő városnézés, orgonaaudíció a székesegyházban)

Határátkelő: Ártánd
Érkezés: Budapestre 21 óra körül
Részvételi díj: 67000 Ft/fő. Ifjúsági kedvezmény 18 év alatt 17000 Ft.
Buszköltség (min.40 résztvevő esetén) 22000 Ft/fő.

A bejárt helyek hangulatát tájba illő zenével, felolvasásokkal és a népköltészet reme-
keivel idézzük fel.

Gyermekek és a vidám közönség 
a Karácsonyi Klubon
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Dávid Katalin
Dávid Csaba ravatalánál 1 

Rómában kaptam a telefont, hogy Csaba kórházban van. Azonnal felhívtam, és tud-
tam vele beszélni. Amikor hazaérkeztem, hiába hívtam és néhány nap múlva meghalt. 
Már nem láthattam. Pedig ő volt az, akivel ha találkoztam, benne láttam a családot: 
a Dávidokat, Zakariásokat, a Dajbukátokat, Ákonczokat, Lázárokat, a Császárokat, 
a szamosújvári Novákokat, az erzsébetvárosi Csikyakat. Az örmény múltat, mindazo-
kat, akik bennünket alakítottak, az erdélyi örmények sok kiváló személyiségét. Ők je-
lentek meg számomra, amikor Csabára néztem. Olyan volt, akinek karakteres, szép, ha-
tározott arcvonásai, alakja, hangja, gondolatai, mondatai elém varázsolták a családot. 
Mindig azt gondoltam, hogy benne láthatom, benne testesült meg az, ami vagyunk.

Író volt, műfordító, szerkesztő. Oeuvreje sokoldalú, gazdag tehetségről tanúsko-
dik. Nem sorolom a műve- it: aki olvasta, igazat ad ne-
kem, hogy felejthetetlen szépségeket hordoz a Város 
és költője, a Dirán és Júlia, vagy egyik legjelentősebb, 
akár így is mondhatnám, a családregénynek is számít-
ható Dzurkhithján Ábel út- jai, és emellett utolsó mun-
kája, Azonképpen itt a föl- dön is, amelynek a halál 
megrendítő jelentést adott. Író, műfordító, szerkesz-
tő. Egymástól jól megkü- lönböztethető, másmás ké-
pességet megkövetelő fel- adatok, de bennük a lényeg 
mégis közös. És ez a lényeg a magyar nyelv, amiben 
Csabának, akár azt is mond- hatom, iskolateremtő ere-
je volt. A nyelv gyönyörű használata, mivel alapele-
me az irodalomnak, termé- szetes követelmény. De ha 
ezt Csaba munkásságából, külön értékként mégis ki-
emelem, teszem azért, mert ő új hangzásra, a mondatszerkesztés új formájára talált rá. 
Az erdélyi nagyon sajátos mondatszerkesztés, a mondatokon belül az egyénien hang-
súlyt kapó szavak összeölelkeztek az anyaország nagyszerű irodalmi értékeivel, és ez 
a kettő olyan szimbiózist teremtett az ő írásaiban, ami meghatározó vonásokat adott stí-
lusának. Ha néztem a TVben valamit a Spektrum adásából, mindig előre tudtam, hogy 
a végén olvasni fogom, magyar szöveg: Dávid Csaba.

Ezért van az, hogy soha nem kérdeztem meg tőle: Boldog vagy Csaba? Mert szemem-
ben a boldogság egyet jelent azzal, hogy a bennünk lévő képességeket kiteljesítjük.  
És ezt ő megtette. Felhasználta és gazdagította a kapott talentumokat. Fennmaradt írá-
sai bizonyítják ezt. Hiába volt nehéz az élet, mert az volt. Át kellett élje azt a rettenetet, 
azt a tragédiát, ami az egyik legfájdalmasabb az ember életében: gyereke elvesztését. 
És emellett csalódások, meg nem értések, nehéz esztendők, keserűség, mindez kijutott 

1 Elhangzott 2014. november 28án a Farkasréti temetőben. 

neki. De ez nem érintette a legfontosabbat: a Teremtőtől kapott tehetségével szebbé tet-
te a világot. Ezért tudjuk, hogy odaát elhangzanak a szavak. „sokat bízok rád, menj be 
urad örömébe!” Aquinói Tamás szerint túlvilági boldogságunk mértékét meghatározza 
az, ahogy önmagunk képességével bántunk.

