
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

kétha vonta meg je lenő ki ad vá nya
XIX. év fo lyam 217. szám

2015. május-június

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 – május
„Krisztus eleven tűz! Lobbantsd lángra bennem szereteted tüzét, amelyet 
meggyújtottál a földön, hogy égesse el lelkem szennyét, tegye tisztává 
lelkiismeretemet és törölje el testem bűneit. Gyújtsa fel ismereteid fényét lelkemben. 
És irgalmazz …”

A négy őselem (föld, víz, tűz, levegő) egyike a tűz. Persze ezek az ősele-
mek tapasztalatiak és nem a tudomány eredményei. A tűz sokszor szere-
pel a Bibliában is. Gondoljunk Illés prófétára vagy arra, hogy a Szent-
lélek tüzes nyelvek alakjában szállott le az első pünkösdkor. Snorhali 
Szent Nerszész imájában itt szerepel a szeretet tüze, részben mint az át-
alakító tűz, mely megtisztít, részben az ismeretek fényét gyújtja meg 
a lélekben. Sokszoros szimbolikája van, melyen érdemes elgondolkozni.

dr. Sasvári László
Örmény 
kódex-motívum
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Gyertyaláng mellett

A Fővárosi Örmény Klub április 17i dél-
utánján a törökországi örménység ellen 
1915. április 24én megkezdett népirtás-
ról emlékezett meg a közösség a 100. év-
forduló kapcsán. Az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület által 
rendezett műsorban Dr. Issekutz Sarolta 
elnök felelevenítette a népirtás célját 
és módszereit, amelynek eredményeként 
az I. Vh. égisze alatt szinte észrevétlenül 
került végrehajtásra az örménység kiir-
tása a legkegyetlenebb módszerekkel, 
amelynek eredményeként a törökországi 
kb. 2 millió főt számláló örmény nem-
zetiség teljesen megszűnt létezni. Talaat, 
Enver és Dzsamál pasák titkos doku-
mentumaiban leírtak alapján szisztema-
tikusan történt a megsemmisítés török, 
kurd és cserkesz közreműködéssel, mely-
nek 1.5 millió örmény esett áldozatul. 
Törökország a mai napig tagadja a népir-
tás elkövetésének tényét. A 100. évfordu-
ló kapcsán Ferenc pápa is az örmény nép-
irtás terminológiát használva emlékezett 
meg az áldozatokról, amelynek a Magyar 
Kurirban megjelent közleményeit is is-
mertette az előadó.

A borzalmakat elszenvedő, megsem-
misített örmény testvéreink emlékére egy 
perces néma felállással adóztunk, majd 
Fogolyán Kristóf fuvolaművész az áldo-
zatok emlékére komponált szerzeményét 
adta elő. 

Az est második részében a 75 évvel 
ezelőtt elhunyt Dr. Urmánczy Nándor  
(Toplica, 1868. okt. 1. – Maroshévíz, 
1940. október 31.) erdélyi örmény szárma-
zású politikusra, íróra, országgyűlési kép-
viselőre, a Védő Ligák Szövetségének el-
nökére, a „megalkuvás nélküli magyarra” 

emlékeztünk vetítettképes előadással. 
Vendégünk volt Dr Gortvay István ügy-
véd, aki közvetlen módon emlékezett 
meg édesanyjáról, Urmánczy Annáról és 
nagyapjáról, elhivatottságáról, kemény 
politikai kiállásáról, hazaszeretetéről. 
(Életrajza keretes írásunkban.)

A klub háziasszonya ismertette az   
Urmánczi név jelentését: Urmia (Perzsia) 
helységből való az Urmia  tó partján, 
azaz Urmánczhián. Lengyelországból 
kerültek a Kárpátmedencébe. 1786ban 
Lengyel Urmánczi Mihály, aki 1790. dec. 
10én jött Kuthiból Szamosújvárra, egy 
keresztlevelet mutatott Mosoro Sámuel 
Kuthii örmény szertartású prépost alá-
írásával, 1788. dec. 31én. A keresztle-
vél Romáskánnak nevezi őket, tehát ez 
volt a  vezetéknevük. Báró Romáskán 
volt lem bergi örmény katolikus érsek 
sírja a lembergi temetőben megtalálható. 
(Szongott Kristóf feldolgozása alapján)

Az estet támogatta a Bp. Főv. II. ker. 
Örmény Önkormányzat.                                                                                                              

M

Sokgyermekes családba született 
Urmánczy János (1805–1876) és Novák 
Mária Magdolna (1836–1900) fiaként. 
Nyolc testvére volt, négy fiú és négy le-
ány. Az Urmánczy család 1650 környé-
kén Lengyelországban emelkedett bárói 
rangra, jóllehet a címet szinte alig hasz-
nálták. Brassóban kezdett tanulni, majd 
Budapesten 1895ben jogi doktorátust 
szerzett. Életének ezen szakaszában volt 
jegyző és főszolgabíró Küküllő és Maros
Torda vármegyékben. Ekkor jelent meg 
több verse, dala, valamint sok szép hely-
történeti monográfiája, amiért 1896ban 
az Erdélyi Kárpát Egyesület a „Turistaság 
Bajnoka” címet adományozta neki.

1908ban kötött házasságot szatmárné-
meti Freun Júlia Irénnel, házasságukból 
Júlia és Anna gyermekeik származtak.

Politikai korszaka
1902 és 1918 között 16 éven át volt a 

Szászrégeni választókerület képviselője 
az Országgyűlésben. (Ezen időszakban 
volt olyan ciklus, amikor 16 örmény gyö-
kerű képviselő ült a Parlamentben.) 

Képviselősége idején 1909ben 
épült székely körvasút Szászrégen és 
Gyergyószentmiklós közötti szakasz 
átadása is nevéhez fűződik, valamint 
Maroshévizen az első bíróság és pénz-
ügyőrség felállítása is. A Szabadelvű 
Pártból a Nemzeti Pártba távozott an-
nak újjáalakulása után, melyet követett a 
Függetlenségi és Negyvennyolcas Pártba 
történő átlépése. Tökéletesen beszélt és 
írt angolul, franciául, németül és romá-
nul. Több könyve is megjelent ebben az 
időszakban. 1917ben önként bevonult 
katonának. A 9es honvédhuszároknál tel-
jesített szolgálatot a Bukovinai fronton, 

zászlósi rangban. Vitézségi érmet is ka-
pott.  1918 novemberében megalakította a 
Székely Nemzeti Tanácsot. 1928ban kül-
döttséget vezetett Lord Rothermere angol 
újságvállalkozóhoz és miniszterhez, aki 
támogatta az irredenta mozgalmat. 

Csak 1940. október 23án térhetett 
vissza szeretett szülőföldjére, ahol 8 nap 
múlva ragadta el a halál, október 31én.

Munkássága
Az ő kezdeményezésére készültek el 

a budapesti Szabadság téren az Észak, Dél, 
Kelet és Nyugat szobrok, melyeket 1945 
februárjában a betörő szovjet csapatok 
pusztítottak el. Nevéhez fűződik a Védők 
Ligája Szövetség alapítása, a Nemzeti 
Hiszekegy az ő indítványára született, 
az Ereklyés Országzászló, a Honvédelmi 
Párt alapítása és még sok más. Ő alapí-
totta és építtette Maroshévizen az első 
állami iskolát, továbbá az első maroshé
vízi újságot (Topliczai Hiradó, 1895). 
1902ben testvérével újból megalakítot-
ták Maroshévízen az amatőr színjátszó 
társulatot.

Emlékezete
1942 decemberében az Erdélyi Férfiak 

Egyesülete, Urmánczy tiszteletére a 
Margitszigeten a kedvenc padja és két 
fája mellett, felállítottak egy 3 x 2 x1 mé-
teres mészkő emlékpadot, melyet Siklódy 
Lőrinc készített el, és a Szent Mihály temp-
lom előtti sétányon egy platán alatt állt. 
E pad egyik oldalán csorgó, a másik olda-
lán egy kis oszlop, három mélyített dom-
borművel: az egyiken Urmánczy profilja, 
a másodikon az Ereklyés Országzászló 
előtt szónokoló Urmánczy, a harmadi-
kon az Erdélyi Férfiak Egyesülete címe-
re volt látható, melyet Füredi Richárd 

Dr. Urmánczy Nándor 
Maroshéviz (Toplica) 1868  okt. 1.– Maroshéviz 1940. któber 31.

dr: Issekutz Sarolta és Gortvay István



Erdélyi Örmény Gyökerek 2015. május-június

5

Erdélyi Örmény Gyökerek2015. május-június

4

készített. A szovjet rendszer az emlékpa-
dot megsemmisítette.

Dr. Urmánczy Nándor sírjánál József fő-
herceg Országzászlót avatott és Maroshévíz 
díszpolgárává avatták. 2011. szeptem-
ber 5én Maroshévízen Kövér László, 
a Magyar Köztársaság Országgyűlésének 
elnöke jelenlétében, felavatták Urmánczy 
Nándor első köztéri szobrát.

A megsemmisült emlékpad újjáalkotott 
változatát  Módy Péter szobrászművész 
és Dani Gyula szobrász művét – 2013. 
október 1jén, Urmánczy Nándor születé-
sének 145. évfordulója alkalmából újból 

felállították a Margitszigeten. Az alkotást 
Tarlós István budapesti főpolgármester 
és Németh Szilárd országgyűlési képvi-
selő, Csepel polgármestere avatták fel az 
eredeti helyszínen, a szigeti szabadtéri 
színház előtt. A padon lévő emléktábla 
szövege:

„Dr. Urmánczy Nándor országgyűlé-
si képviselő 1868-1940. A trianoni béke 
elleni irredenta és revíziós mozgalom 
megteremtője és vezére. Az Ereklyés 
Országzászló Intézmény megalapítója, 
örökös elnöke. Hiszek Magyarország 
Feltámadásában.”

A Klub közönsége

Huszonöt éve annak, hogy 1990. április 
29-én püspökké szentelték Excellenciás 
és Főtisztelendő Dr. Jakubinyi György 
érsek urat, főegyházmegyénk főpászto-
rát. Püspökké szentelése a csíksomlyói 
kegytemplomban, a Szűzanyát különösen 
tisztelő székely népünk e csodás helyén 
történt. Itt kapta a főpapi jelvényeket és 

a gyűrűt, amelyek az egyházmegyével és 
népünkkel való eljegyzésének jelei.

Az isteni gondviselés akkor úgy in-
tézkedett, hogy ő legyen főmunka-
társa Excellenciás és Főtisztelendő 
Bálint Lajos érsek úrnak, majd utódaként 
főegyházmegyénk főpásztora. Ebből a hu-
szonöt évből négy évig mint segédpüspök 

Jakubinyi György püspöki jubileumára 
készülnek Gyulafehérváron

Jakubinyi György érsek, a Gyulafehérvári 
Főegyházmegye főpásztora április 29én 
ünnepli püspökké szentelésének huszon-
ötödik évfordulóját. A jubileum alkalmá-
ból az érseki iroda és Tamás József segéd-
püspök adott ki közleményt, melyeket az 
alábbiakban közreadunk.

Érsek úr nem óhajt semmilyen ünnepséget, 
méltatást az évforduló kapcsán. A püspökké 
szentelés helyén, a csíksomlyói kegytemp-
lomban már bemutatta hálaadó szentmiséjét 
húsvét után, néhány osztálytársa jelenlété-
ben, minden ünnepélyesség nélkül.

A püspökszentelés évfordulóján hála-
adó szentmisét mutat be a gyulafehérvári 
székesegyházban.

2015. április 29én, a gyulafehérvári 
székesegyházban délelőtt 10 órakor kez-
dődött a hálaadó, jubileumi szentmise, 
majd 12 órától, a teológia Aula Magna ter-
mében díszgyűlésre kerül sor az Erdélyi 
Magyar Egyházirodalmi Iskola szerve-
zésében. Ennek keretében hangzottak el 
a köszöntőbeszédek. Az ünnepség után 
szerény, alkalmi kínálkodásra is sor került.

Befejezésül érsek atya kérését tolmá-
csolom, amely a jubileumi emlékképen 
szerepel: 

„Püspökké szentelésem 25. évforduló-
ján kérem imáikat.”

Gyulafehérvári Érseki Iroda

Excellenciás és Főtisztelendő 
Dr. Jakubinyi György érsek úr

 püspökké szentelésének 
25. évfordulója

Az örmény kiállítás nyerte a Velencei Biennálét

A diaszpórában élő örmény művészek munkáiból válogató, Armenity/Haiyutioun 
című kiállításával Örményország nyerte el a legjobb nemzeti pavilonnak járó Arany 
Oroszlánt az 56. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálén, az All the World‘s 
Futures című főkurátori kiállítás művészei közül pedig az amerikai Adrian Pipert jutal-
mazták Arany Oroszlánnal.                    http://hvg.hu/kultura/20150509_velenceibienale
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szolgálta főegyházmegyénket, huszonegy 
éve pedig már mint főpásztor vezeti.

Számára könnyebb lett volna a tudomá-
nyos élet világában maradni, amelyben 
tizennyolc évet töltött el a hittudományi 
főiskola katedráján…

Természetesen attól sem szakadt el 
teljesen, bizonyság rá megjelent köny-
vei, tanulmányai, cikkei és előadásai. 
Főpásztori tevékenysége azonban a taná-
réhoz képest sokrétűbbé vált. A reábízott 
főegyházmegye igazgatása, minden gond-
ja és problémája nehezedett vállaira. 

Mai globalizálódó világunk egészen 
más kihívásokkal jelentkezik, mint koráb-
ban. Az elvándorlás, idegenben való mun-
kahelykeresés megbolydult méhkashoz 
tette hasonlóvá vidékünket is. 

Népünk drasztikus fogyatkozása elke-
serítő jelenséggé vált. A kettős – nemzeti 
és felekezeti – kisebbségben élés minden 
hátránya súlyos teherként nehezedik az 
itt élőkre. Az önzésnek, a korrupciónak, 
szabadosságnak és hazugságnak légköre 
zsongja körül az emberek életét. Az elsze-
gényedés nyomja rá egyre jobban bélye-
gét sokak életére…

Ilyen kihívások közepette kell a csatát 
megvívnia annak, aki nem felelőtlenül 
vállalja a vezetői szerepet. Ezt vállalta 
főpásztorunk is. Folytatja elődei meg-
kezdett munkáját, az Egyháztól elkobzott 
javak, épületek, kultúrkincsek visszaszer-
zését, mert ez a harc még nem zárult le. 
Egyházi intézményeink újbóli kiépítése: 
iskolák, öregotthonok, szociális otthonok, 
tanulmányi házak létesítése, új templomok 
építése, régi templomok, egyházi épületek 
tatarozása, a lelkipásztorkodás korszerű-
sítése – azok a feladatok, amelyek kiemel-
kednek a mindennapok teendői közül.

A lelki megújulást szolgálta az 
1996. esztendő húsvétján meghirdetett 

főegyházmegyei zsinat, amely – négyéves 
előkészület után – huszonkét dokumen-
tumban vázolta fel azt az utat, amelyben 
főegyházmegyénknek sajátos erdélyi vi-
szonyok között kell megélnie az evangéli-
umot az új évezredben.

Ugyancsak a lelki megújulást szolgálta a 
főegyházmegyénk alapításának ezredik év-
fordulójára meghirdetett millenniumi esz-
tendő, amelyet 2009-ben tartottunk meg.

Amikor püspökké szentelésének huszon-
ötödik évfordulóján köszönteni szeretnénk 
főpásztorunkat, és szeretnénk Istennek 
megköszönni, hogy személyében egy ta-
lentumokkal megáldott főpásztort adott 
nekünk, a Zsidókhoz írt levél szerzőjé-
nek szavaival kérlek titeket kedves hívek: 
„Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok 
reájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, 
mint akik erről számot is adnak. Hadd te-
gyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert 
ez nem válna javatokra.” (Zsid 13,17)

Érsek úrnak köszönjük eddigi felelős-
ségteljes munkáját, és további tevékenysé-
gét odaadással támogatva arra kérjük a 
jó Istent, hogy áldja meg, adjon számára 
további erőt és sok-sok egészséget! 

Ad multos annos!
Gyulafehérvár, 2015.  

Tamás József 
segédpüspök, általános helynök

Magyar Kurír
2015. április 24.

1865. jan.10én. Középiskolai és egyete-
mi tanulmányai végeztével a kolozsvári 
egyetemen, mint annak két ízben pálya-
díjnyertes és állami ösztöndíjas növen-
dékét, 1886ban az államtudományok, 
1890ben a jogtudományok doktorává 
avatták. 1888ban a vallás és közokta-
tásügyi minisztériumban mint fogalmazó 
gyakornok kezdte meg pályáját.

1923ban  teljes 35 évi szolgálat után  
saját kérelmére helyettes államtitkári cím-
mel nyugdíjba vonult.

Minisztériumi szolgálata alatt vezetője 
volt az irodalmi, közalapítványi és egye-
temi ügyosztályoknak, emellett 23 éven 
át a minisztérium Hivatalos Közlönyét is 
szerkesztette. Két ízben állami támogatás-
sal külföldi tanulmányútra (Svédország, 
Anglia) is kiküldték. Ezenkívül többször 
mint miniszteri biztos, vagy mint minisz-
teri képviselő teljesített megbizatást (a 
Nagybányai művésztelepet is ő nyitotta 
meg), majd több szaktanácsban és bi-
zottságban is mint miniszteri megbízott 
működött.

Több belföldi kitüntetésén kívül a fran-
cia Officier d Instruction  Publique dísz-
jelvény tulajdonosa, a londoni magyar 
kiállítás „Diploma for God Medall” és a 
lipcsei 1913 évi grafikai kiállítás elismerő 
okleveles kitüntetettje. Ezen kívül tiszte-
letbeli igazgató választmányi tagja több 

társulatnak, egyletnek, melyek körében 
felolvasásokat, vagy előadásokat is tartott.