S ha már a szellem, a lélek értékeiről szóltunk, Csaba szempontjából gondolkodjunk 
el erről a Makovecz ravatalozóról. Mert jelentése, a szimbólumrendszer, amiben most 
állunk, nagyon ide tartozik. Bár tudom, hogy szinte mindenki ismeri ezt, most még-
is hadd mondjam el. A födém egy lefelé néző emberi csontváz, középen végigfut a ge-
rinc, és belőle indulnak a bordák. Ezek boltozatot alakítanak, és alájuk kerül a koporsó. 
A Makovecz művészetét tisztelő nemzetközi irodalomban azonnal megjelentek az érté-
kelések és az a megállapítás, hogy a halott valójában a szív helyét foglalja el. Máté fiam 
megkérdezte erről Imrét, aki nagyon fontos választ adott: az nem a szív helye, hanem 
a léleké, mondta. A lélek helyét kapornaki nagyanyjától tanulta, nagyanyja pedig saját 
nagyanyjától, és így tovább, messze az időből érkezik ennek tudása. Akár az idők elejéig 
vezet, az emberré válás pillanatáig, amikor megkaptuk a lelket, és általa Isten gyermekei 
lettünk. Ez a lélek helyének tudása a néprajzkutató Erdélyi Zsuzsanna öregasszonyai-
nak több évezredes múltból hozzánk érkező imáit idézik. Így tehát a lélek helyét foglal-
ja el ebben a kompozícióban a halott, mert a ravatalozó zseniális alkotója ezzel akart fi-
gyelmeztetni, hogy a halállal nem szűnt meg az élet, a lélek köztünk van. A fölénk bo-
ruló mennyezet, ez a lefelé tekintő emberi váz pedig emlékeztet egy örökké megmaradó 
hatalmas fára, ami által olyan, mintha az életfa borulna védőn, magához ölelően fölénk, 
hogy vigasztaljon az örökkévalóság megidézésével.

 Nem halunk meg teljesen – mondja a jezsuita Teilhard de Chardin – ami sze-
rintem azt jelenti, hogy a halálban valamitől megtisztulunk, valamit ledobunk magunk-
ról, hogy semmi akadály ne gátoljon a tökéletesebb felé lépésnél. Ha ezt végiggondol-
juk, vígasztal bennünket megmaradásunk reménye.

 Kedveseim! Én a halált nem azonosítom az elmúlással, és nem állítom szembe 
az élettel. Nem tartom valami lezárásának. Hanem örök létezésünk részének tekintem. 
A szomorúságunk azonban jogos, a mi életünkből hiányozni fog az, akit temetünk.fotó: Juhász Bogi 2012

Dávid Csaba 
temetésén Farkasréten

(Hidvégi Máté 
felvétele, 2014)



Erdélyi Örmény Gyökerek2015. január-február 

46

Erdélyi Örmény Gyökerek 2015. január-február

47

Szongoth Gábor
Kedves Csaba

Kedves Csaba, az erdélyi örmények nevében szeretnék búcsúzni Tőled. 
Ahányszor éjjel egy óra tájt bekapcsolom a TVt és nézem a Spektrumot, mindig meg-
dobban a szívem, amikor a közreműködők között olvasom Dávid Csaba nevét: íme itt is 
egy erdélyi örmény, aki öregbíti az örmények hírnevét.

Csaba a háború közepe felé Marosvásárhelyen született örmény családban. A hábo-
rú után Budapestre költöztek, később Lengyelországban élt 9 évet, így többesidentitású 
volt, de életét, munkásságát meghatározta az örménység iránti elkötelezettség.

A családi hagyományokat követve sokat írt, számtalan regényének és írásművé-
nek jelentős része az örményekről, az erdélyi örményekről szól. Pontos körképet fest 
az Erdélyben letelepedett örmények 150200 évvel ezelőtti életéről, küzdelméről, beil-
leszkedéséről a keményfejű székelyek közé.

Itthon is képviselte az örménységet, több cikluson át volt I. kerületi, illetve országos 
képviselő, évekig szerkesztette az Erdélyi Örmény Gyökerek füzeteket.

Emlékezetes írásműve volt a több kiadást megélt Erdélyi Örmény Kacajok kiadvány, 
amit maga adott elő a balatonalmádi nyári örmény összejöveteleken. Ebből idézek két 
rövid részletet, mert ezek jellemzik legjobban fanyar, keserű humorát:

A krampusz újévi könyörgése
Uram, kérlek ebben az új esztendőben legalább részben engedj pihenni, hogy úgy 

mondjam, szeretnék részlegesen nyugdíjba távozni.
Uram, én tudom, hogy engem krampusznak teremtettél, és az a dolgom, hogy állan-

dóan felháborodjam az emberi ostobaságon és folyamatosan kicsúfoljam az aljasságo-
kat, hogy gúnyoljam a hatalmi gonoszokat és azokat, akik a mások nevével visszaélnek.

Te tudod, Uram, hogy sokan azt hiszik, jókedvű a krampusz, mert vicces dolgokon 
töri a fejét. Mégis, gondold meg, hátha adhatsz egy kevéske nyugalmat is, meg tisztes-
séget is az emberek életébe, hogy a krampusznak csak kedves, ártatlan viccek juthas-
sanak az eszébe….

És ugyanebből a számból egy ártatlan vicc:
„A közeljövőben kiállítás nyílik a Műcsarnokban Szongoth Gábor válogatott ünnepi 

pulloverei címen, amelyen 158 darab, emlékezetes pullovert láthatunk. Ezeket a művész 
a látogatók kívánságára sorban felveszi.

A megnyitóünnepségen részt vesz a Versacegaléria, az Este Lauder, az Yves Saint 
Laurent, a Gucci divatház, valamint Dávid Csaba, sportcipőben.

A megnyitó különlegessége, hogy az ünnepi beszédet Szongoth Gábor tartja. 
Kivételesen pulloverben….”

Csaba, bárcsak most is sportcipőben lennél itt!!
 Nyugodj békében, ezt kívánják az erdélyi örmény barátaid! 

(2014. november 28-án, Farkasrét)

Dr. Száva Tibor
In Memoriam Zakariás Klára (1922-2014)

Budapesten született 1922ben, Zakariás János /18951967/ 
és Széplaky Margit /18981976/ gyermekeként. Anyai nagy-
szülei a désaknai Széplaki János /1868?/ és Radosewszki 
Solinsky Olimpia /1871?/ voltak. Apai nagyszülei 
dr. Zakariás János /18671946/ és Tutsek Irma /18711944/ 
(aki a neves írónő Tutsek Anna /18651944/ testvére) vol-
tak, akik Trianon előtt Brassóban éltek. Nagyapja a triano-
ni döntés után áttelepedett Magyarországra, de ennek előt-
te 1892től Brassóban folytatott ügyvédi gyakorlatot, ahol 

egyebek mellett a magyarörmény közösség ügyeit is felvállalta, de részt vett annak kul-
turális mozgalmaiban is. Támogatta a brassói dalárdát, ahol még számos szépvizi szár-
mazású magyarörmény is jelen volt akkoriban. A brassói Magyar Újság szerkesztője, az 
EKE Brassó megyei elnöke (19001903) és később alelnöke (19041910) volt. Mint a du-
alizmuskori parlament politikusa, a Magyar Képviselőház tagja volt 19061911 között 
(ő az első székelyföldi kötődésű magyarörmény politikus és közéleti személyiség a dua-
lista Magyar Parlamentben. Ő szerkesztette a Brassói, Brassói Újság és a Brassómegyei 
Hírlap c. lapokat. Dr. Zakariás János 1946 januárjában halt meg Bp.en).