1885tól az irodalom terén is működött, 
1913ban az Erdélyi Irodalmi Társaság, 
1923ban az egri Gárdonyi Társaság tag-
jául választotta.

Már gimnazista korában kíváló gyors-
író volt. 20 éves, mikor Jókai Mór 
1885.     febr.   1én Kolozsvárra utazott 
az Aranyember bemutató előadására. 
A „Magyar Polgár” c. lap számára leírta 
Jókainak minden szavát,  a megérkezéstől 
az elutazásig, a díszebéden mondott felkö-
szöntővel, a válaszokkal együtt. A gyors-
írásból átirt szöveget gyorsan a nyomdába 
vitték és még tartott a díszebéd, mikor 
a lap már meg is jelent. Az első példányt 
Jókai kapta, elámult ezen az „ameri-
kai” gyorsaságon. Kézszorítással fejezte 
ki megelégedettségét. Évekkel később 
a Petőfi Társaság egyik díszebédjén Jókai 
emlékezett rá, hogy Gopcsa László volt az 
ő kolozsvári gyorsírója. 

Fontos megemlíteni, hogy a vele egy 
évben született dr. Gopcsa Jakab testvére 
korai halála után négy kiskorú gyermeke 
gyámságát Dr. Gopcsa László – aki soha-
sem nősült meg – vállalta fel és nemcsak 
anyagilag segítette az özvegyet, hanem 
ellenőrizte is a gyermekek tanulmányi 
eredményeit, nyelvtanulásukat – külön-
órán még örmény nyelvet is tanultak, 

címmel új sorozatot indítottunk, amelybe bárki bekapcsolódhat. Ezzel is szeretnénk 
felhívni a figyelmet az erdélyi örménység kiemelkedő személyiségeire az élet minden 
területén és  ünnepelni büszkeségeinket. Általuk mi is gazdagodunk és még erőseb-
ben kötődünk örmény gyökereinkhez. Gazdag emberanyagból válogathatunk.

Kerek évforduló

Dr. Gopcsa László 
150 évvel ezelőtt született Szamosújváron

„A gonosz győzelméhez ele-
gendő az, ha a jó emberek nem 
csinálnak semmit.”  
                                                                      

Edmund Burke 
(1729-1797)
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ezért Pestről rendszeresen leutazott 
Szamosújvárra.

Egy grófnő portrét festett dr. Gopcsa 
Lászlóról díszmagyarban. Ez a kép 
a csaldi ebédlő falán függött, amely je-
lenleg az Orlay u. 6. szám alatti Örmény 
Katolikus Plébánia fogadó szobája falán 
található. Ugyanitt a múzeumban van 
egyik fotója is díszmagyarban, egy könyve 

és a szamosújvári Gopcsa ház fényképe is.
1933ban halt meg Budapesten. 
Gyalui Farkas nekrológjának azt a címet 
adta: Szamosújvár hű fia. Az is volt, jólle-
het hivatalnoki évei zömét Pesten töltötte.

Negyvenéves írói munkásságában jogi, 
közgazdasági, gyorsírási, néprajzi, pedagó-
giai és szépirodalmi cikkei jelentek meg új-
ságokban, szaklapokban és folyóiratokban.

Önállóan megjelent füzetei és könyvei:
A magyar gyorsírás modern irodalmának negyedszázada, Szamosújvár 1887
Örmény közmondások, Kolozsvár 1888
Büntetőjogi elvek a legrégibb népeknél, Budapest 1891
A magyar gyorsírás története, Budapest 1893, II. bővített kiadás Szeged 1918
A közoktatás a kiállításokon, Budapest 1896
L enseiquement des Sciences Sociales en Hongrie, Párizs 1900
Emlékezés Markovits Ivánra, Budapest 1905
Dr. Gopcsa László gyorsírási ünnepi beszédei, Szeged 1914
Magyar gyorsírási rendszerek, Szeged 1921
Az örmény népélet, Budapest 1922
Gárdonyi Géza élete és legelső írásai, Budapest 1923
Örmény regék, Olcsókönyvtár, Budapest 1911
Emlékezések, Budapest 1925
Vallásosság Gárdonyi írásaiban, Eger 1927

Örmény levelek, Budapest 1928
A gyorsírás története, elméletének és módszertanának tankönyve, Budapest 1922 (Dr. 
Wagner Józseffel együtt)
Ő írta az utolsó „békebeli” teljességet közvetítő magyar lexikon, a Pallas örmény vonat-
kozású és gyorsírásról szóló cikkeit is.

Dr. Gopcsa László testvére  is 150 éve 
született Szamosújváron, 1865. november 
22én.

Az elemi és algimnáziumi osztályo-
kat szülővárosában, majd a  felsőbbeket 
a kolozsvári katolikus főgimnáziumban 
végezte el, majd egyetemi tanulmánya-
it Kolozsvárt, Budapesten és Bécsben 
folytatta. 1889ben avatták fel az or-
vostudományok doktorává a kolozsvári 
egyetemen, együtt László testvérével, 
akit ugyanakkor már mint államtudo-
mányi doktort jogtudományok doktorá-
vá is felavatták. Az egyik kolozsvári lap 
„Ikertudorok” címmel jelentetett meg er-
ről egy cikket.  

Szamosújváron kezdte orvosi gyakor-
latát. A városi gimnázium államosítá-
sa után az intézet orvosa és egészségtan 
tanára lett, később városi orvosnak is 
megválasztották. Mint bizottság tagja a 
megyének és választott képviselőtestület 
tagja  a városnak élénk és önzetlen tevé-
kenységet fejtett ki a közéletben: meg-
alapította a helybeli függetlenségi 48as 
pártot, megindította és szerkesztette a 
Szamosújvár és Vidéke c. hetilapot, részt 
vett a Függetlenségi és 48as Kör alapí-
tásában és minden kulturális mozgalmá-
ban szülővárosának. Életének 42. évében 
ragadta el a halál, 1907. november 7én 
hunyt el Szamosújváron.  

Dr. Gopcsa Jakab

Dr. Gopcsa László Dr. Gopcsa Jakab

Egy logo története
Puskás Attila Barna – erdélyi magyarörmény jelkép

Az örmény genocídium kirobbanásának századik 
évfordulójának napján írom e levelet.

Azt gondolom, e nap méltó alkalom közzétenni egy olyan 
általam megálmodott jelkép létrejöttét, amely az együvé tartozásról és az összefogásról 
szól.

http://youtu.be/o8fuNhYN4U4 

Ajánlom szeretettel mindenkinek! 
Külön köszönet a Gondviselésnek!                                                   Puskás Attila Barna
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Ázbej Kristóf valami olyan új szemléletet 
hozott be a magyarországi képzőművészet-
be, amit deklaratív értelemben mindeddig 
egyedül képvisel. Bár parciálisan ittott 
megmutatkozik másoknál is a fuzionista 
nyelvformáló elv egyikmásik „nyomele-
me”, mindent átfogó, hivatásos program-
ként kizárólag nála mutatkozik meg. 

A fúzióművészet valójában egy megle-
hetősen tág fogalom és esetenként mást 
jelenthet. Az Egyesült Államokban pél-
dául elsősorban az országban élő kul-
túrák egyesülését, áthatását értik rajta. 
A terminus létrejöttét az orwelli 1984es 
esztendőhöz kötik, azon belül is Freydoon 
Rassouli iráni származású absztrakt szür-
realista festő nevéhez, aki 
azon fáradozott, hogy egy-
másba ojtsa a keleti miszti-
cizmust a nyugati művészet 
technikai eszközeivel. Ma 
az Újvilágban fúzióművé-
szeti intézmények egész 
láncolata működik, melyek-
hez százával csatlakoznak 
mindenféle művészeti ág-
ban dolgozó alkotók, akik 
az amerikai létmegnyilvánulás moralizá-
ló stílusában mindenekelőtt érzelmilelki 
tartalmak egyesítéseként fogják fel a szin-
tetizáló kulturális törekvést.
A fúzió művészete Ázbejnél nem kizáró-
lag kulturális küldetés, hanem elsősorban 
a festészet területére, annak nyelvi meg-
újhodására irányuló mély gondolati és 

Ázbej Kristóf 
Nagy arcok a házban című kiállításának megnyitóján

Szombathy Bálint

nyelvfilozófiai próbaterep. Olyan próba-
terep, amelyben a letűnt korok festésze-
tének az emblematikus képi elemei ke-
rülnek kimerítésre egy ahhoz hasonlatos 
metaforikus rosta alkalmazásával, mint 
amilyet a régi idők aranyásói használtak, 
hogy a mindenféle ásványi törmelékből 
kicsippentsék a felvillanó nemes rögöket, 
szilánkokat, amelyeket aztán az ötvösök 
új formába öntöttek, vagyis fuzionáltak. 
Tudom, ez a párhuzam csak nagy vona-
lakban állja meg a helyét, ahhoz viszont 
tanulmányt kellene írnom, hogy apróléko-
san megmagyarázzam, miért van így. 

A képek megtévesztésig hasonlítanak 
a festészeti alkotásokra, s csak tüzetesebb 

szemlélődés következmé-
nyeként nyugtázható, hogy 
híján vannak annak a sok 
esetben festékkitüremke-
désekként meghatározható 
háromdimenziós kiterje-
déseknek, melyek minden 
megfestett táblaképnek 
a sajátossága. Stilisztikai 
értelemben a munkák egy-
idejűleg sorolhatók be a  

szürrealizmus és az expresszionizmus 
formavilágába. Ha Ázbej hagyományos 
festő lenne, akkor minden bizonnyal szé-
les ecsetmozdulatokkal operálna. Mivel 
azonban számítógépművész, naivan kép-
zelhetnénk, hogy bizonyára rendesen 
csapkodja az egeret ideoda, az asztal 
egyik végéből a másikba, megteremtve 

azt a dinamikus képmezőt, amely mind-
egyik munkáját jellemzi. 

Elnézést, hogy a humor eszközét vettem 
elő, de gyakorlatból tudom, hogy humor-
ral néha sokkal többet el lehet mondani, 
mint tudományos észjárással. A lényeg, 
hogy a művész képi darabkákból, cafa-
tokból, a művészettörténet mindenféle 
apró idézeteiből forrasztja össze a képeit, 
fuzionálva bennük úgy értékest, mint ke-
vésbé értékest az évszázadok palettájáról. 
Munkamódszere talán a filmművészet 
múlt század eleji montázstechnikájához 
áll a legközelebb, miközben ugyanakkor 
vérig posztmodern is, alkalmazva annak 
történeti idézettechnikáját. Képi forrá-
sainak beazonosíthatósága és eredetkap-
csolati rendszere által azonban az összes 
képmozaik kivétel nélkül valamely már 
meglevő konkrét műalkotás származéka, 
úgymond „égésterméke”. Ezzel a kieme-
léses módszerrel alkotni semmivel sem 
egyszerűbb, mint ecsettel dolgozni, hi-
szen majdhogynem régészként és a művé-
szettörténet alapos ismerőjeként kell úgy 
megteremteni egy önmagában vett egyedi 
alkotást, hogy az alkotóelemek forrása 
talányos maradjon a néző számára, ne le-
gyen banálisan felismerhető. A titkot leg-
feljebb azok fejthetik meg, akik legalább 
oly alapos ismerői a művészettörténetnek, 
mint maga a művész. 

Ázbej nem a nagy mesterek által kíván 
babérokra törni, még ha tőlük kölcsön-
zi is a motívumokat. Mindegyik képe 
olyan, mint egy sakkjátszma vagy egy ki-
rakójáték, melynek a megoldása egysze-
ri, megismételhetetlen. Különféle ikoni 
és stilisztikai lepedékeket enged át egy-
máson, hogy azok szövetekként funkcio-
nálva kirakni engedjék a végső képi mező 
mozaikegyüttesét. A kiállításon az utób-
bi években készült mintegy háromszáz 

fuzionista digitális portréból láthatunk vá-
logatást. Ázbej a művészettörténet egyik 
legelterjedtebb műfaját idézi meg, hogy 
megmutassa nekünk a valósághűségre 
egyáltalán nem törekvő szintetikus kife-
jezésmód különösen groteszk esztétikáját: 
ismert arcok apró elemeiből új arcot te-
remt, egy új történelmi archetípust. 

Bizonyára hallott mindenki a francia 
Orlanról, aki a 90es évek közepén azzal 
vált világhírűvé, hogy lépésrőllépésre 
átplasztikáztatta az arcát. Állát Boticelli 
Vénuszáról mintáztatta át, orrát Jean
Léon Gérôme Psychéjétől, ajkait François 
Boucher Európájától, homlokát pedig 
Leonardo da Vinci Mona Lisájától vette 
kölcsön azzal a céllal, hogy testi valósá-
gában próbálja megteremteni azt az ösz-
szevont női eszményt, amelynek elemei 
kivétel nélkül férfi művészek alkotásairól 
származnak. Technikai értelemben, tudni-
illik a montázsművelet szintjén kimutat-
ható a hasonlóság Ázbej és Orlan között, 
üzeneteik azonban merőben különböz-
nek. Ázbej ugyan tudja, ki mindenkitől 
kölcsönzött össze egy arcképet, de a kö-
zönség felé kommunikálva nem elsődle-
gesen mérvadó a számára, hogy a régé-
szeti anyag mögött milyen nevek állnak. 
Ő nem a nagy neveket tekinti önigazo-
lásnak. Továbbá a történeti mintákat nem 
egy konkrét, ráadásul élő személy arcmá-
sára húzza rá, hanem a mintákból szer-
keszt meg egy soha nem volt arcot. Ázbej 
nem oly mértékben szépségkutató, mint 
amilyen mértékben személyiségkutató. 
Illetve meglehet, ő olyan szépségre eskü-
szik, amilyenre mi nem is gondolhatunk.

(Elhangzott 2015. március 31. Fészek 
Galériában, Budapesten. )

Új Művészet on-line 
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Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület úgy határozott, hogy a Kárpát-
medencei magyarörménység a 2015-ös esztendőben két kiemelkedően jelentős 
esemény kerek évfordulóját egy éven keresztül folyamatosan tartó rendezvényso-
rozattal kívánja megünnepelni. Egyfelől az erdélyi örmények örmény katolikus 
hitre történő áttérését szervező és végrehajtó Verzár Oxendiusz (Oxendio Virziresco 
1654-1715) erdélyi örmény katolikus püspök halálának 300. évfordulója, másfelől 
az Örmény Genocídium 100. évfordulója alkalmából meghirdeti és megszervezi 
az országos középiskolás tanulmányi versenyt. A verseny meghívásos módon a ma-
gyar egyházi- és világi középiskolák részére kerül megrendezésre. 

Mindkét kerek évforduló sorsfordító volt a hazai történelmi örménység számára. 
Verzár Oxendiusz püspök örmény katolikus hitre térítése indította el az I. Apafi Mihály 
fejedelem által befogadott moldvai menekült örmények beilleszkedését új magyar hazá-
juk társadalmába, kultúrájába, amelynek eredményeként már 184849es szabadságharc 
idején azt mondták őseinkről, hogy „Magyarabbak a magyarnál!”

Az Örmény Genocídium borzalmai elől Magyarországra menekültek tragédiáját ele-
ink valamennyien átérezték és segítették őket minden erejükkel a beilleszkedésben. 
Szívesen vették, hogy a nálunk otthonra lelt örmények a feledésbe merült örmény nyelv 
és ősi örmény kultúra átadásával örmény kulturális identitásuk megmaradásához járul-
nak hozzá.

A verseny témái:

•  Örményország földrajza és történelme, a független Örményország.
•  Az örmény írásbeliség, az örmény nyelv.
•  Az Örmény Genocídium.
•  A magyarörmények történelme a honfoglalástól az „ezeregytornyú” Ani székesfővá-
roson keresztül az erdélyi városokig és Budapestig. 
•  Az örmény vallás: Örmény katolikus, örmény apostoli (gregorián, ortodox), az ör-
mény szakrális kultúrtörténet (EcsmiadzinLembergSzamosújvárErzsébetváros
GyergyószentmiklósCsikszépvízBudapestBécsVelence), az örmény kódexművészet.
•  Magyarörmények az 184849es szabadságharcban.
•  A magyarhoni örmény családok genealógiája, vezeték és keresztnevek etimológiája. 
•  Magyarörmény írók, költők, irodalomtörténészek.
•  Magyarörmény képző és iparművészek. 
•  Magyarörmény zeneművészek, színművészek, egyéb művészek.
•  Magyarörmény gasztronómia.

Közlemény

Velünk élő kultúrák: Örmények
Országos kulturális vetélkedő világi- és egyházi középiskolák tanulói részére

•  Híres magyarörmények a történelemben, a társadalmi és politikai életben, a ma-
gyar államvezetésben, közigazgatásban, hitéletben, gazdasági, tudományos életben, 
sportban.
•  Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület tevékenysége, örmény nemzetiségi 
önkormányzatiság, magyarörmény közösségi élet Magyarországon és Erdélyben.
•  A döntő I-III. helyezett csapatok tagjai utólag fogalmazványban beszámolnak a ver-
senyről egy választott témában: „Gyökereim”, vagy „A verseny tanulságai számunkra”.

Az országos megkeresés során  középiskolákat hívunk meg, amelyek 55 fős csapa-
ta és egy felkészítő tanár jelentkezését várjuk, akikhez eljuttatjuk a felkészítő anyago-
kat könyv, DVD, illetve online módon, amely anyagok a verseny végén a középiskola 
könyvtárában maradnak adományként.

A verseny online elődöntőből (2015. november második fele) és döntőből áll, amely 
Budapesten kerül megrendezésre 2016. március második felében.

A játékosan zajló döntő nyilvános, média jelenléttel, örmény kulturális műsorral 
és kiállítással, gasztronómiai bemutatóval. A verseny lényege, hogy a versenyzők által 
megismert ismereteket osszák meg a hallgatósággal, mindezt kötetlen formában, vidám 
hangulatban. A zsűri a helyszínen pontozza a csapatokat és eredményt hirdet.

A verseny I. helyezett csapatát és felkészítő tanárát Erdélybe visszük el 1 hétre, hogy 
megismerjék az erdélyi örmény városokat, templomaikat, közösségeiket. A II. helye-
zett csapattal Bécsbe utazunk egy napra a Mechitarista örmény katolikus szerzetesrend 
temploma, múzeuma meglátogatására. A III. helyezett Budapesten az Örmény Katolikus 
Lelkészség vendége lesz, amelynek során megismerik a templomot, múzeumot, a törté-
nelmi örmény közösséget.

A versenyben résztvevő valamennyi szereplő könyvjutalmat és oklevelet kap.

 A program tervezett szakmai hatásai:

A vetélkedő remélt eredménye, hogy a tanulók megismerik a 350 évvel ezelőtt a Kárpát
medencébe menekült, mára már magyar anyanyelvű örmények több évezredes tör-
ténetét, kultúráját, hitéletét; gyakorolják az önálló ismeretszerzést a speciális forrás-
anyagokból; tudatosul bennük, hogy a magyar kultúra milyen gazdag részkultúrákból 
(nemzetiségi kultúrák) áll össze, így az erdélyi örmény kultúrkincs is része; megismerik 
a hazai magyar anyanyelvű erdélyi örménység múltjában és jelenében a keresztény hit 
megtartó erejét; elmélyül bennük a magyarörménység  – az azzal szorosan összefüg-
gő határon túli magyarság  hozzánk tartozása, személyesen is megismerik közössé-
geit, múltját és jelenét; feltárul előttük a XX. század első, elhallgatott népirtásának, 
az Örmény Genocídiumnak hiteles története; megismerik a saját gyökereik ápolásának 
fontosságát; kreatívan alkalmazzák informatikai ismereteiket; a verseny referenciaként 
szolgálhat egy jövőbeni középiskolai Nemzetiségi kultúrák „tantárgy” bevezetéséhez.

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
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Lukáts Lukács élete
Lukáts Lukács 1782ben született 

Zalatnán, a dúsgazdag erzsébetváro-
si Lukácsok közül való Lukács Jakab 
Ágoston és Dániel Mária gyermekeként. 
Azt hihetnénk, valami különleges hun-
cutság, hogy keresztnevéül családnevét 
kapta, de ez tévedés lenne. Egyfelől, az 
erzsébetvárosi Lukácsok majd 300 is-
mert nevű férfija közül több mint egy 
tucatnyinak is Lukács az egyik kereszt 
illetve bérmaneve, (mégpedig igen 
sokszor az elsőszülött fiúé). Másrészt, 
a korabeli örmény családok közt előfor-
dulnak az Ábrahám Ábrahám, a László 
László, vagy a Todor Tódor nevek is. 
Ez az erdélyi örmények elmagyaroso-
dásának korai szakában nem volt ritka 
névadási mód, és talán valami elfeledett 
mágikus hiedelem nyoma lehet. Nem 
utolsó sorban Lukáts Lukács kereszt/
bérmanevei közt szerepelt a Tódor és az 
Imre (Heinricus) is, az utódokban azon-
ban – tán épp furcsasága miatt – a kettős 
Lukács őrződött meg. Nevének írásmód-
ja változatos: saját korában írták Lukáts 
Lukácsnak is, meg Lukáts Lukácsnak is, 
de sírkövén egészen egyedien lukáts 
lukáts szerepel.

Ámbár Lukáts Lukács Zalatnán szü-
letett, és ott élve is gondosan fenntar-
totta az Erdélyszerte igen kedvező 

Gyarmati Béla

Örmény arcképek – Lukáts Lukács (8. rész)
Az örmény arcképekkel nem ismert embereket akarok bemutatni, hanem egykori 
örmény elődök közül némelyeknek máig fennmaradt portréját mutatom be az Olva-
sónak. Mindenkit arra bíztatok, hogy az elődeiről fennmaradt képeket becsülje meg 
és kezelje szeretettel, mert ezeknek az érzelmi értéke pótolhatatlan. Most az egyik 
legrégebbi fényképünket mutatom be.

kereskedési jogokat biztosító erzsébet-
városi polgárjogát (amire az alapot nem 
csak ott lakás, hanem ottani ház, vagy 
házrésztulajdon után való odaadózás is 
biztosíthatta). Ezt a zalatnai anyaköny-
vek hivatás rovatába bediktált „senator 
et postaemagister elisabethopolensis”1 
bejegyzések igazolják. Meg kell je-
gyezni, hogy az „erzsébetvárosi” 
jelző a dédapja, Lukács Jakab által 
1762ben megszerzett armális ne-
messég ellenére sem nemesi előnév 
volt – hiszen a nemeslevélhez birto-
kot nem kaptak és a nemesítéskor még 
csak nem is Erzsébetvárosban, hanem 
Gyergyószentmiklóson laktak –, azon-
ban fontosnak tartották az erzsébetváro-
si polgársághoz való tartozásukat hang-
súlyozni, előbb a kereskedési előjogok 
biztosítására, utóbb a birtokos nemessé 
vált rokonsággal való egyenjogúságot 
igazolandó.

Lukáts Lukácsnak többféle „foglal-
kozás”áról vannak adatok: „gazdag 
örmény kereskedő”, majd (valószínű-
leg atyja után) zalatnai postamester, 
pénzváltó és végül, de egyáltalán nem 
mellesleg aranybányatulajdonos2. (A 
korabeli aranybányák már akkora tőkét 
kötöttek le, hogy egyetlen ember nem 
birtokolhatta, de a bányatársulatok fő
részvényesei, az igazgatósági tagok 

éppoly szép jövedelmet húztak, mint-
ha csak egyedüli tulajdonosok lettek 
volna.)

Lukáts Lukács atyja kihagyta az erdélyi 
örmények 1760as nagy nemességszerzési 
akcióját3, csak két évvel később, a máso-
dik hullámban szereztek nemesi armálist, 
mégpedig alighanem a kiépülő postaál-
lomásrendszerben rejlő lehetőségekhez 
való hozzájutás érdekében. (A postameste-
ri állás ugyanis „bizalmi” állás volt, a nem 
nemes ember pedig nem juthatott állami 
álláshoz.) A zalatnai postamesterség egy-
felől szépen jövedelmezett és lehetőséget 
adott törvényes mellékes pénzszerzésre is, 
másfelől társadalmi rangot jelentett.

Lukáts Lukács 1807ben Zalatnán vette 
feleségül Begidsán Katalint4, és házassá-
gukból hét fiú és három leány született. 
Gyermekeit gondosan taníttatta:

– Dávid Konstantin gyógyszerész-
nek tanult, diplomamunkája elkészült, 
de 22 éves korában meghalt,

– Dávid5 arany és kénbányák résztulaj-
donosa volt, és később Wagner Jozefával 
kötött házasságából való elsőszülött fia lett 
Lukács László, a későbbi miniszterelnök,

– János a Zalatnakörnyéki Boteşi 
hegyen, Bucsum községben a „Jakab 
és Anna Bányatársulat” igazgatója volt, 
a zalatnai iskolaszék tagja,

– Mihály szintén több bánya igazga-
tóságában vezető szerepet töltött be (az 
1899es preszákai emlékműavatáson 
„volt 48–49es nemzetőr”ként nevezték),

– József gyógyszerész lett és nyugdíjba 
vonulásáig a schönbrunni udvari patikát 
működtette.

A lányok neveltetése más irányú volt. 
Anna leánya a zalatnai kohóműben dolgo-
zó Adorján György mérnök felesége lett és 
a véres események következtében három 
gyerekkel megözvegyült. Róza6 1850ben 

egy Galíciából áttelepült lengyel szárma-
zású tisztviselőhöz ment feleségül.

Egyes feltételezések szerint Lukáts 
Lukács azon magánosok közé tartozott, 
akik az 1811es és ’16os devalváció kap-
csán – jutalék fejében – közreműködtek 
a pénzváltásban, ezzel is hozzájárultak 
a család vagyonosodásához. Ezért nevez-
hették 1849ben „örmény pénzváltónak”. 
Lukáts Lukácsot az 1848–’49es ször-
nyűségek során az oláhok kirabolták, há-
zát felperzselték, őt magát feleségével és 
leányával együtt kivégzésre vitték és csak 
szerencsés véletlennek köszönhették, 
hogy a lázadók egyik vezére megmen-
tette őket (mert ilyen is volt...). (Később 
Lukáts Lukács Róza leánya a zalatnai 
véres események alatt tanúsított bátor 
embermentő cselekedeteiért magas ural-
kodói kitüntetésként a Ferenc József ér-
demkereszt arany fokozatát kapta.)

A Zalatnán élt Lukácsok többsége 
az 1848–’49ben átélt viszontagságok 
ellenére később is Zalatnán élt, egészen 
halálukig, csupán Róza követte férjét an-
nak hivatala szerint különböző városokba. 
Lukáts Lukács öreg korára a postamester-
séget János fia vette át. A Zalatna környé-
kén fekvő ércbányák igazgatását, meg-
osztva, Dávid, Mihály és János vették át, 
de a Zalatnakörnyéki bányák soha többé 
nem heverték ki az oláh dúlásokat: mire 
a bányákban és a kohóművekben esett ká-
rokat kijavították, addigra gazdaságtalan-
ná váltak, és modernizálásukra az egykor 
legendás Lukács vagyonból már nem volt 
fedezet. (Az 1800as évek legvégén Lukáts 
Dávid fiának, Lászlónak politikai pályára 
való lépésekor a Lukácsok végképp meg-
váltak az egykor legendás bányáktól.)

Lukáts Lukács 1861ben halt meg, sír-
ja a zalatnai római katolikus temetőben 
máig megőrződött.
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Lukáts Lukács arcképe
Lukáts Lukácsról egyetlen fénykép ma-

radt fenn, ami öregkorában készült. Ez a 
kép minden tekintetben „kilóg a sorból”. 
Különlegessége ott kezdődik, hogy – saj-
nos – később nem készült róla festmény. 
Azzal folytathatjuk, hogy az ábrázolt sze-
mély kifejezetten egyszerű, szinte parasz-
ti viseletben lett fotografálva. A magasan 
záródó nyakú fehér (vagy igen világos) 
színű ing örményes népviseletre emlékez-
tet, de a kép gyengesége miatt a részlete-
ket nem lehet kivenni. Lukáts Lukács – a 
kép szerint – nem viselte az örményekre 
akkoriban meglehetősen jellemző bozon-
tos szakállt (ami például József és Mihály 
fiának minden képén látható), hanem csu-
pán egy szép „magyaros” bajuszt. Sajnos, 
a kép még a fényképezés azon kezdeti 
korszakában készült, amikor a halvány 
és kontrasztszegény másolatot gondos 
kézimunkával utó kezelni kellett: egyes 
vonások kiemelésével, vagy a ruházat 
„hozzárajzolásával”.7

A mintegy 5 cm x 7 cmes fénykép 

vélhetőleg akkor készült, amikor Róza 
leánya 1850 nyarán férjhez ment és 
Zalatnáról férjéhez Gyulafehérvárra 
költözött. (Ekkor Lukács 68 esztendős 
volt.) A képet Róza leszármazottai a nagy 
becsben tartott családi fényképalbumban 
őrizték meg, mint az elődök legkorábbi 
fényképét, hogy most megoszthassuk az 
érdeklődőkkel.

Lábjegyzet:
1  senator elisabethopolensis = erzsébetvárosi 
tanácstag
2.  A Zalatnakörnyéki bányák aranyon és ezüs-
tön kívül közel azonos arányban tartalmaztak 
sok más értékes ércet, egyebek közt például 
tellurt is, így egyáltalán nem csupán az arany-
hozamuk jelentette e bányák értékét.
3  Mária Terézia 1758ban úgy rendelkezett, 
hogy azon armális nemesek, akik a Temesi 
Bánságban birtokot vásárolnak, attól fogva 
teljes jogú birtokos nemesnek tekinttessenek, 
amire válaszul 1760ban 16 örmény família 
szerezte meg az armálist, majd vásárolt birto-
kot és hirdettette ki a nemességét. Ezen akció 
kiugró jellegét mutatja, hogy az erdélyi örmé-
nyek 1667 és 1939 közötti nemesítéseit vizs-
gálva ezen kívül csupán az 1762es esztendő 
volt olyan, amiben 3nál több nemesítés tör-
tént. (S ezeknek megint csak sajátos oka volt: 
Erdély szerte kiépült a postaállomások háló-
zata, ami a vagyonos és távolsági összeköt-
tetésekkel jócskán rendelkező örmény nagy-
kereskedők számára igen vonzó hivatalnak 
kínálkozott, azonban ehhez is hivatalképes, 
azaz nemes embernek kellett lenni. Míg az 
országgyűlés igyekezett az armalistákat nem
nemesként kirekeszteni, de a bécsi kormány-
zat által működtetett hivatal ilyesmire nem 
vetemedhetett. Ez az oka, hogy 1761–’62ben 
további nyolc nemesítést kezdeményeztek az 
örmények. Tehát a 130 év alatt nemesített 59 
erdélyi örmény famíliának a fele 1760’62 

közt szerezte az armálisát, két kormányzati 
döntésre való talpraesett válaszként.
4  Begidsán Katalin arcképét a Füzetek 2014. 
októberi számában mutattuk be
5  Lukáts Dávid arcképét a Füzetek 2014. szep-
temberi számában mutattuk be
6  Lukáts Róza arcképét a Füzetek 2014. 
november számában  mutattuk be

7  Ilyenfajta fényképretusálásokon szerezte 
Zichy Mihály a később oly tökélyre vitt 
alakábrázolási készségét. Még az I. világháború 
korából is ismerünk olyan fényképet, ahol az 
arc fényképéhez – nem leplezve a technikát –, 
egyszerűen hozzárajzolták a kitüntetéseket és a 
ruházatot. 

Lukáts Lukács fényképe, a családi albumból

  

A kolozsvári író 76 
éves volt.

Hosszú betegség 
után hunyt el. Munkás-
sága során 1997ben 
Berzsenyidíjjal, 2005
ben József Attiladíjjal, 
2009ben a Magyar 
Köztársasági Érdem-
rend lovagkeresztjével 
is kitüntették, 1964
ben pedig megkapta a 
Román Írószövetség 
költészeti díját.

1960ban a kolozs-
vári BabesBolyai egyetemen szerzett ma-
gyar nyelv és irodalom szakos diplomát, 
ezután a Szabadság napilap, majd a Dolgo-
zó Nő, később a Családi Tükör hetilapok 
szerkesztőségében dolgozott. Költőként és 
prózaíróként egyaránt jelentőset alkotott, 
több mint negyven kötete jelent meg.

Hír24   MTI 2015 04. 15.

Az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek 2014. 
májusi számában olvassuk önvallomását, 

Meghalt Lászlóffy Csaba

ama összeállítás része-
ként, amely 75. szüle-
tésnapján köszönti a 
költőt, írót, drámaszer-
zőt, műfordítót, esz-
széistát. Így fogalmaz: 
„Szellemi szülőváros-
om Kolozsvár; tágabb 
szülőföldem s állandó 
otthonom a magyar 
nyelv. És átmeneti ott-
honra találtam bolyon-
gásaim során a világban 
s az időben ’kemény 
földön / leveles könyv-

tárban / Kemény János emlékiratában / nyíl-
vesszőként zúgó Ázsiában / kitömött begy-
gyel is élő trófeákban / keresztény máglyán 
vagy apokrif imában / fiktív hűségben és 
konkrét árulásban…’ Az egyedüli táj ben-
nünk él. Összekuszálva, középkori, ókori 
körvonalakkal, böjti szelekkel szántva – 
a legmaradandóbb haza.’

Lászlóffy Aladár öccseként nem lehe-
tett éppen könnyű bejárni azt a nagyívű 
művészi pályát, amin több mint negyven 

(1939-2015. április 14.)
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– a legkülönbözőbb műfajú – kötet állomá-
sai sorjáznak. S ráadásul Lászlóffy Csaba 
szemléletmódjának és szövegszerkesztő 
technikáinak van több olyan vonása, ami 
bátyjáéval rokon, de persze nemcsak vele, 
hanem más kortárs erdélyiekkel, Szilágyi 
Domokossal vagy Panek Zoltánnal vagy 
Páskándi Gézával is. Gondolhatunk a gro-
teszk iránti vonzódásra, az önéletrajziság 
ironikus átírására, a formák felbontására 
való hajlamra, a történelem abszurditása 
iránti fogékonyságra, a hatalmas művelt-
ség ihletadó szerepére. Lászlóffy Csabá-
nál azonban mindig érezhető a melanko-
likus hangoltság, a bezárkózásra hajlamos 
sors vívódó keserűsége. 

1960ban szerzett diplomát a kolozs-
vári BabesBólyai Egyetemen, első 

verseskönyve 1964ben jelenik meg 
(Aranyeső). Szinte minden erdélyi és 
magyarországi (Alföld, Kortárs, Életünk 
stb.) lap megbecsült munkatársa. Díjainak 
zöme romániai. Magyarországon – jócs-
kán megkésve – József Attiladíjat ka-
pott – és tagja a Magyar Művészeti Aka-
démiának. Az utóbbi két évtizedben egyre 
több kötete jelenik meg a határon innen, 
sajnálatos, hogy érdembeli kritikai vissz-
hang nélkül. (Ebben a „sorsban” nagyon 
sokakkal együtt osztozik.) Honlapján szá-
mos prózai munkája és verse érhető el

(A.K.)
Megjelent: Alexa Károly: Távol az 
Araráttól…A magyarörmény irodalom 
(Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület, Budapest, 2014.)