Édesapja ifj. Zakariás János /18951967/ Brassóban született. Szülővárosában érettsé-
gizett 1913ban és utána beiratkozott a budapesti műszaki egyetem gépészmérnöki ka-
rára. Az első világháború kitörésekor bevonult katonának. Először Galíciában, az orosz 
és lengyel frontokon harcolt. 1917ben az olasz frontra küldik, ahol zászlósként szolgált. 
1918ban a Piavétől betegen kórházba szállítják és gyógyulása után leszerelik, így többé 
nem került vissza a frontra. A budapesti egyetemen 1923ban gépészmérnöki oklevelet 
szerzett és utána rövid ideig a GanzDanubius alkalmazottja volt. 1924től a Magyar Posta 
Kísérleti Állomásnál helyezkedett el, ahol az 1923as évektől kezdve komoly akusztikai 
tanulmányokat végeztek a rendszeres műsorszórás bevezetéséért az újonnan felszerelt na-
gyobb rádióadók (2 KW) segítségével. 1929től már a Mérnöki Kamara tagja és 1937től 
mint a Kísérleti Állomás főmérnöke tanulmányutat tett Londonban, a Marconi cég meg-
hívottjaként. Az 1940es évtől kezdődőleg mint m. kir. postaműszaki tanácsos dolgozik 
a Posta Kísérleti Állomásnál. A Magyar Kinotechnikai Társaság választmányi tagja volt. 
Részt vett a Magyar Rádió műszaki felépítésében, az első csepeli adóberendezés, majd a 
20 kWos lakihegyi adó építésében. Építette a pécsi és a kolozsvári adóállomásokat. A 
rádiótechnika kérdéseiről 12 éven át hetenként tartott előadásokat a budapesti stúdióban 
„Rádióamatőrposta“ címen. A rádiókészülék népszerűsítése, a rádióvétel zavartalansá-
gának biztosítása céljából országos kiterjedésű méréseket végzett. A kolozsvári korsze-
rű rádiózást az 1935ben felszerelt botfalusi 150 kwos hosszúhullámú rádióadó tette le-
hetővé (Brassó mellett). Az északerdélyi részek visszacsatolása után 1940 őszétől pedig 
nagyszabású tevékenységet fejtett ki az erdélyi rádióleadók felszerelésénél (elsősorban a 
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kolozsvári és csíkszeredai térségben) és a rendszeres magyar műsorszórások beindításá-
nál is. Az ő irányítása alatt indult be 1941ben a kolozsvári Felekitetőn felállított rádió-
adó is, ahová az adókat Kassáról (Enyicke) hozatta Zakariás János, mely a város későbbi 
életében fontos szerepet játszott. A Feleki Adót is leszerelték 1944 végén és nagy nehe-
zen Budapestre szállították, ahol – köszönhetően Zakariás Jánosnak (aki elrejtette és dug-
dosta) – átvészelte az ostromot és 1945. máj.17én újra megszólalt Budapest Rádió né-
ven. (Budapest II. névre változott).

Zakariás János a háborút követően 1945től még egy ideig a Posta Kísérleti Állomás 
ideiglenes vezetője volt, 1946 nyaráig. 1948 végén kinevezték postaműszaki igazga-
tói rangba, ahol a vezetékes híradás témáin dolgozott. 1955től a Posta Műszerüzem ál-
lományába kényszerült csekély fizetéssel (havi 1220 forint), és innen ment nyugdíjba 
1960 januárjában. Zakariás mérnök nyugdíjas évei alatt Zuglóban élt 1967ben bekövet-
kezett haláláig. A Farkasréti Temetőben lett elhelyezve a családi sírba. 

A fenti Zakariás mérnök lánya volt Zakariás Klára, akire most fájóan emlékezünk. 
Klári néni 1922ben Budapesten született és iskoláit is itt végezte. Az iskola után a szállo-
dai szakmát sajátította el és ebben is dolgozott az 1939es évektől kezdődőleg (a budapes-
ti Gellért Szállóban dolgozott 1955ig) egészen 1978ig, nyugdíjazásáig. 1956ban férjhez 
ment Páris Egonhoz /19241996/. Ebből a házasságból született Páris László /19571983/, 
az egész fiatalon elhunyt nagyreményű építészmérnök. Az egyetlen gyermeke halála olyan 
mély sebeket okozott lelkében, hogy sose tudta kiheverni, hordozta fájdalmát Krisztusihittel 
és alázattal. A közeli rokonságából még tudunk László /19261993/ nevű testvéröccséről, aki 
az OKISZnél volt gazdasági vezető és Bp.en halt meg.

Jómagam közeli barátságban álltam Klári nénivel, akivel a 90es évek vége felé ismerked-
tem meg Budapesten. A köztünk levő korkülönbség ellenére barátságunk nagyon jól alakult, 
igazi lelki kapcsolat alakult idővel köztünk, melynek köszönhetően több alkalommal is meg-
látogatott Bécsben. Látogatásai alkalmával sose engedte, hogy elkísérjem bécsi sétáira, mert 
Ő valahogy otthonosan mozgott ebben a városban. Talán azért is, mert jól beszélt németül 
és ez magabiztosságot adott neki a városnézési útjain.

Amikor késő délutánonként elfáradva visszaérkezett sétáiról, utána sokszor mesélt el olyan 
dolgokat édesapjáról, amely eddig nem kapott nyilvánosságot. Édesapja háború utáni sor-
sa megbélyegzett volt, mert a rendszer vezetői igyekeztek az értelmiséget a természetes ve-
zetőoktató szerepétől és tekintélyétől megfosztani, potenciális ellenséget láttak benne. Nem 
bocsátották meg neki soha azt a kitüntetését, amelyet Horthytól kapott kiváló tevékeny
ségéért. Egyébként ez a sors jellemezte az akkori egész magyar társadalmat. Zakariás János 
a rádión és írott művein keresztül nagyon sokakat tanított, mérnökként is igazi néptanító 
volt. Nem volt valamiféle megszállottvilágmegváltó, népnevelő személy. Belecsöppent egy 
kor adott helyzetébe és becsülettel, kitartással végigcsinálta, amit elvállalt. Csak a rádióban 
1926 és 1938 között (tehát 12 év alatt) 375 értékes szakelőadása hangzott el. 