ÖRMÉNY BŰNBÁNAT – június
„Mennyei Király! Add nekem országodat, melyet szeretteidnek ígértél! És erősítsd 
meg a szívemet, hogy gyűlölje a bűnöket, egyedül Téged szeressen és a Te akarato-
dat cselekedje! És irgalmazz …”

A görög szertartásban egy ima így kezdődik: Mennyei Király! De ez az imádság a 
Szentlélekhez fordul. Ugyanakkor a római katolikus (latin) szertartásban – a II. vatikáni 
zsinat óta – az egyházi év utolsó vasárnapja Krisztus király ünnepe. A Szentháromság 
személyei a valóságban együtt tevékenykednek, de emberi módon beszélünk tulajdo-
nításokról: az Atya a Teremtő, a Fiú a Megváltó, a Szentlélek a Megszentelő. Végső a 
Szentháromság mint Isten adja nekünk az Ő országát:

dr. Sasvári László

  

Örömmel várjuk XIX. Bedrosz Nerszesz örmény katolikus pátriárkát, aki május 21
24 között lesz Magyarországon, Erdő Péter bíboros úr meghívására. Ünnepi kórus 
kíséretű örmény nyelvű örmény katolikus szentmisét mutat be május 23án a Szent 
István bazilikában 18 órakor, az Örmény Genocídium 100 éves évfordulója alkal-
mából. Erre a szentmisére szeretettel hívok mindenkit és akit szívesen elhívtok, 
azoknak kérlek, szóljatok! Nagy nyilvánosságra számítva az esemény meghívottai 
között a magyar közélet számos képviselőjének jelenlétére is számítani lehet.  

Május 24én, mivel mindenkit a 23ai szentmisére várunk, nem lesz szentmise 
az Orlay utcában. 

Világosító szent Gergely püspök búcsúünnepét június 21én 11 órakor tartjuk 
a Bp. XI. Orlay utca 6 szám alatti örmény katolikus templomunkban. 

A nyári időszakban, július és augusztus hónapban a szabadságok miatt csak kéthe-
tente lesz szentmise az Orlay utcai templomunkban. A dátumok: július 5, 19, augusztus 
2, 16, 30. 

Örömmel látom, hogy az új mise időpont némileg gyarapította a vasárnapi misén 
részt vevők számát. Szeretném azt is, hogy az anyagi biztonságunk is erősödjék, 
amihez szükség van mindenki támogatására. A jövő év felújítási feladatait szeret-
ném az ősz elején előkészíteni. Ezekhez mindenképpen önrészre lesz szükség. 

Remélem, sokan ünnepelhetünk együtt a pátriárkával! 
Kívánok áldott nyarat mindenkinek!                                                             

Ákos atya

Egyházi hírlevél
Tavasz és nyár az örmény katolikus lelkészségen 

Tisztelt Asszonyom!

Cornelia Gräfin von Rehbinder született Vertán Kornélia vagyok. Tudomásomra jutott, 
hogy egy márciusi rendezvényen fellépett Önöknél az Örmény Klubban Horváth Kornél 
Kossuthdíjas zeneművész. Az Ö nagyanyjának a neve szintén Vertán Kornélia.

Én a Vertán családfa kutatásával foglalkozom és Vertán Kornélia  családját már meg-
találtam a magyarbánhegyesi Vertán kriptában, egyedül Kornéliáról és férjéről, Ébner 
Józsefről nincsenek adataim. Ha megtenné nekem azt a szívességet, hogy kapcsolatba 
hozna engem Horváth Kornéllal, nagyon megköszönném. Lehet hogy Ő tudna nekem 
ebben segíteni. Nyáron tervezek egy erdélyi utat és természetesen Gyergyószentmiklós 
a fő cél. A családfánk 1750  től indul és remélem hogy még találok adatokat.
Szívességét előre is köszönöm!
Szívélyes üdvözletem küldöm Andalúziából:

Cornelia
2015. március 23.

(Szerk.megjegyzés: Természetesen a szálakat összekötöttük, hogy tovább együtt bogozgassák a 
családfát.)

Meghívó
Budapest Főv. II. kerületi Örmény Önkormányzat szeretettel hívja az érdeklődő-
ket a II. kerület Napja alkalmából megrendezésre kerülő hagyományos Ízek utcája 
rendezvényére 2015. június 13án, szombaton déli 12 órára, melynek új helyszíne: 
Marczibányi téri Művelődési Központ és a lőtér közötti terület.

Szeretettel várunk mindenkit az örmény sátornál, magyarörmény szívvel és ízekkel.
dr. Issekutz Sarolta elnök
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A zsúfolásig telt Dersi Jánosteremben 
Nagy László unitárius lelkész köszöntő-
je után Puskás Attila MÖMKEelnök fi-
gyelmeztetett: talán lesznek olyanok, akik 
most fogják felfedezni az őseiket a város 
két évszázad alatti forgatagában. Hatalmas 
genealógiák alakultak ki, ám ezeknek ku-
tatása, feltárása, visszahántása az időben 
embert próbáló feladat, részint az időbeni 
távolság, másrészt az emberi passzivitás 
miatt. Szász Ávéd Rózsa egy ilyen feladat-
ra vállalkozott – most már látszik – nem 
kis sikerrel. Marosvásárhelyen még nem 
történt ilyen összeírás, ha csak nem szá-
mítjuk a Pál-Antal Sándor akadémikus 
munkáját, aki a 16. századtól 1848ig vet-
te számba a vásárhelyi magyarörmény 
közösséget. Nos, igenis, erre számítani 
kell, s ezt folytatta a MÖMKE, Szász 
Ávéd Rózsa kutató munkájával.

A kutatás „kivitelezője”, a magyarör-
mény Ávéd család leszármazottja elmond-
ta, két pilléren nyugszik a feltáró munka 
– ez a mostani, épp elkészült az első rész, 
amely a legidősebb leszármazottak által 
szolgáltatott adatokat teszi nyilvánossá, 
de amolyan visszatekintés. Az öregek em-
lékeiben élő, meg a fiókok mélyén rejlő, ki-
kívánkozó dokumentumokra támaszkodik, 
s inkább visszafelé, a múltba tekint, hogy 

Örmények hozzájárulása 
a székely főváros felvirágoztatásához

Bakó Zoltán

ami még menthető, megmentsék. Ezután 
fog következni – jövő év szeptemberéig 
– az a munka, amelyben már a leszárma-
zottakról mondanak el adatokat a most még 
élő idős magyarörmények. Abba kerülnek 
majd bele a mostani közép és fiatalkorúak. 
Hogy miért a legidősebbekkel, és visszafe-
le tekintve kezdték a munkát, arra nem kell 
különösebb magyarázatot adni, mondta el 
a tanulmány készítője.

Harminc család adatai, fényképei szere-
pelnek a mostanra elkészült 105 oldalnyi 
munkában. Természetesen ennek sokszo-
rosa a vásárhelyi örmény eredetű családok 
száma. De ha a harmincat beszorozzuk 
az átlagosan tíz gyerekkel, meg a gyere-
kek gyerekeinek számával, kiderül, hogy 
óriási közösségről van szó. Olyan kö-
zösségről, amely munkájával, tudásával, 
művészetével, genetikailag hordozott be-
csületes életmódjával beépült a város éle-
tébe, és hozzájárult azzá tenni Vásárhelyt, 
ami a Bernádykorszakban és utána lett.

Szemléletesen a Várdombról a város 
felé ereszkedve, a vetített képeken a ko-
rabeli épületek tulajdonosai nevének fel-
sorolásával mutatta be Szász Ávéd Rózsa 
a magyarörmény elődöket. Így már fel-
ismerhetően tárult a nézőkhallgatók elé 
Csíki Márton családja, akinek társzekerei 

az egész Európából hozták az árukat, 
s hozták a Teleki Sámuel összegyűjtött 
könyveit Nyugatról, Teleki Domokos háza 
a vár alatt, ahol a lengyelörmény szár-
mazású Bem apó megszállt, a Gajzágó 
család, amely a Kárnász házat jegyaján-
dékként vásárolta a házasulandó lányá-
nak, a Dudutzcsalád a Dudutz saroki – 
és többi – házával, az Izmael és Kopacz 
családok a Szentgyörgyi utcai házaikkal, 
és sorjáztak a Csíkiak, Pattantyúsok, 
Szentpéteriek, Lukácsfiak, Zakariások, 
Dajbukátok, Dobribánok, Oncsánok. 
A városnak egy eddig rejtett kincse tárult 
fel a hallgató ság előtt.

A teljes kutatási anyag pannókra füg-
gesztve jelenik meg az unitárius egyház 
termének falán (Novák József képzőmű-
vész és Szabó Attila informatikus mun-
kája) de rövidesen egy füzet formájában 
is világot lát. Addig is, a pannókat az ér-
tékes információkkal, képekkel még két 
hétig láthatja a marosvásárhelyi közönség 

az unitárius egyház Dersi Jánostermében. 
Jövőre, ha elkészül a második pillér is, 
könyv formájában fogják közreadni a tel-
jes kutatás eredményét.

A harminc család
A pannókon szereplő családok, ame-

lyeknek elődei az 1800as évek elejé-
től költöztek be Marosvásárhelyre: id. 
Petelei István, Dobribán Zakariás, Dudutz 
János, Szentpétery Géza, Esztegár Gerő, 
Csiki F. Károly, Ábrahám Róza, Izmael 
Ferenc, Ávéd Márton, Keresztes Lázár, 
Kopacz Lukács, Wajtsuk Pál, Farcádi 
Sándor Mózes, Tolokán Márton, Schüle 
szül. Zachariás Katalin, Lukácsfy János 
József, Várterész István, Gáspár Ferencné 
Ávéd Róza, Ávéd Gergely, Ávéd András, 
Ávéd Kálmán, Száva János Zoltán, 
Dályai Jakab, Mánya Antal, Ázbé Mihály, 
Ábrahám Veronika, Onucsán Katalin, 
Dajbukát Veronika, Kántos szül. Kovrig 
Éva, Budai Merza Pál.

székelyhon.ro
2015.03.22.

Élő emlékezet – örmény származású családok Marosvásárhelyen – ezzel a címmel 
tartott előadást vasárnap délben a Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kulturális 
Egyesület (MÖMKE) szervezésében Puskás Attila és Szász Ávéd Rózsa azokról a csa-
ládokról, amelyek a 19. század elejétől költöztek a városba, s tevékenységükkel, itt-
létükkel hozzájárultak a székely főváros felvirágoztatásához.

Zsúfolásig telt a történelemre kíváncsi érdeklődőkkel a terem
Szász Ávéd Rózsa és a bal sarokban Dr. Puskás Attila
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A családfakutatás minden ősi kultúra fon-
tos tudományága volt: királyok, fáraók, 
császárok, papok igazolták származásu-
kat, és fontos volt az örökösödés és örök-
ség megállapításának céljából is. Az erdé-
lyi örményekre jellemző, hogy képesek 
családjuk származását a kezdeti, betele-
pedésig visszamenő időkig visszavezet-
ni. A családok nyilvántartása elsősorban 
az örmény katolikus plébániák feladata 
volt, és ma is az. Emellett a családok is 
megőrizték családtagjaik keresztelési, há-
zassági, halotti anyakönyveit, és ápolták 
a rokoni, baráti kapcsolatot. 

Így volt ez Marosvásárhelyen is. A ma-
rosvásárhelyi örménységnek nem volt 
temploma, de élő kapocsként kötötte ösz-
sze őket a rokoni szál. Nem egy időben, 
és nem tömegesen érkeztek a városba, 
de bizonyítottan tartották a kapcsolatot 
egymással, és kötődtek korábbi lakhelye-
iken élő családtagjaikhoz is. Az örmény-
ség egy szorosan összefonódott organikus 
egységben élt és él ma is Erdélyben, és 
nem túlzás kijelenteni, hogy majdnem 
minden erdélyi örmény származású a má-
siknak rokona.

A MÖMKE egyik feladata az ősi csa-
ládok felkutatása, a genealógiai kutatá-
sok támogatása. Ennek a célkitűzésnek 
tett eleget Szász Ávéd Rózsa, aki egy évig 
tartó kitartó kutatómunkájával elkészítet-
te a marosvásárhelyi örmény származású 
családok egy részének genealógiáját, az 
utolsó élő leszármazottig, ennek közlé-
se alapján. A kutatás azonban túlmutat 
a családfakutatáson, és „felrúgva” a ha-
gyományos módszertant, kultúrtörténeti 

Élő emlékezet
- Örmény származású családok Marosvásárhelyen - 

jelleget is ölt. Érdekes részleteket közöl 
a családok és a város életéből, rámutat 
az örmény származásúak társadalmi sze-
repére Marosvásárhely életében és városi 
arculatának kialakulásában.

Az örmények vásárhelyi jelenléte, fej-
lődése és gazdagodása bizonyítja azt, 
hogy egy kisebbség a többség számára 
gazdagság forrása. Az örmények jól érez-
ték itt magukat, a családok megvetették 
lábukat, ami tanúságot tesz a város nyi-
tottságáról és lakóinak toleranciájáról 
is, jóllehet nehézségek akkor is léteztek. 
Legyen ez a kutatás intő, felkiáltó jel ko-
runk „európai”, harmonikus együttélést 
hirdető Marosvásárhelyének is.

Köszönet illeti Szász Ávéd Rózsát, 
Novák József és Szabó Attila designert 
a kiállítás megalkotásáért, valamint 
az egyesület minden tagját a készséges 
segítségért.

Dr. Puskás Attila
MÖMKE elnök

Marosvásárhely, 2015. március.

Lényegében erre vezethető vissza az 
Azer  bajdzsán és Örményország közöt-
ti béke nélküli fegyverszüneti állapot, 
amely a Safarovüggyel újra a nemzet-
közi figyelem középpontjába került. 
 
Tízezer eltüntetett emlékkő

Az örmény nép elleni sorozatos me-
rényletek egyik beszédes példája az ősi 
julfai temető megsemmisítése. Az előadó 
ismertette Julfa történetét. Az Araxes fo-
lyó csaknem száz éve lett 
határ ÉszakAzerbajdzsán és 
Örményország között, s ez a 
határ a Vergilius által meg-
énekelt kőhídnál – pontem 
indignatus Araxes – fekvő 
Julfa városát is kettévágta. 
Tulajdonképpen már 1600
tól elkezdődött Nachicevan 
exklávéban (magyarul „az 
alászállás helye”, merthogy itt szálltak alá 
a szomszédos Ararát hegyén megfenek-
lett bárkából Noé és fiai) virágzó örmény 
kereskedőváros hanyatlása, azonban a te-
metője – amely az utóbbi évekig 
a Világörökség részét képezte – 
megmaradt, ha a háromezer kő-
ház, a hét templom rommá is vált. 
A 16 négyzetkilométeren fekvő, 
több mint tízezer khachkart (álló és fek-
vő sír, illetve emlékkövet) őrző temető 

tüneményes módon épen maradt. Ősi ör-
mény motívumokkal faragott álló emlék-
köveinek nagy része elérte a két és félmé-
teres magasságot.
Az azeri és örmény viszony elmérgesedésé-
vel az azeri területre szakadt temetőt 2005 
decemberében mindössze három nap alatt 
(15–17. között) eltűntették a föld színéről.  
 
Temetőből lőtér

Azeri katonák és civilek vonultak ki 
a temetőbe, s a túlsó parton 
gyászoló örmények szeme 
láttára széttörték a felmér-
hetetlen értékű sírköveket, 
majd billenő teherautókra 
rakták és a területen átvezető 
vasút töltését rakták ki belő-
le. A törmelék másik részét 
a földbe döngölték, homok-
kal szórták be, így a tizen-

hat négyzetkilométernyi temető területén 
katonai lőteret alakítottak ki – oda pedig 
civileknek szigorúan tilos a bemenet. Így 
lett egy örmény temetőből – amely nem 

mellékesen a Világörökség ré-
sze volt hivatalosan – katonai 
objektum.

Az utolsó, aki még látta a te-
metőt, Steven Sim skót építész 

volt 2005 augusztusában. A nahicseváni 
örmény emlékeket végiglátogatva azt 

Egy kulturális genocídium intő példája
Szerdán este a Bernády Házban tartott találkozót a Marosvásárhelyi Örmény-
Magyar Kulturális Egyesület. A rendezvény során Puskás Attila egyesületi elnök 
a jelenlegi örmény–azeri konfliktus gyökereire világított rá, ismertette az örmény 
nép legalább kétezer évre visszamenő meghurcoltatásait, a Szovjetunió széthullá-
sával kialakult nemzetközi helyzetet, amely az utódállamok létrejöttével tovább 
mérgesítette a keresztény örmény és a környező, jobbára muszlim országok között 
létrejött feszült viszonyt.

Nareki Szent Gergely
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tapasztalta, hogy a tartomány ösz-
szes középkori örmény templomát 
földig rombolták. A julfai temetőt 
még épségben találta. A kocsi-
kísérők megtiltották neki, hogy 
fényképezzen, majd nem sokkal 
később letartóztatták és kiutasítot-
ták az országból.

Ennek ellenére készültek titkos 
filmfelvételek a temetőrombolás-
ról, ezek egyikét be is mutatták 
a vásárhelyi örménytalálkozón. 
Megdöbbentő erejű képe-
ket láthatott a közönség.  
 
Nincs, ami volt?

Az Európai Parlament 
2006. február 16án ha-
tározatban ítélte el a 
pusztítást és delegációt 
akart küldeni a hely-
színre, amit az azeri 
kormány mindmáig megakadályozott. 
„Hazugság és provokáció” – jelentette 
ki Ilham Aliev azeri elnök. „Semmilyen 
örmény emléket nem pusztítottunk el, 
hiszen Nahicsevánban soha nem is éltek 
örmények.” Ezzel szemben vitathatatlan 
tény: 1900ban az exklávé lakosságának 
50 százaléka, 1920ban egyharmada, míg 
1989re már csak 1 százaléka volt örmény. 

Ami természetesen az azeri poszt-
kommunista beállítottságú elnö-
köt cseppet sem zavarja.

A julfai örmény temető elpusz-
títása amellett, hogy empátiát vált 
ki a világ népeinek tudatában, egy-
úttal figyelmeztető jel is számunk-
ra: saját, néha elnéptelenedett 
falvainkban legalább a templomo-
kat, temetőket meg kell őriznünk, 
ha nem akarunk az ismeretlenség 
homályába távozni. De vigyázni 

kell a magyarörménye-
ket fenyegető veszélyre 
is, hiszen vannak olyan 
hangok, hogy az erzsé-
betvárosi Apafikastélyt 
eurómilliókból akarják 
felújítani a magyarör-
ménységhez semmivel 
sem kötődő akarnokok, s 
ugyancsak kacsingatnak 

a szamosújvári örmény templom kulturá-
lis kincsei (például a Rubenskép) irányá-
ba is.

A cikk az alábbi címen található: 
http://www.szekelyhon.
ro/aktualis/marosszek/

egy-kulturalis-genocidium-into-peldaja
Szekelyhon.ro

Az örmény nép tragédiája az I. világhábo-
rúban címmel korabeli dokumentumokat, 
visszaemlékezéseket, fotókat, valamint 
a mindennapi élethez tartozó használati 
tárgyakat bemutató kiállítás nyílt 2015. 
március 20án az örmény népirtás szá-
zadik évfordulója kapcsán az Országos 
Széchényi Könyvtár Ereklyeterében.

A 2015. május 20ig nyitva tartó tárlat 
az 1915–1916os év eseményei mellett, 
annak előzményeit és következményeit 
is bemutatja – így például az örmény di-
aszpóra kialakulását és az első Örmény 
Köztársaság megalakulását. A tárlat az 
Örmény Nemzeti Könyvtár és az OSZK 
együttműködésével valósult meg.

Az örmények a IV. század elején az el-
sők között vették fel a kereszténységet, s 
évszázadokon keresztül őrizték hagyomá-
nyaikat; önálló struktúrába tagolva éltek 
az Oszmán Birodalomban.

A 19. században Abdul Hamid szultán 
idején a birodalom reformjaival elégedet-
lenkedő örmények százezreit pusztították 

Az örmény nép tragédiája 
az I. világháborúban – kiállítás

el, de az akkori mészárlások még nem irá-
nyultak a nép teljes megsemmisítésére. 
A népirtás előzményei között tartják számon 
az 1909es kilikiai (Adana) vérontást is.

Az örmény nép tragédiájának kezde-
tét 1915. április 24hez kötik a történé-
szek, amikor a konstantinápolyi örmény 
értelmiség és gazdasági elit képviselőit 
elfogták, deportálták, majd kivégezték. 
A mai napig viták folynak arról, hogy ezt 
követően összesen hányan pusztultak el, 
mivel nem készültek összeírások az ál-
dozatokról. A nemzetközi tudományos 
közélet képviselői és a történészek másfél 
millióra teszik a kiirtott örmények számát. 
A kiállítás több dokumentumon keresztül 
mutatja be a Budapestre érkezett örmény 
menekültek sorsát is. Az első világháború 
idején az Osztrák–Magyar Monarchiának 
nagykövete volt Konstantinápolyban, 
diplomáciai képviselete a birodalom más 
városaiban. Számos követjelentés érke-
zett Bécsbe a közös külügyminiszter-
hez, Burján Istvánhoz. A bécsi levéltár 

ÖRMÉNY GENOCíDIUM 100   ÖRMÉNY GENOCíDIUM 100   ÖRMÉNY GENOCíDIUM 100

Dr. Kabdebó Lóránt: Nyílik a lélek c. elő-
adásán 2015. május 6-án, 
a Lipták villában.
Rendezte a Zuglói Örmény Önkormányzat.
A képen unokáival

…
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az események mindennapjairól több ezer 
oldal dokumentumot őriz, ezekből a doku-
mentumokból is láthatnak néhányat a kiál-
lítás látogatói. A tárlat részét képezik még 
a menekültek réz és ón használati tárgyai, s 
megtekinthetők még ereklyetartók, keresz-
tek és egyházi ruhák is.

A kiállítás kurátorai Kovács Bálint és 
Őze Sándor valamint társkurátora Czázár 
Nikolett voltak.

Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, 
V. emelet, Nemzeti Ereklye kiállítótér 
Időpont: 2015. március 20. – május 20.

Meghívásunkra március 25én, szerdán 
érkezett az OSZKba Tigran Zargaryan 
úr, akit Tüske László főigazgató és Boka 
László tudományos igazgató fogadott. 
Örményország Nemzeti Könyvtárának 
vezetője elsőként Az örmény nép tragé-
diája az I. világháborúban című kiállítást 
tekintette meg, melyet az örmény nem-
zeti könyvtár is támogatott szakmailag, 

s melynek pár nappal korábbi megnyitó-
ján Zargaryan úr egészségügyi okokból 
sajnálatosan nem lehetett jelen. A tárlaton 
Kovács Bálint armenológus, a kiállítás 
egyik kurátora vezette végig a delegációt. 
Az ezt követő megbeszélésen az aktuális 
könyvtárszakmai kérdések megvitatásán 
kívül közös egyetértésben kimondták, 
hogy azonosak az érdekeink, országaink 

gazdasági és kulturális fejlődésében óriási 
szerepe van a két nemzeti könyvtárnak, 
illetve kiemelték, hogy mindkét fél szá-
mára prioritást élveznek a digitalizálásban 
rejlő lehetőségek, ezért kölcsönösen fog-
ják egymás munkáját segíteni a jövőben.

Március 27én könyvtári körséta kereté-
ben Zargaryan úr megtekintette az OSZK 
épületét, tájékozódott a törzsgyűjtemény 
és a különgyűjtemények, valamint a tu-
dományos műhelyek munkájáról, érdek-
lődött az alkalmazott digitalizálási eljá-
rások felől, ezt követően pedig ünnepi 
keretek közt kétoldalú megállapodást 
írt alá dr. Tüske László főigazgatóval. 
Ebben a két könyvtár vállalta, hogy meg-
osztják egymással digitalizálási tapasz-
talataikat, szakértőik révén kölcsönösen 
együttműködnek pályázati projektekben, 
kiadványokat cserélnek egymással, s a 
releváns bibliográfiai adatbázisok közös 
gondozását is előtérbe helyezik. Külön 

rögzített tudományos kutatási tervek alap-
ján részletes együttműködési programo-
kat dolgoznak majd ki a közeljövőben. 
A megállapodást három évre kötötték, 
de ez a későbbiekben az együttműködés 
sikerességének függvényében automati-
kusan megújul.

Az 516os Tanácsteremben zajlott bará-
ti hangulatú eseményen az eseményeket 
szervező intézményi munkatársak mellett 
jelen volt dr. Őze Sándor, a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Történettudományi 
Intézetének igazgatója, a kiállítás társ-
kurátora, valamint Issekutz Sarolta asz-
szony is, az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület vezetője, aki kiállí-
tásunk megvalósítását támogatta, segítet-
te. Mindketten üdvözölték a két nemzeti 
könyvtár szorosabb együttműködésének 
megújuló lehetőségét.

Még több fotó az Indafotón

Együttműködés az OSZK 
és az Örmény Nemzeti Könyvtár között
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Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kultúrális Egyesület újabb könyvadományokat küldött 
az Örmény Nemzeti Könyvtár számára. Issekutz Sarolta, Kovács Bálint, Tigran Zargaryan
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Szuromi Szabolcs, a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem rektora nyitotta meg 
március 20án az Országos Széchényi 
Könyvtár és az Örmény Nemzeti Könyvtár 
által rendezett kiállítást az örmény nép 
tragédiájáról.

Az örmény nép tragédiája az I. világ-
háborúban címmel nyílt korabeli do-
kumentumokat, visszaemlékezéseket, 
fotókat, valamint a mindennapi élethez 
tartozó használati tárgyakat bemutató ki-
állítás Budapesten, az Országos Széchényi 
Könyvtár ereklyeterében.

A tárlat az örmény népirtás századik év-
fordulója alkalmából bemutatja az 1915–
1916os év eseményeit, annak előzményeit 
és következményeit, az örmény diaszpóra 
kialakulását és az első Örmény Köztársaság 
megalakulását.

A látogató megtudhatja, hogy az örmé-
nyek a  4. század elején az elsők között 
vették fel a kereszténységet, s évszáza-
dokon keresztül őrizték hagyományaikat, 
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Kiállítás nyílt a Széchényi Könyvtárban az 
örmény népirtásról

önálló struktúrába tagolva éltek az Oszmán 
Birodalomban.

A kiállítás több dokumentumon keresztül 

mutatja be a Budapestre érkezett örmény 
menekültek sorsát is. A tárlat részét képezik 
a menekültek réz és ón használati tárgyai, 
s megtekinthetők még ereklyetartók, ke-
resztek és egyházi ruhák is.

A 19. században Abdul Hamid szultán 
idején a birodalom reformjaival elégedet-
lenkedő örmények százezreit pusztították 
el, de az akkori mészárlások még nem irá-
nyultak a nép teljes megsemmisítésére. 
A népirtás előzményei között tartják szá-
mon az 1909es kilikiai (Adana) vérontást 
is. Az örmény nép tragédiájának kezdetét 
1915. április 24hez kötik a történészek, 
amikor a konstantinápolyi örmény értelmi-
ség és gazdasági elit képviselőit elfogták, 
deportálták, majd kivégezték. A mai napig 
viták folynak arról, hogy ezt követően ösz-
szesen hányan vesztették életüket, mivel 
nem készültek összeírások az áldozatokról. 

A nemzetközi tudományos élet képviselői 
és a történészek másfél millióra teszik a ki-
irtott örmények számát.

A megnyitón Tüske László, az Országos 
Széchényi Könyvtár főigazgatója köszön-
tötte a látogatókat. Hangsúlyozta, hogy az 
örmény tragédia „egy nép kitörölhetetlen 
emléke, kötelességünk megemlékezni róla.”

Tigran Zargaryan, a jereváni Örmény 
Nemzeti Könyvtár főigazgatója levélben 
fejezte ki köszönetét a kiállítás szervezői-
nek. Felidézte az örmény–magyar kapcso-
latok távoli múltra visszatekintő történetét, 
megemlékezett azokról a magyar tudósok-
ról − Misztótfalusi Kis Miklósról és Schütz 
Ödönről −, akik sokat tettek az örmény 
kultúráért. Kifejezte háláját a magyaroknak, 
akik a tragédia után sok örmény menekültet 
fogadtak be. A világ minden táján minden 
örmény ember érzi még ma is az 1915ben 
kezdődött tragédia lelki és politikai hatását 
– hangsúlyozta üzenetében.

Szuromi Szabolcs Anzelm, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem rektora meg-
nyitó beszédében kiemelte, hogy a múlt 
fájdalmaival mindig szembe kell nézni, 

és amikor nem lehet objektív módon mér-
legelni – ahogyan az I. világháború idején 
sem lehetett −, akkor később az egész em-
beriség felelőssége szembenézni a múlt-
tal, a fájdalommal. Ha ezt nem tesszük 
meg, akkor újra megismétlődhetnek azok 
az események, amelyek beárnyékolják, 
megalázzák egy nép életét – hangsúlyozta. 
Figyelmeztetett arra, hogy a népirtás egy 
nép halála, ugyanakkor egyes emberek ha-
lála, emberi méltóságuk meggyalázása is.

Elmondta, hogy 1915. április 24től szo-
kás számítani az örmény népirtást, a fo-
lyamat azonban korábban elkezdődött: 
az örmény értelmiség legkiválóbbjait el-
hurcolták, bebörtönözték, meggyilkolták. 
Felidézte a deportációkat, amelyek valójá-
ban kivégzések voltak; az áttelepítéseket, 
amelyek során az emberek szintén halálra 
voltak ítélve, mert nem gondoskodtak szá-
mukra ivóvízről, élelemről. 1915ben két-
millió örmény élt a birodalomban, 1923ra 
megszűnt létezni az örmény kisebbség 
– hangzott a megrendítő adat.

Szuromi Szabolcs emlékeztetett arra is, 
hogy diplomáciai utakon sokan próbáltak az 
örmény nép segítségére sietni – a Szentszék 
részéről Pietro Gasparri bíboros, államtit-
kár, és az altitkár, Eugenio Pacelli, a későb-
bi XII. Piusz pápa −, de sikertelenül. Utalt 
egy frissen megjelent forrásgyűjteményre, 
amely megdöbbentően dokumentálja, hogy 
a segítséget felajánlók kénytelenek vol-
tak átgondolni terveiket. Pacelli bíboros, 
Gasparri bíboros és az amerikai nagykövet 
levelezése bizonyítja, hogy akárhányszor 
a pápa vagy az Egyesült Államok tett va-
lamilyen nyilatkozatot, azt tömegek kivég-
zése követte. Egyértelművé vált, hogy nem 
a politikai álláspontok kifejtése menthet 
meg egy nemzetet a végső pusztulástól, 

Hegedüs Anna Mária és Béres Attila



Erdélyi Örmény Gyökerek 2015. május-június

31

Erdélyi Örmény Gyökerek2015. május-június

30

ÖRMÉNY GENOCíDIUM 100   ÖRMÉNY GENOCíDIUM 100   ÖRMÉNY GENOCíDIUM 100

hanem konkrét segítségnyújtásra van szük-
ség, mindent meg kell tenni a menekülőkért. 
Pacelli bíboros, a későbbi XII. Piusz pápa 
megértette: a népirtással szemben sajnos  a 
józan ész kategóriája nem alkalmazható, a 
járható út az emberséges magatartás,  a be-
fogadás, a gondoskodás.

A PPKE rektora végül azt a következte-
tést osztotta meg a kiállítás látogatóival, 
hogy felebarátunkban mindig az embert 
kell látnunk, minden embertársunkért 
meg kell tennünk mindent, hogy saját 
értékeit, meggyőződését tudja követni, 
megőrizve ősei hagyományát. 

A kiállításmegnyitón közreműkö dött
David Yengibarjan örmény har mo ni
kaművész.

A tárlat létrejöttében együttműködő
partner a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Bölcsészettudományi Kara. 

Kurátorai: Kovács Bálint és Őze Sándor.
A kiállítás ingyenesen megtekinthető 

az Országos Széchényi Könyvtárban 2015. 
március 20tól május 20ig, keddtől szom-
batig 9 és 20 óra között.

 Fotó: Thaler Tamás
Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír

2015. március 20. 

A kiállítás megrendezését támogatta:
Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség, 

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egye-
sület, Fővárosi Örmény Önkormányzat, 
Budapest Főv. II. kerületi Örmény Önkor-
mányzat, Ferencvárosi Örmény Nemzetisé-
gi Önkormányzat és a XII. kerület Örmény 
Nemzetiségi Önkormányzat.

Az Orlay utcai örmény katolikus lel-
készségen hacskár-t, kereszteskövet 
áldott meg április 24én, az örmény 

genocídium 100. évfordulóján Krikor 
Badichah, a római XIII. Leó Örmény 
Kollégium rektorhelyettese, majd meg-
emlékező szentmisét mutatott be, melyen 
koncelebrált Fülöp Ákos, a lelkészség plé-
bániai kormányzója.

1915. április 24én kezdődött az Osz
mán Birodalomban, a történelmi 
Örményország területén élő örménység 
megsemmisítésére irányuló, központilag 
szervezett népirtás. Mintegy 1,5 millió 
örmény vesztette életét, százezrek mene-
kültek más országokba.

A kereszteskő megáldása után Krikor 
Badichah felhívta rá a jelenlévők fi gyel
mét, hogy Krisztus kereszthalála óta a 
kereszt a feltámadás, a győzelem, a sátán 

Kereszteskövet állítottak Budapesten
az örmény mártírok emlékére
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legyőzésének a jelképe. Hiába próbálták 
annyian és annyiszor lerombolni az örmé-
nyek vallási központjait, mégis itt vannak, 
mégis hisznek – mondta Krikor Badichah.
Fülöp Ákos plébániai kormányzó arról 
szólt, emlékezni és megáldani jöttünk ma 
ide; nem csupán visszagondolunk valami 
rosszra, hanem egyben kifejezünk valami 
rendkívül fontosat, mely a továbblépéshez 
szükséges: az egységet, az összefogást, 
melyet a kereszt két vízszintes szára is ki-
fejez. Elhelyezzük a tisztelet koszorúit, 
és megerősödve lépünk tovább, melyhez 
azonban elengedhetetlen, hogy az Istennel 
való kapcsolatot megerősítsük.

Ezután sorban elhelyezte a megem-
lékezés, tiszteletadás koszorúit az egy-
házközség, az örmény nemzetiségi szó-
szóló, a Székely Katasztrófaelhárítás, 
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Sinka Sára és Dániel

Április 24-én, az örmény genocídium 100. évfordulóján kereszteskövet áldott meg 
a budapesti, Orlay utcai örmény katolikus lelkészségen Krikor Badichah, a római 
XIII. Leó Örmény Kollégium rektorhelyettese.
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Egyesület, a fővárosi, a zuglói örmény 
önkormányzat, a józsefvárosi örmény ön-
kormányzat és Budapest számos kerülete; 
majd Kocsár Géza, a Székely Katasztrófa
elhárítás és polgári védelem képviseleté-
ben mondott pár szót. Elmondta, a gyer-
gyószentmiklósiak emlékezetükben őrzik 
erdélyi örmény barátaikat, és hálásak 
az erdélyi örményeknek, akik mellettük 

álltak a nehézségekben, többen részt vet-
tek a szabadságharcban is.