Drága Klári néni, hát elmentél és ezután már hiába várunk, hogy betoppanjál hoz-
zánk kedves mosolyoddal és érdeklődő tekinteteddel. Budapesten születtél, de szíved-
ben megmaradtál örökre erdélyinek, igazán csak Erdélyt szeretted mindig. Emlékedet 
mi is a szívünkben hordozzuk örökre. Búcsúzunk, adjon az Isten kárpótlást magányos 
szenvedéseidért és csendes nyugodalmat az örök életben!

                       Isten akaratában való megnyugvással szomorúan tudatjuk, 
hogy szeretett rokonunk

Ludvigh Gyuláné
született Placsintár Katalin

2014. november 17én, életének 91. évében váratlanul elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúsztatását december 12én 15 órakor 

tartottuk a Római Katolikus Egyház szertartása szerint 
a kelenföldi Szent Gellért Plébánia urnatemetőjében 

egybekötött gyászmisével.
                                 Gyászolják: kiterjedt rokonsága, barátai, ismerősei és mind               
                                                        azok, akik ismerték és szerették.

Kirkósa család

Szomorújelentés

Emléküket szerettel megőrizzük!
  

A libanoni Nerszesz Bedrosz, 
Cilícia örmény katolikus pátriár-
kája interjút adott a L‘Osservatore 
Romanónak az októberben meg-
rendezendő szinódusról. XVI. 
Benedek június 6án Cipruson 
mutatta be a KözelKelettel fog-
lalkozó püspöki szinódus munka-
dokumentumát.

A szinódus kapcsán a közös-
ség várakozásairól szólva az ör-
mény pátriárka reményének 
adott hangot, hogy a tanácskozás új fris-
sességet ad majd az evangéliumi üzenet-
nek. Hiszen a híveknek a keresztény lét örö-
mét és büszkeségét kell hirdetni: érezniük 

kell felelősségüket a jó csalá-
di életért; tanúságot kell ten-
niük a munkahelyen, a politi-
kában. Fontos az a meggyőző-
dés, hogy ott kell élnünk, aho-
vá az Úr rendelt bennünket; ott 
kell tanúságot tennünk és a vi-
lág világossága, sója és ko-
vásza lenni – hangsúlyozta 
Nerszesz Bedrosz. Majd hoz-
zátette: a vatikáni tanácsko-
zástól azt is reméli, hogy köze-

lebb hozza a békét a KözelKelet számára 
és segíti az ott élő népeket, hogy nagyobb 
biztonság és kevesebb politikai feszült-
ség légkörében éljenek. Lelkipásztorként 

Az elveszett egység keresése egy 
békére szomjazó területen

Interjú az örmény katolikusok cilíciai pátriárkájával
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elsősorban azt várja, hogy a katolikusok 
mint Krisztus gyermekei jobban felismerik 
identitásukat.

Szenvedés és szegénység, rossz munka-
lehetőségek, a jövőt illető bizonytalanság, 
a keresztény identitás elvesztése a szeku-
larizáció következtében – ezekkel a kihí-
vásokkal kell szembenéznie a közelkele-
ti keresztényeknek. A problémákhoz tár-
sul még a többségi társadalom részéről az 
üldöztetés is. A közelkeleti kihívások kö-
zül a libanoni Nerszesz Bedrosz elsősor-
ban a szegénységet emelte ki: a társadal-
mi dráma rohamos gyorsasággal körvo-
nalazódik; a helyzet egyre elviselhetetle-
nebb. Emellett a közelkeleti társadalom 
átrendeződése is tapasztalható: nem léte-
zik többé középosztály, az emberek vagy 

szegények vagy gazdagok. Csökken a jó-
létben élők száma. Akik még tehetik, in-
kább külföldön fektetik be erőforrásaikat. 
A legrászorultabbak szélsőségesen hátrá-
nyos, gyakran drámai körülmények között 
élnek. A krízis ebben a régióban még na-
gyobb súllyal nehezedik az emberekre.