Az örmény rítusú szentmisén mondott 
homíliájában Krikor Badichah örömét fe-
jezte ki, hogy Ferenc pápának köszönhető-
en az egész világ megismeri Náregi Szent 
Gergelyt. Elmondta, milyen meghatottan 
gyűltek össze az örmények április 12én 
a Szentatya körül a Szent Péterbazilikában, 
sokan nem tudták visszatartani könnyeiket. 
Nagy ajándékot adott Ferenc pápa az ör-
ményeknek azzal, hogy egyházdoktor-
rá nyilvánította Náregi (Virrasztó) Szent 
Gergelyt, és nagy öröm az egész világnak, 
hogy megismerheti az örmény szentet, 
a 10. századi költőt és misztikust.

Ma nem sírni gyűltünk össze – hang-
súlyozta Krikor Badichah. Elmondta, 
előző nap tanakodtak, milyen színű ru-
hában legyen a pap a mai szentmisén 
– és a vörös mellett döntöttek, amely 

az öröm színe is, hiszen az örmény vér-
tanúkat szentté avatták, ne sirassuk már 
őket, akik a mennyben vannak. Legyetek 
örmények hittel, szívvel, ne csak szív-
vel és lélekkel! – szólította fel a híveket 
a celebráns. Ezután kiemelte a vértanú 
püspök, Mihael Hacsaturján példáját, akit 
börtönbe zártak, megkínoztak, mellkasán 
tüzet raktak, a saját mellkeresztjének lán-
cával próbálták megfojtani, végül felda-
rabolták – az ilyen emberek nem halnak 
meg, emlékezünk rájuk és imádkozunk 
értük, de ők is imádkoznak értünk, hiszen 
a mennyben vannak.

Hálásak a pápának azért is – folytatta 
Krikor atya –, hogy kimondta: genocí-
dium, népirtás történt 1915ben; üze-
netét sokan meghallották, és sok állam 
elismerte, hogy genocídium történt – 
meg kell köszönni nekik ezt. Kiemelte 
Németországot, ahol azt is kimondták, 
hogy ők is vétkesek az örmény népirtás-
ban, és hangsúlyozta, ezzel nem csupán az  
örményeknek adnak ajándékot, hanem ők 
maguk nőnek nagyra a többi nemzet előtt.

A XVIII. században érkeztek Erdélybe 
nagyobb számban örmények; jelentő-
sebb közösségek alakultak ki Gyergyó
szentmiklóson, Szamosújváron, Erzsé bet
városban, Máramarosszigeten.

ÖRMÉNY GENOCíDIUM 100   ÖRMÉNY GENOCíDIUM 100   ÖRMÉNY GENOCíDIUM 100

Az első, majd a második világháború 
után Erdélyből nagy számban települtek át 
örmény katolikusok, számukra 1922ben 
megalakult a budapesti Örmény Katolikus 
Egyházközség. Az első lelkipásztorokat 
a velencei mechitaristák küldték, majd 
1934ben a bécsi mechitaristák vették át 
a magyarországi örmény katolikusok lelki 
gondozását az esztergomi érsek főpásztori 
joghatósága alatt. 

Az istentiszteleteket kezdetben a bu-
dapesti Szent Istvánbazilika Szent Lipót 
kápolnájában tartották. 1947ben a bíbo-
ros főpásztor új dekrétummal, personalis 
és territorialis hatáskörrel szervezte újjá az   
örmény lelkészséget. 1949ben a Budapest 

V. Semmelweis u. 9be költözött a lelkész-
ség, majd 1974 májusában a XI. Orlay u. 
6. szám alatti háromszintes villaépületben 
találtak otthonra. Az épület földszintjén 

kápolnát alakítottak ki Azbej Sándor Ybl-
díjas építészmérnök tervei szerint.

A Fogolykiváltó Boldogasszony és  
Világosító Szent Gergely lelkészség 
úgynevezett személyi plébánia, vagyis 
nincs saját területe, hanem – a Katolikus 
Lexikon megfogalmazása szerint – „egy 
terület krisztushívőit rítus, nyelv, nemze-
tiség vagy más szempont alapján fogja 
össze közösséggé”.

Fotó: Lambert Attila
Verestói Nárcisz/Magyar Kurír
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Csak a kiengesztelődés és a béke konkrét 
gesztusaival válik lehetővé a száz éve tör-
tént örmény népirtás értelmezése – ez volt 
a központi gondolata Ferenc pápa beszé-
dének, amelyet az örmény katolikus egy-
ház patriarchális szinódusához intézett 
április 9ei találkozójukon. A Vatikáni 
Rádió beszámolója.

A drámai történelmi esemény emlékére 
a pápa szentmisét mutat be április 12én, va-
sárnap délelőtt a Szent Péterbazilikában. 
 
Az Oszmán Birodalom idején, száz éve 
került sor másfél millió örmény lemészár-
lására, akik visszautasították, hogy meg-
tagadják hitüket. Ferenc pápa osztozik 
e tragédia fájdalmában az örmény kato-
likus püspökökkel. A vasárnapi szertartás 
során az Isteni Irgalmassághoz fohász-
kodnak majd segítségért, hogy az igaz-
ság és az igazságosság iránti szeretetben 
tudják begyógyítani a sebeket. Kérik to-
vábbá a kiengesztelődés és a béke konkrét 
gesztusait az érintett nemzetek számára, 
amelyek egyelőre nem jutottak elfogad-
ható egyetértésre a szomorú esemény ér-
telmezése terén.

 
Régi diaszpóra és 
modern bizony talanságok

A száz évvel ezelőtti genocídium indítot-
ta el az örmény nép egyházának kiván-
dorlását, amely ma jelen van az Egyesült 
Államokban, Oroszországban, Uk raj nában, 

Ferenc pápa: A béke gesztusai 
gyógyíthatják be az örmény népirtás sebeit

DélAmerikában és Európában. A múlt kö-
vetkezményei ma tovább élesednek a kö-
zelkeleti események tükrében. Ferenc 
pápa szomorúan emlékezett meg a szíriai 
Aleppóról, a „vértanú városról”, amely 
száz évvel ezelőtt biztos menedék volt 
a kevés örmény túlélő számára. E térség 
az utóbbi időben megtapasztalja nem-
csak az örmények, de minden keresz-
tény jelenlétének veszélybe kerülését. 

Sötét erők, megváltó szenvedés
 

Az örmény tragédia kapcsán a pápa ki-
emelte, hogy fontos Istentől kérni a szív 
bölcsességének ajándékát. A száz évvel 
ezelőtti áldozatok emlékezete elénk ál-
lítja a „mysterium iniquitatis” („a go-
noszság titka”, vö. 2Tessz 2,6 – A szerk.) 
sötétségét. Nem érthetjük meg, hacsak 
nem az evangélium szavaival ezt a drá-
mát. Az 0ember szívének mélyéről 

Ferenc pápa és XIX. Nerszesz Bedrosz örmény 
katolikus pátriárka
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feltörhetnek a legsötétebb erők, amelyek 
képessé teszik arra, hogy megtervezze 
embertársa szisztematikus kiirtását, vagy 
hogy őt ellenségnek, illetve azonos embe-
ri méltósággal nem rendelkező személy-
nek tekintse. A hívők számára az ember 
által elkövetett rosszra vonatkozó kérdés 
bevezet a megváltó szenvedésében való 
részesedés misztériumába.

Emlékezzünk, hogy tanúságot tegyünk 
a szeretetről
 
Ferenc pápa megemlékezett a száz évvel 
ezelőtti vértanúkról, és hitük szilárdsá-
gát összekapcsolta az örmények kétezer 
éves történelmével. Ez a nép volt az első, 
amely Kr. u. 301ben keresztény hitre tért. 
E nép szenvedései történelme során bizo-
nyos értelemben Jézus passiójának folyta-
tását jelentik, de mindkettőben jelen van 
a feltámadás magva. A Szentatya kérte 

az örmény katolikus püspököktől: nevel-
jék híveiket arra, hogy új szemmel tud-
janak a történtekre tekinteni, és egy nap 
tudják majd azt mondani: népem nemcsak 
a Krisztusért szenvedők egyike, hanem 
elsősorban a benne feltámadottaké. Ezért 
fontos megemlékezni a múltról, hogy új 
erőt merítsünk belőle a jelen táplálásá-
hoz az evangélium örömteli hirdetésével 
és a szeretetről való tanúságtétellel.
 
Naregi Szent Gergely egyházdoktor

Ferenc pápa váratlan döntését, hogy egy-
házdoktorrá avatja Naregi Szent Gergelyt 
(Virrasztó Szent Gergely), nagy hálá-
val üdvözölte Nerszesz Bedrosz örmény 
katholikosz. Az ezer évvel ezelőtt élt szer-
zetes az örmények legszeretettebb és leg-
olvasottabb szentje.

2015. április 9.Forrás és fotó:
 Vatikáni Rádió, Magyar Kurír

Pápai szentmise az örmény népirtás 100. évfordulóján a Szent Péter Bazilikában. 2015.04.12.
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Ferenc pápa szentmisével emlékezett meg 
az örmény népirtás évfordulójáról

Kedves örmény fivérek és nővérek, 
kedves testvérek – kezdte üdvözlő be-
szédét Ferenc pápa a szentmise előtt. 
– Különböző alkalmakkor ezt az időt 
a háború idejének neveztem, a „rész-
letekben folyó harmadik világháború” 
idejének, amelyben nap mint nap ta-
núi vagyunk embertelen bűntények-
nek, véres öldökléseknek és a pusztítás 
őrületének. Sajnos, még ma is halljuk 
számos védtelen testvérünk elfojtott 
és figyelmen kívül hagyott kiáltását, 
akiket Krisztusba vetett hitük vagy 
etnikai hovatartozásuk miatt nyilvá-
nosan és kegyetlenül megölnek – lefe-
jeznek, keresztre feszítenek, elevenen 
elégetnek – vagy lakhelyük elhagyására 
kényszerítenek.

Az Isteni Irgalmasság vasárnapján a Szentatya szentmisével emlékezett meg az ör-
mény népirtás centenáriumáról, valamint egyházdoktorrá avatta Naregi Szent Ger-
gelyt, a 10. századi örmény misztikus költőt és szerzetest – tájékoztat a Vatikáni Rádió.

A Szentatya rámutatott: ma is egyfajta 
népirtást élünk, amelynek oka az általános 
és kollektív közöny, Káin cinkos csönd-
je... Káin szavait hallani: „Mit érdekel 
engem?”; „Talán őrzője vagyok én a test-
véremnek?” (Ter 4,9).

Ferenc pápa utalt rá, hogy az elmúlt év-
században az emberiség három hallatlanul 
nagy tragédiát élt át: az első, amelyet álta-
lában véve a 20. század első népirtásának 
tekintenek (II. János Pál és II. Karekin 
Közös Nyilatkozata, 2001. szeptember 
27., Ecsmiadzin) az örmény népet, az első 
keresztény nemzetet sújtotta, a szírka-
tolikusokkal és ortodoxokkal, az asz-
szírokkal, a káldokkal és a görögökkel 
együtt. Megöltek püspököket, papokat, 
szerzeteseket, nőket, férfiakat, időseket, 
sőt védtelen gyermekeket és betegeket is. 
A másik két népirtást a nácizmus és a sztá-
linizmus hajtotta végre. Azután a közel-
múltban tömegmészárlásra került sor 
Kambodzsában, Ruandában, Burundiban 
és Boszniában. Mégis úgy tűnik, hogy 
az emberiség nem tudja megakadályozni, 
hogy ártatlan vér folyjon. A második vi-
lágháború végén fellobbant lelkesedés lát-
szólag eltűnőben van, mintha szertefosz-
lana. Úgy tűnik, hogy az emberi család 
nem akar tanulni saját hibáiból, amelyeket 
a terror törvénye okoz; ezért még ma is 

XIX. Nerszesz Bedrosz pátriárka és Ferenc pápa
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van, aki meg akarja semmisíteni ember-
társát mások segítségével vagy hallgatag 
bűnrészességével. Ez utóbbiak az esemé-
nyek puszta szemlélői maradnak. Nem ta-
nultuk még meg, hogy „a háború őrültség, 
értelmetlen mészárlás” – idézett Ferenc 
pápa 2014. szeptember 13án, az észak
itáliai Redipuglia első világháborús kato-
nai temetőjében mondott homíliájából.

Kedves örmény hívek, ma fájdalom-
tól megtört szívvel, de a Feltámadt Úrba 
vetett reménnyel eltelve emlékezünk 
a centenáriumon erre a tragikus esemény-
re, erre a rettenetes és őrületes mészár-
lásra, amelyet elődeitek elszenvedtek. 
Szükséges, sőt kötelességünk, hogy em-
lékezzünk rájuk, mert ahol nem él tovább 
az emlékezet, ott a gonosz továbbra is 
nyitva hagyja a sebeket; elrejteni vagy 
tagadni a rosszat olyan, mintha hagy-
nánk, hogy egy seb továbbra is vérezzen, 

anélkül, hogy orvosolnánk! – figyelmez-
tetett a pápa.

Majd megköszönte az örmény hívek 
jelenlétét, és külön üdvözölte Szerzs 
Szarkiszján örmény köztársasági elnököt, 
továbbá a pátriárkákat és püspököket, el-
sőnek II. Karekin pátriárkát, minden ör-
mény katholikoszát.

Köszöntését a következő szavakkal 
zárta a Szentatya: „Azzal a szilárd bizo-
nyossággal, hogy a rossz soha nem a vég-
telenül jó Istentől származik, valamint 
hitünkben gyökerezve valljuk meg, hogy 
a kegyetlenséget soha nem lehet Isten mű-
vének tulajdonítani, sőt, Szent Nevével 
soha nem lehet semmiféle módon ezeket 
igazolni. Éljük meg közösen ezt a szer-
tartást, tekintetünket a Feltámadt Jézus 
Krisztusra szegezve, aki legyőzte a halált 
és a gonoszt!”

Forrás: Vatikáni Rádió, Magyar Kurír

A Vatikán tudomásul veszi a török fél reak-
cióit, de nem akar vele vitába bocsátkozni 

Federico Lombardi: A Vatikán nem akar vitába 
szállni Törökországgal

– jelentette ki Federico Lombardi szent-
széki szóvivő április 15én. Az MTI hír-
adását közöljük.

A Vatikánváros és Ankara közötti vitá-
hoz Ferenc pápa szavai vezettek, mivel 
az egyházfő népirtásnak nevezte az örmé-
nyek elleni 1915ös öldöklést.

Federico Lombardi úgy fogalmazott, 
hogy Ferenc pápa kijelentései következe-
tesek voltak és a párbeszédet szorgalmaz-
ták. A szentszéki szóvivő hangsúlyozta, 
hogy Ferenc pápa nem tett mást, mint 
megismételte II. János Pál és II. Karekin 
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örmény katolikosz 2001es közös nyi-
latkozatának szövegét, amely népirtás-
nak nevezte az örmények lemészárlását 
az Oszmán Birodalomban.

Ferenc pápa a Szent Péter bazilikában 
vasárnap bemutatott örmény rítusú misén 
a századik évfordulóról megemlékezve 
népirtásnak nevezte az örmények legyil-
kolását. Ankara visszahívta szentszéki 
nagykövetét és további lépéseket helye-
zett kilátásba a Vatikánnal szemben. 

Federico Lombardi hangsúlyozta, hogy 
Ferenc pápa szándéka a megbékélés 
és a párbeszéd előmozdítása volt a török 
és az örmény nép között.

„Tudomásul vesszük és meghallgatjuk 
a török fél reagálásait, de nem akarunk 
vitába bocsátkozni” – mondta Lombardi 
atya. Elismeréssel kommentálta a hírt, 

miszerint Recep Tayyip Erdogan török 
elnök megnyitja a török levéltárnak az ör-
mények legyilkolására vonatkozó anyagát 
és törökörmény történelmi bizottság ala-
kul a történtek kivizsgálására.

Walter Kasper bíboros a La Repubblica 
olasz napilapban szerdán megjelent inter-
júban kijelentette, hogy Törökország reak-
ciója nem volt meglepetés, mivel Ankara 
„nem fogad el semmilyen történelmi vé-
leményt, amely nem egyezik az övével”. 
Kasper bíboros szerint Ferenc pápa jól 
teszi, hogy nem válaszol Törökországnak. 
Hangsúlyozta, hogy az egyházfő a népir-
tásról beszélve a még nyitott sebek gyó-
gyítását és a két nép közötti megbékélést 
szorgalmazta.                  

2015. április 15. Fotó: News. va
Magyar Kurír

Előre megtervezett népirtást hajtot-
tak végre az örmények ellen száz éve 
az Oszmán Birodalomban – mondta csü-
törtökön Berlinben a német államfő, aki 
szerint a történtekkel kapcsolatban vizs-
gálni kell a német felelősség és bűnösség 
kérdését. A Bundestag pénteken szavaz 
egy határozati javaslatról, hogy népir-
tásnak nevezzéke az örmények körében 
1915ben végrehajtott mészárlásokat. 

Joachim Gauck az örmények ellen el-
követett tömeggyilkosságok kezdetének 
100. évfordulója alkalmából a berlini 
evangélikus katedrálisban csütörtök este 

A német elnök is örmény népirtásról beszélt

  

tartott ökumenikus istentisztelet után el-
mondott beszédében hangsúlyozta, hogy 
a deportálások megtervezésében és végre-
hajtásában a Német Császárság katonái is 
részt vettek. 

Az akkori német vezetés pedig nem vett 
tudomást mindazon német megfigyelők 
és diplomaták információiról, akik fel-
ismerték az Oszmán Birodalom vezető-
inek népirtásra irányuló szándékát, mert 
az első világháború közepette nem akar-
ták veszélyeztetni az oszmán törökökkel 
kialakított szövetségesi viszonyt – mond-
ta a német államfő.
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A százezrek halálát okozó, „megter-
vezett és kiszámított” bűncselekmények 
egyetlen ok miatt sújtották az örményeket: 
azért, mert örmények voltak, az elkövetők 
pedig fanatikusan hittek abban, hogy he-
lyesen cselekednek – tette hozzá Gauck. 
Az örmény nők és férfiak, gyerekek és öre-
gek válogatás nélküli elpusztítása – a halál-
menetek, az elüldözés a sztyeppére és a si-
vatagba élelem és védelem nélkül, az élve 
elégetés, a halálba hajszolás, az áldozatok 
agyonütése, agyonlövése – a németeknek 
is okot ad az önvizsgálatra és a történtek 
feldolgozására, különösen azt a kérdést 
illetően, hogy részeseke németek a népir-
tásért viselt felelősségben és bűnösségben 
– hangsúlyozta a német szövetségi elnök. 

A Bundestag pénteken szavaz egy hatá-
rozati javaslatról, hogy népirtásnak nevez-
zéke az örmények körében 1915ben vég-
rehajtott mészárlásokat. Angela Merkel 
kan cellár és a kormánya nevében Steffen 
Seibert szóvivő hétfőn jelezte, a kabinet 
támogatja az ilyen értelmű döntést, A ha-
tározati javaslat szövege sokáig formáló-
dott, és a kormányoldal – a konzervatív 
CDU/CSU pártszövetség és a szociálde-
mokrata párt (SPD) – frakcióinak vezeté-
se igyekezett elérni, hogy ne szerepeljen 
benne a népirtás szó. Ebben a törekvésben 
nagy szerepe volt a kormánynak, amely 
a népirtás elismerésétől elzárkózó ankarai 
vezetéshez fűződő viszonyra tekintettel 
próbálta elkerülni a szó használatát.

A frakciók tagjai körében viszont erős 
ellenállás alakult ki, így a képviselőcso-
portok vezetése és a kormány meghát-
rált. A hétfőn véglegesített határozati 
javaslatba Gauck beszédéből vettek át 
egy részletet, amely szerint az áldoza-
tok sorsa „példaszerűen mutatja meg 

a tömegpusztítások, etnikai tisztogatások, 
népcsoportok elűzése, és bizony a népirtá-
sok” 20. századi történetét.

Azt, hogy az örmények népirtásnak 
estek áldozatul, az ENSZ, az Egyesült 
Államok 43 szövetségi állama és a világ 
24 országa ismeri el. Az európai orszá-
gok közül így tett Svédország, Hollandia, 
Franciaország, Szlovákia, Csehország, 
Lengyelország és Oroszország is, Magyar
ország viszont még nem.

Történészek 1,5 millióra teszik az osz-
mán törökök által az első világháború 
alatt és után elpusztított örmények szá-
mát, és sok kutató a 20. század első népir-
tásának tartja az akkori eseményeket. 

Népszabadság online  2015. április 24.

1915 Genocídium 2015
Emlékezzünk az örmény mártírokra
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Szentté avatták tegnap délután az 1915–
1917es örmény népirtás 1,5 millió ál-
dozatát az örmény egyház székhelyén, 
a Jerevántól mintegy 
20 kilométerre találha-
tó Ecsmiadzin ban. Az 
ünnepélyes szertartást 
az örmény egyház feje, 
II. Karekin katolikosz 
celebrálta a világ legré-
gebbinek tartott keresz-
tény székesegyházban.

Korábban sem a kato-
likus, sem pedig az orto-
dox egyház nem avatott 
kollektíven szentté eny-
nyi embert. Az örmény egyház a maga ré-
széről nem számszerűsítette az új szentek 
számát. II. Karekin katolikosz szerint az 
áldozatok szentté avatásával „az egyház 
nem tesz mást, mint elismeri a tényeket, 

Szentté avatták az örmény népirtás 
másfél millió áldozatát

vagyis a népirtást”. II. Karekin szerdán 
megáldotta Jereván központi terén a „nép-
irtás mártírjainak” emléket állító új dóm 

alapkövét, megnyitva 
ezzel az örmények elleni 
genocídium kezdetének 
századik évfordulójára 
emlékező rendezvénye-
ket. Pénteken világszer-
te több millió ember, 
köztük állam és kor-
mányfők emlékeznek az 
örmény népirtás áldoza-
taira. Az örményországi 
hivatalos megemlékezé-
seken több külföldi ve-

zető, köztük Vlagyimir Putyin orosz elnök 
és Francois Hollande francia államfő is 
részt vesz majd.

Háromszék (Sepsiszentgyörgy, 
2015. április 24.)

Ferenc pápa és II. Karekin 
örmény apostoli katolikosz

A képek és alkotójuk
Annak ellenére, hogy Törökország a mai 

napig sem ismerte el a népirtás tényét, egyre 
több civilizált ország kormánya és vezetése 
jelentette ki, hogy száz évvel ezelőtt való-
ban népirtás, holokauszt volt Törökország 
örmények lakta részein (máig mindössze 
huszonkét ország ismerte el). Mivel hosszú 
ideig – politikai és egyéb okokból – nem 
ismerték el a népirtás tényét, a fennmaradt 
és kutatható dokumentumok sem egyér-
telműek. Például az áldozatok számának 

tekintetében. A holokauszttagadók kiseb-
bítenék az áldozatok számát, a fennmaradt 
dokumentumok alapján most már a törté-
nészek szinte egyhangúan másfél millió 
áldozatról beszélnek.

Az egybegyűltekhez szólt Nagy László 
unitárius lelkész, Puskás Attila, a Maros
vásárhelyi Örménymagyar Kulturális 
Egyesület (MÖMKE) elnöke, Kilyén Ilka 
megyei EMKEelnök, Ábrám Zoltán, 
a kiállítás létrehozója és Both Gyula 
fotóklubelnök.

1915. április 24én Konstantinápolyban 
örmény közéleti és szellemi vezetők, kö-
zösségi képviselők letartóztatásával vette 
kezdetét a törökországi örmény közösség 
tragédiája, a lakosság elhurcolása és le-
gyilkolása. Szomorú, hogy az elkövetők 
leszármazottai ma sem ismerik be tettüket 
– mondta el a fényképek készítője. 

Franz Werfel Musza Dagh negyven 
napja című regénye a kisebbségi sorsban 
élők, így az erdélyi magyarság „kötelező” 

Megemlékezések Erdélyben

Az Örmény Népírtás áldozatainak emlékműve Jerevánban

A történelmi jelentőségű évforduló alkalmával Erdély örmény gyökerűek is lakta városai-
ban, az örménykatolikusok templomaiban, de máshol is összegyűltek az érdeklődők, hogy 
méltóképpen emlékezzenek az áldozatokra, és megelégedésüknek adjanak hangot, hogy 
a VILÁG végre igazságot kíván szolgáltatni az örmény népnek.

Két eseményt idézek meg, mindkettőt Marosvásárhelyről, ahol az örménymagyar kö-
zösség a legerősebb. Munkájukhoz ezúttal is gratulálok.

Bálintné Kovács Júlia

Múlt és jelen az Ararát alatt 
Vasárnap a déli harangszókor nyitották meg a marosvásárhelyi unitárius egyház 
zsúfolásig telt Dersi János termében azt az EMKE és MÖMKE által szervezett fo-
tókiállítást, amely az örmény holokauszt 100. évfordulója emlékére született meg, 
s melynek alkotója Ábrám Zoltán orvosprofesszor. 
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háziolvasmányává vált, mondanivalója 
ma is időszerű. Azt üzeni, hogy minden 
népnek, közösségnek kötelessége meg-
emlékezni ősei áldozatairól és szenvedé-
seiről. Hasonló fogantatású az Antonia 
Arslan által írt Pacsirtavár (La masseria 
delle allodole) című regény, amely a nép-

irtás kezdetét, az Aleppóig tartó deportá-
lás borzalmait örökíti meg.

A Cantuale énekegyüttes megtanulta az ör-
mény szöveget
Az Örményországból Marosvásárhelyre tele-
pült, jelenleg egyetemista lányok csoportja

Az Örmény múlt és jelen című kiállítás 
– Ábrám Zoltán által készített – fényké-
pei által a kegyeleti helyszínek közelebb 
kerülnek hozzánk, miközben az egész 

fotókiállítás az idegen nagyhatalmak üt-
közőpontjában őrlődő és nemesedő ke-
resztény örmény léleknek és a szocialista 
sorsból közel negyedszázada önállóso-
dó fiatal örmény népnek állít emléket. 
Holokausztemlékmű, örmény minden-
napok, az örmények számára ma elérhe-
tetlen szent helyek (Ararát, Vantó) eleve-
nednek meg a képeken.

A kiállításon jelen volt egy kisebb, 
Marosvásárhelyen élő örményországi 
örményekből álló csoport is. A Cantuale 
énekegyüttes örmény egyházi éneket adott 
elő örmény nyelven, s a holokauszt áldo-
zatainak emlékére elénekelték a Stabat 
Matert is.

Hogy miért fontos ma nekünk tudni 
az örmény holokausztról? Mert magyar
örmény polgár és nemzettársaink éle-
tét, történelmét érinti igen érzékenyen, 
s mert az itt megtelepedett örménység 
I. Apafi  Mihály fejedelem óta cselekvő 
részét képezi nemzetünknek, sokakat kö-
zülük közvetlenül érintett családjában, 
s nem utolsó sorban azért is, mert a száz 
évvel ezelőtti történések elszenvedői kö-
zül sokan nálunk találtak menedékre.

Ferenc pápa is emlékezett
Az örmény elnök, Szerzs Szargszján 

is részt vett azon az örmény szertartású 
misén, amelyet Ferenc pápa a száz évvel 
ezelőtt a törökök által lemészárolt ör-
mények emlékére mutatott be vasárnap 
(nagyjából a marosvásárhelyi tárlatnyitó-
val egy időben) a római Szent Péter bazi-
likában, Törökország tiltakozása ellenére. 
A húsvét második vasárnapján az örmény 
rítusú híveknek bemutatott misén Ferenc 
pápa az egyház doktorává avatta Naregi 
(Virrasztó) Szent Gergely (945–1003) 

örmény szerzetest. Ferenc pápa meg-
választása után három hónappal, 2013 
júniusában a 20. század első népirtásá-
nak nevezte az örmények lemészárlását. 
II. Karekin katholikosz az örmény népir-
tás évfordulójának számító április 24én 
Örményországban kanonizálja az 1,5 mil-
lió áldozatot.

Forrás: Bakó Zoltán, Székelyhon.ro, 
2015. április 13

A tragédiának, amely az egész világot 
megmozgatta, két megközelítési mód-
ja van. Az egyik az, amit a rendezvény 
mottója is üzen: „Emlékezünk és igazsá-
got keresünk”. Ha nem tesszük, mi is cin-
kosok vagyunk. A másik megközelítési 
mód szerint elfogadjuk, hogy ahogy nem 
minden német náci, nem minden török 
gyilkos, hiszen voltak közöttük olyanok 
is, akik segítettek az örményeknek – hang-
súlyozta dr. Puskás Attila, majd a Ferenc 
pápa által mutatott irányvonalat – a sebek 

A kiengesztelődés órája
Száz évvel az örmény népirtás után...

gyógyítása, a kiengesztelődés és a béke 
cselekedete – nevezte az egyetlen járható 
útnak. Ez volt az üzenetük az Ávéd Éva 
zongorakíséretében Borsos Edith szoprán 
hangján megszólaló zsoltár és operarész-
leteknek is – Fröchlich Himmer: Ó, üd-
vösséges áldozat, Erkel Ferenc: Erzsébet 
imája a Hunyadi László című operából, 
Gárdoni Zoltán: Egymás terhét hordoz-
zátok –, amelyek az előadások utáni per-
cekben lelkiségében hozták vissza a száz 
évvel ezelőtti időt. 

A XX. század genocídiumainak főpróbájaként számon tartott száz évvel ez-
előtti örmény népirtásra emlékezett szombat délelőtt a Bernády Ház telt házas 
közönsége. A Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális Egyesület április-
ban több momentummal, tudományos konferenciával és fotókiállítással adó-
zott az 1915-ben megölt másfél millió örmény emlékének, a szombati előadás-
sorozat és kultúrműsor pedig a rendezvénysorozat záró mozzanata – egyben 
csúcspillanata – volt. Az egybegyűlteket köszöntő dr. Puskás Attila elöljáró-
ban arra hívta fel a figyelmet, hogy 21 ország ismerte el eddig az Oszmán 
Birodalomban elkövetett genocídiumot, Törökország viszont ma sem használ-
ja a „népirtás” fogalmát, pedig ennek elfogadása egy történelmi tehertől való 
szabadulást jelentene. 
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„A beteg ember” veresége

A száz évvel ezelőtti vérengzés történelmi 
hátterét dr. Berekméri Róbert hadtörténe-
ti előadása körvonalazta. Az adatokban 
gazdag értekezés rámutatott arra, hogy 
az 187778as török–orosz, majd a két 
balkáni háborúban meggyengült, Európa 
„beteg emberének” nevezett, de még min-
dig óriási területekkel és megfiatalított 
haderővel rendelkező Törökország az első 
világháború kitörésekor semleges, kiváró 
álláspontra helyezkedett. A német politi-
ka hatalmi törekvései azonban találkoz-
tak az oszmán terjeszkedési politikával, 
a Németországgal kötött titkos szerződés 
1914 augusztusában került nyilvános-
ságra. A németek Románián keresztül 
szállítottak pénzt, fegyvert a birodalom-
ba, illetve kiváló tábornokokat küldtek 
oda, akik német mintára szervezték át 
az oszmán haderőt. Törökország 1914 
novemberében hirdette meg a dzsihádot, 
azaz  a „szent háborút” Oroszország ellen. 
1915 a törökök számára a vereségek, elke-
seredett védelmi harcok éve volt. A kisebb 
államok, közöttük Örményország azon az 
őszön nyitotta meg a frontot az oroszok 
előtt. Ez a momentum váltotta ki az örmé-
nyekkel szembeni atrocitásokat – vonta le 
a következtetést az előadó, aki a legfőbb 
hadtörténeti események időrendi felso-
rolása után a sevresi, Törökországgal 
szemben súlyos követeléseket támasztó 
békeszerződésre is kitért. 

A borzalmak forgatókönyve

Dr. Garda Dezső történész az örmény 
népirtás eszten dejét, illetve a genocí-
dium előzményeit, elsőként az 1894es 

vérengzést elevenítette fel, amelyben a tö-
rök és kurd csapatok 2500 örmény várost 
és falut ürítettek ki, 654 templomot, illet-
ve kolostort romboltak le.  Ezek a korábbi 
pogromok is jelezték, hogy a törököknek 
KisÁzsiában meg kellett szabadulniuk 
minden más népességtől – mondta az elő-
adó, aki értekezésében a népirtás tervsze-
rűségét hangsúlyozta. 

– Az első világháború idején a török 
hadseregbe közel hatvanezer örményt so-
roztak be. A török hatalom az 1915. évi 
genocídium végrehajtásának első szaka-
szát a besorozott örmény katonákra mért 
csapással kezdte. Ezzel az volt a célja, 
hogy az örményeket megfossza potenci-
ális fegyveres erőiktől. (...) Április 24én 
Konstantinápolyban hivatalos vádeme-
lés nélkül letartóztatták és elhurcolták 
a nyugati örménység vezető egyéniségeit 
(...), körülbelül 800 embert. Az örmény 
közösséget katonai erő, politikai és ér-
telmiségi vezetés nélkül hagyták, így le-
hetetlenné tették számukra az ellenállás 
megszervezését. 1915. május 14i ren-
deletében a szultán jóváhagyta a depor-
tálásról szóló törvényt. Megkezdődött 
az örmények tömeges lemészárlása és de-
portálása. (...) A fegyverektől, vezetőiktől, 

védelemképes férfiaktól megfosztott kö-
zösségeket néhány száz fős csoportok-
ban, az esetek többségében gyalogosan, 
gyakran mindenüket, még ruhájukat is el-
kobozva útnak indították a kijelölt úti cél 
felé, amely általában a Der el Zor sivatag 
volt vagy ÉszakSzíria, ÉszakArábia 
más sivatagos, félsivatagos vidékei. (...) 
A beszámolók szerzői, akik tanúi voltak 
a konvojok közötti vagy a táborokban 
uralkodó állapotoknak, nem egy esetben 
hozzáteszik, hogy az örményeknek semmi 
esélyük nem volt az életben maradásra.

A borzalmak felidézése után az előadó 
a központi kérdést is megfogalmazta:

– Kit terhel a felelősség? Mondhatnánk 
Németországot... De az Egyesült Államok, 
Anglia, Franciaország passzív volt. Ezek 
az államok akkor fogalmazták meg a nem-
zetállamok elméletét. Ebből kiindulva 
a törökök, miután megtisztították Kis
Ázsiát az örményektől, létrehozhatták 
a nemzetállamot. Ezt a ma is konfliktusok 
forrását képező fogalmat kellene eltörölni, 
mert ez volt a genocídium oka.  

Száz év villanásai

Az örmény népirtás tervszerűségére hívta 
fel a figyelmet dr. Puskás Attila, térképek 
alapján vázolva fel a deportáltak útját. 
Az értekező a kivégzési módokra – víz-
be fojtás, szakadékba taszítás, lelövés, 
égetés, stb. – is kitért, városról városra 
leltározva fel az elkövetett atrocitásokat. 
Az előadás vetített képek sorozatával zá-
rult, az örmény címer után sivatagi felvé-
telek, a száműzötteknek segítséget nyújtó 
beduinok házai, az Eufrátesz menekülést 
jelentő partja, a deportáltakat befoga-
dó városok, majd utolsóként az örmény 

zászlót tartó gyerekek képe tűnt fel, mely-
nek egyértelmű az üzenete: van jövő. 

Az eladott gyermek szemével...

Az emlékezés második órájában pörgő, 
dinamikus könyvbemutató következett, 
Baruir Nercessian A Halál völgyében jár-
tam című angol nyelvű alkotását Kaáli Nagy 
Botond, a mű fordítója mutatta be.