Ehhez a drámai helyzethez társul a biz-
tonság hiánya a KözelKelet országai-
ban. A méltó életkörülmények lehetőségé-
nek hiánya miatt kevesebb gyermek szü-
letik, és válság mutatkozik a papi hivatá-
sok terén is. Ilyen körülmények között az 
egyház igyekszik reményt önteni a hívek 
szívébe – zárta nyilatkozatát Cilícia ör-
mény katolikus pátriárkája.
2010. július 26. 

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Közeledik az adóbevallás ideje... A törvény szerint személyi jövedelemadónk (kétszer) 
egy százalékát erre jogosult, bejegyzett egyházaknak, közintézményeknek, civil szerve-
zeteknek, egyesületeknek ajánlhatjuk.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület jogosult arra, hogy személyi 

jövedelem-adónk 1 %át az EÖGYKE-nek ajánlhassuk.
Tizenkilencedik éve működő Egyesületünknek így lehetősége nyílik arra, hogy műkö-

dése anyagi nehézségeit részben megoldja. Meggyőződésünk, hogy az EÖGYKE kez-
dettől fogva nyitott könyvként működik, hiszen minden lépésünkről rendszeresen be-
számolunk az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek hasábjain.

Akik részt vesznek programjainkon, meggyőződhettek arról, hogy a tagdíjat, adomá-
nyokat, a pályázatok során elért támogatásokat kizárólag kulturális és hitéleti identitás-
őrzésünkre, hagyományaink ápolására, a magyarörmény társasági élet, a közösség meg-
teremtésére, jobbítására fordítjuk. Kérjük, hogy jövedelemadója bevallásakor gondoljon 
Kulturális Egyesületünkre – ezáltal önmagára is. Hiszen azért dolgozunk, hogy magyar-
örmény közösségünk céljait megvalósítsa, örmény gyökereink tárgyi és szellemi kultú-
ráját megőrizze, átadja gyermekeinknek, unokáinknak – az utókornak. Tartozunk ezzel 
tehetséges, tisztességes és jó magyarrá vált őseinknek, tehát önmagunknak is.

Nem kell mást tennie, mint a jövedelemadó bevalláskor az APEH által rendszeresített 
bevallási nyomtatványon nyilatkozatot tegyen szervezetünkre.

A kedvezményezett adószáma:
18085590-1-41 

A kedvezményezett neve:
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Egyúttal kérjük és javasoljuk, hogy a másik egy százalékkal támogassa a
Magyar Katolikus Egyházat, amelynek technikai száma 0011,

amelynek részegyháza a magyarhoni, történelmi örménység Örmény Szertartású Ró-
mai Katolikus Egyháza.

Templomunknak, amelyet évtizedeken át Kádár Dániel apátplébános vezetett, nincs 
önálló technikai száma! Köszönjük, hogy gondol ránk.

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Mielőtt vasárnap délután az isztambuli repülőtérre indult 
volna, hogy visszatérjen Rómába, a pápa a hivatalos progra-
mon kívül egy isztambuli kórházban járt.

A Szentatya Mesrob Mutafian konstantinápolyi örmény pát-
riárkát látogatta meg, aki súlyos beteg és a Szent Megváltóról 
elnevezett örmény kórházban kezelik Isztambulban – tájé-
koztatott a szentszéki szóvivő.

Vasárnap délután Ferenc pápa az Isztambulból Rómába tartó repülő fedélzetén 
megtartotta szokásos sajtótájékoztatóját, válaszolva a kíséretében utazó újságírók kér-
déseire. Számos téma fölmerült: a terrorizmus, a keresztények vértanúsága, az öku-
menizmus, a fegyverkereskedelem, a vallásközi párbeszéd.

Az egyik újságíró az örmény népirtásról való jövő évi megemlékezésekről kérdez-
te a pápát. Többen bírálták a török elnök levelét erről a témáról, mondván: nem elég 
erőteljes. A pápa ezzel szemben megállapította: mindenképpen egy kéznyújtás, és ez 
mindig pozitív. „Imádkozunk kell a népek kiengesztelődéséért. Reméljük, hogy a kis 
gesztusok, apró lépések útján közeledhetünk egymáshoz.” Ferenc pápa a törökörmény 
határ megnyitását sürgette.                               Forrás és fotó: Vatikáni Rádió, News.am

Ferenc pápa programon kívül meglátogatta 
az örmény pátriárkát 

  

A Kecskés Együttes 
a karácsonyi klubon, 

középen Kecskés L. András 
vezető, lanttal
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