– Azért érdekes ez a könyv, mert mind-
azt, ami itt elhangzott, egy gyermek sza-
vain keresztül ismerhetjük meg belőle. 
Ez a gyermek csodával határos módon 
élte túl a borzalmakat. Az anyja aprópén-
zért adta őt el a törököknek, az apjával 
hosszú idő múlva Konstancán találkozott. 
Egy roadstory ez a könyv, hiszen egy 
utazást ír le, olyan utazást, amelyet senki 
nem akart.

 A fordító azt is elárulta, hogy a könyv 
nem megjelenésre született, a 8090 éves 
elbeszélő a családjának írta, pontosabban 
diktálta, így az eredeti szöveg nyelvezete 
korántsem szépirodalmi.

– Megpróbáltam olvashatóbbá tenni. 
Ugyanakkor nem is akartam megvál-
toztatni a szöveget. Ezért van benne egy 
szándékos darabosság – mondta Kaáli 
Nagy Botond. A továbbiakban a könyvbe 
zárt emlékek szubjektivitásáról is szólt, 
ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, 
hogy a mű pontos korrajz, a lét legapróbb 
részleteire is kitérve mutatja be, hogy ho-
gyan élt áltörökként a főhős. 

– A könyv legnagyobb érdeme, hogy 
semmiféle gyűlölet nincs benne. Ez a kö-
tet üzenete, amely egy fantasztikus intelli-
genciára vall – tette hozzá a fordító.

Az együttlét utolsó negyedórájában egy 
örmény származású, családjával kizárólag 
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Dr. Puskás Attila             Fotó: Nagy Tibor
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anyanyelvén beszélő egyetemista lány 
szólt a jelenlevőkhöz, végül pedig az 
a múltidéző, zenés összeállítás került be-
mutatásra, amelyet Örményország erre az 
alkalomra készített. Délután a Keresztelő 
Szent Jánosplébániatemplomban folytató-
dott a rendezvény, ahol ft. Oláh Dénes mu-
tatott be szentmisét a másfél millió mártír 
emlékére. Ezt követően a templom udva-
rán gyertyák fényében villant fel újra 1915.

Forrás: Nagy Székely Ildikó 
április 26, 2015 Székelyhon.ro

A Kossuth Rádió Nemzetpolitikai 
Magazinja a Határok nélkül, április 
27én este beszámolt a rendezvény-
ről, és megszólaltatta Dr. Garda Dezsőt 
és Dr. Puskás Attilát is. A műsort 28
án reggel a szokásoknak megfelelően 
megismételték.

  

1915. április 24én vették fogságba a kons-
tantinápolyi örmény értelmiséget, ezzel 
kezdetét vette az évekig tartó vérengzés, 
amelynek következtében az addig milliós 
népesség létszáma néhány tízezerre csök-
kent. Törökország máig tagadja felelőssé-
gét a népirtásban, annak ellenére is, hogy 
idén április 15én az Európai Parlament 
határozatban szólította fel az országot a 
rémtettek beismerésére. Törökország ál-
láspontja, hogy az Oszmán Birodalom 
katonái “csak” a területen élő örményeket 
gyilkolták meg.

Napjainkra szinte a felejtés homályába 
merültek a 100 évvel ezelőtti események. 
A genocídiumban megszámlálhatatlan 

örmény vesztette életét, mert a hajdani 
Oszmán Birodalom terjeszkedni kívánt 
– mondta kedden a szegedi megemlé-
kezésen Tóth Rózsa grafikus. A hódme-
zővásárhelyi születésű művész örmény 
családból származik, ezért könnyei-
vel küzdve mesélt az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület és a Nagy 
Mészárlás Múzeuma felajánlásából szár-
mazó korabeli fotók gyűrűjében. 

Éhen halt gyerekek és felnőttek, csont-
vázra fogyott meztelen nők és csecsemőik, 
felakasztott és lefejezett örmény vezérek, 
hercegek, értelmiségiek és az őket bújtató 
törökök kegyetlen megtorlása – sokkoló 
képek a falakon, amelyek mind a vérengzés 

A milliók életét követelő örmény genocídium-
ra emlékeztek Szegeden

Máig nem tudni pontosan mennyi keresztény örményt küldött a halálba száz évvel 
ezelőtt az Oszmán Birodalom. Becslések szerint körülbelül másfél millióan vesztet-
ték életüket a modern kori népirtásban, ami gyakorlatilag majdnem egészében meg-
semmisítette az örményeket. Kedden a szegedi Nemzetiségek Házában emlékeztek 
meg a szörnyűségekről.

pillanatait örökítették meg. Bevett megszé-
gyenítési módszer volt például a deportált 
örmény nők és gyermekeik meztelenre 

vetkőztetése, akiket a sivatagba küldtek, 
mintegy megadva nekik a halálos ítéletet. 
„Élhetnek a sivatagban, de sehol máshol” 
– mondta cinikusan egykor Talát pasa, 
az Oszmán Birodalom belügyminisztere 
azokról a táborokról, ahová az örményeket 

deportálták. Akikkel nem a kiszáradás vagy 
a kiéheztetés végzett, valamilyen végzetes 
fertőzés következtében hunyt el.

Tóth Rózsa szorgos és becsületes 
emberekként jellemezte az örmé-
nyeket, akiknek egyetlen hibájuk az 
volt, hogy egy birodalom terjeszke-
désének útjában álltak. Az a néhány 
százezer szerencsés, aki idejében 
elmenekült a borzalmak elől, mára 
asszimilálódott a világ nemzetei-
be, így néhányak Magyarországon 
leltek otthonra. „Büszke lehetek 
arra, hogy magyarörmény vagyok” 
– mondta, utalva ezzel a népre 
jellemző erényekre. Szomorúan 
tudatta, hogy hazánkban egyre 

kevesebben emlékeznek meg a megrázó 
eseményekről, a vérengzés után világszerte 
a felejtés évtizedei következtek.

Gaál Bernadett 
Megjelent Szegedma.hu,

fotó Kovács Ferenc, 2015. április 22

Április 24én volt száz éve, hogy 
az Oszmán Birodalomban élő ör-
ményeket elkezdték deportálni, 
az akkori belügyminiszter paran-
csára és 1917ig több mint egy 
millió embert mészároltak le. 
Fotókiállítással és előadással em-
lékeztek erre.

 A népirtásra, egy a Fürdő ut-
cában található konferencia te-
remben kiállított, fotósorozattal 

Fotókkal és előadással emlékeztek 
az örmény holokausztra Miskolcon
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emlékezett Miskolc Megyei Jogú Város 
Örmény Nemzetiségi Önkormányzata.

A tárlat megnyitója után Mondovics 
Gábor főiskolai előadó tartott előadást 

„Az örménység történelmi hátteréről 
Magyarországon”címmel.

minap.hu 2015. május 17.

Kedves Sarolta! 

Haza érkeztem! Még ülepítés alatt az él-
mények... Örményország, Grúzia.

Az utamat Péterék is, én is túléltük, ren-
geteg féle tapasztalás, szembesülés...

Az én határaim eléggé feszegetve vol
tak sok oldalról is, végtelenül puritán 
körülmények, hideg, hó, fűtetlen szállás, 
a tériszonyom állandó aktív állapotban, 
az edzetlenségem, ami miatt haltam meg 
a magas hegyi túrákon. Szóval mindezeket 
leszámítva hatalmas lelki élmények, cso-
dás tájak, hi hetetlen komoly műemlékek, 
múzeumok, mély emberi találkozások…  
Szóval tudod, az út előtt bárki kérdezte 
tőlem, mit is fogok ebben a két országban  
csinálni, bambán néztem, mert magam se 
tudtam, mi dolgom ott...

Azt éreztem, hogy nem egy turista út 
csupán, de ennél többet nem láttam, még 
körvonalaiban sem...

Így utólag, hogy már egy hete itthon 
vagyok, egyre erősebben érzem, hogy a 
soksok csoda között, amit láthattam és 
megélhettem, kimagaslik a jereváni 3 nap. 
Sarolta, képzeld, épp akkor értünk oda, 
amikor az örmény genocídium 100 éves 
évfordulójára emlékeztek!! Hihetetlen!! 
Én tudtam, hogy ez épp most lesz idén 
ápr.ban, még meg is voltam hatódva, 
hogy pont akkor leszek Örményországban 
(az utat szervező erről mit sem tudott… ), 
de álmomban sem gondoltam, hogy 
lesz     bármiféle megmozdulás, megemlé-
kezés… Leírom most mindazt, amit itt-
honról nem valószínű, hogy érzékeltetek!  
Ápr. 23án délután érkeztünk Jerevánba, 

kerestük a szálláshelyet és megálltunk egy 
parkolóban kérdezősködni. Látjuk, hogy 
emberek tömegei szépen felöltözve, virá-
gokkal egy irányba tartanak... Kérdezzük, 
kik és vajon hová?... Kiderült, hogy a ge-
nocídium emlékműhöz... Hát persze, hogy 
mi is fölkerekedtünk rögtön, szereztünk vi-
rágot, s fölmentünk a tömeg után egy nagy 
területre, ahol az emlékmű állt. Középen 
folyton égő láng, körülötte rengeteg virág 
letéve, gyönyörű zene, állják körben a lán-
got, mindnyájan megilletődve, könnyes 
szemmel. Nagyon különös erőtér volt ott, 
akkor még nem is értettem, csak erősen 
érintett. 

Az embereken kicsi lila vi-
rág kitűzve, ugyanez a virág 
logó az összes autón, üzleten, 
óriásplakátokon. (Itthon tud-
tam meg, hogy a „forget me 
not  nefelejcs virágot szimbo-
lizálta!) Kiderült, hogy napok 
óta genocídium konferenciákat 
tartanak a fővárosban, kide-
rült, hogy jön Putyin, a francia 
elnök stb... Erőteljes forga-
lomkorlátozások, lezárások... 
A környező települések, ahová 
elmentünk műemlékeket néz-
ni, ugyanekkora lázban, helyi 
megemlékezések, ünnepségek, 
nagyon bensőségesek, méltóságteljesek. 
24én újra fölmentünk az emlékműhöz, 
változatlanul vonultak a tömegek, rengeteg 
fiatal, soksok gyermek, idősek, mindenfé-
le korosztály. Gyönyörű napsütés, fények. 
És csak gyűltek a virágok és egyre magasab-
ban vették körül a lángot... 24én este a szál-
láshelyünkről halljuk, hogy 11 óra tájban 
(és épp olvastam előtte, hogy 100 éve 24én 
este 11kor megöltek közel 300 értelmiségit, 

így indult a népirtás) hatalmas dudálás, lát-
juk az utcán a fáklyákkal vonuló tömegeket, 
éneklést. Kiderült, hogy ezt a pillanatot na-
gyon számon tartották, az igazi megmozdu-
lások csak most indultak! Ettől az órától – 
ez péntek este – egészen vasárnap éjszakáig 
szünet nélkül óriási tömegek vonultak, nem 
gondoltuk, hogy még fokozható az előző 
napok után. Teljesen mindegy volt, hogy 
milyen napszak van és hány óra és meny-
nyit kell várakozni, hogy az emlékműhöz 
jussanak, csak mentek és mentek a zászlók-
kal, imával, énekekkel. Ilyet sose láttam!!! 
Szombat reggel már annyi virág volt a láng 
körül, hogy az emberek alig tudták fölérni, 

hogy a sajátjukat rátehessék... Az egész nép 
hihetetlenül együtt volt ebben a csodában, 
a város ezzel a mondattal volt kiplakátoz-
va, hogy: be armenian, be alive!! És tényleg 
így volt!!! Az áldozatok helyett is éltek és 
élni akarnak!! Képzeld Sarolta, erre sincs 
példa, az örmény pátriárka azokban a na-
pokban a másfél millió örmény áldozatot 
szentté avatta! Ez egy óriási gesztus és vala-
hogy ez volt ott a levegőben, ez a hihetetlen 

Olvasói levél
  

Mondovics Gábor, mellette Dr. Rózsa Péter örmény elnök, és az emlékezők
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áldott és megszentelt égiföldi kapcsolat, az 
áldozatukból fakadó élet ígérete. Gyönyörű 

volt!!! És hogy nem a halálhoz kötik magu-
kat, nem a kesergés viszi el az energiákat, 
hanem tudják, hogy a kivégzetteknek is az-
zal segítenek, ha helyettük is élni tudnak!!! 
És ez nagyon erősen átjött… Hihetetlenül 
izolált nép, nagynagy szegénységben, 
a szovjet időszakot nem bírják kihever-
ni, félő, nehogy „önzetlenül” megsegítsék 
őket, nem tudni, akkor mi merre mozdul 

majd... Most mindenesetre hatalmas őserő 
működteti őket, a gyökereikből táplálkoz-
nak, meg fognak maradni. Jelenleg a hegye-
iken, a köveken és a 3. századtól épült cso-
dás templomaikon kívül semmijük nincs. 
Elképzelhetetlen, milyenek a településeik... 

Grúzia már más, Amerika már ott van, 
ott együtt él a nyomor a dúsgazdagsággal. 
Épülnek a városaik, Tbiliszi világváros. 
A műemlékek, múzeumok, a Kaukázus, 
az emberi találkozások... Hát rengeteg 
feldolgoznivaló. 

Egész biztos, hogy a népünknek van-
nak közös gyökerei az ottaniakkal, abszo-
lút  a szkíta motívumvilág jön elő minden 
ősi megmaradt faragásukon stb. 

A Széchenyi Könyvtárban most van 
is egy kiállítás, biztos tudsz róla, aminek 
a címe, hogy Magyarok a Kaukázusban. 
Ez régi téma, hogy ott éltek az ősök, most 
is foglalkozik ezzel pl. Szántai, aki járt ott 
és rengeteg bizonyítékát találta. 

Soksok fotó van, most rakom össze, 
hátha egyszer meg tudom mutatni!!! 

Ölellek szeretettel, 
Benkő Ági

Május 14én, áldozócsütörtökön, Jézus 
Krisztus mennybemenetelének ünne-
pén csendesnapot tartottak a Partiumi 
Keresztény Egyetemen. A nagyváradi 
székhelyű felsőoktatási intézetben meg-
alakulása óta megrendezik a lelki gyakor-
latos közösségi napot. Idén három tragikus 
történelmi esemény kerek évfordulójához 

kötötték a szervezők: a 70. évvel ezelőt-
ti zsidó és roma holokauszthoz, illet-
ve az egy évszázada kezdődött örmény 
genocídiumhoz. 

Ráksi Lajos egyetemi lelkész, főszervező 
köszöntötte a meghívottak és érdeklődőket 
az egyetemi székházként szolgáló refor-
mátus püspöki palota dísztermében, majd 

Csendesnap az emlékezés jegyében
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Szontágh Szabolcs lelkipásztor, a Magyar 
Református Egyház Zsinatának ifjúsági 
irodavezetője hirdetett igét. János Szabolcs 
rektor üdvözlő, gondolatébresztő beszé-
de után Weisz Péter, a Barankovics István 
Alapítvány Izraelita Műhelyének 
vezetője, a Magyarországi Zsidó 
Hitközségek Szövetségének elnöki 
tanácsadója, a gyöngyösi hitközség 
elnöke tartott előadást Közösen együtt 
– zsidók és keresztények együttélé-
se Magyarországon címmel, ennek 
a több évszázados együttélésnek fő-
ként a pozitív oldalait domborítva ki.

Kathy-Horváth Lajos, a budapes-
ti Roma Oktatási és Kulturális Központ 
igazgatója a Cigányok a Holokausztban 
és a magyar kultúrában címmel tar-
tott érdekfeszítő előadást, dr. Issekutz 
Sarolta, a magyarországi Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület veze-
tője adatgazdag, drámai vetített ké-
pekkel illusztrált visszatekintésében 
a törökök által végrehajtott örmény nép-
irtást ismertette meg a hallgatósággal. 
 Ezt követően tárlat nyílt az aulában. 
A Falak, jelek, sorsok – magyar zsi-
dók deportálása Auschwitzba cím alatt 
létrejött, tucatnyi pannóból álló, szö-
vegesképes szemléltető összeállítást 
a budapesti Holokauszt Emlékközpont 

bocsátotta a szervezők rendelkezé-
sére, Nagyvárad pedig első határon 
túli állomása lett e vándorkiállítás-
nak. Tőkés László európai parla-
menti képviselő, a PKE Alapítók 
Tanácsának elnöke nagyívű tárlat-
nyitó beszédében nemcsak a fentebb 
említett történelmi évfordulók kap-
csán domborította ki a népek együtt-
élésének tragikus vetületeit, hanem 

a jelen kihívásaira is bőven kitért, kijelent-
ve: nem szabad menteni a menthetetlent. 
A tárlat is demonstrálja: Auschwitz a ma-
gyarság legnagyobb temetője, még úgy 
is, hogy ilyen tömegsírok sajnos végig-

kísérik egész történelmünket, Mohácstól 
Doberdón át a Donkanyarig.

Nemzeti sorstragédiánk sorába il-
leszthetők azok a pótolhatatlan szellemi 
veszteségek is, amelyek a magyar zsidó 
kiválóságok kiirtásával értek minket – 
mutatott rá a Királyhágómellék előző 
püspöke, Radnóti Miklós költőnk golgo-
tajárását hozva fel példaként.

Sebastian Haffner német írótörténész-
szel egyetértésben jelentett ki: Auschwitz 
után kultúrember nem lehet antiszemita. 
Kitért a polgári és egyházi vezetők akkori 
és mai felelősségére...

Tökés László honlapjáról (részlet)
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Az ábrázolt személyek: Woyciechowski 
Vilmos és Nuridsán Mária

A szóban forgó házaspár férfi tagjá-
nak nemzetisége nehezen határozható 
meg. Atyja Csernovitzből áttelepedett 
lengyelként vette feleségül édesanyját, 
aki a nevezetes erzsébetvárosi Lukácsok 
leszármazottjaként tökéletes örmény 
volt (amennyire a XIX. század köze-
pén az Erdélybe betelepedett örmények 
még őrizték nemzeti sajátosságaikat).1 
Szüleinek harmadik gyermekeként 
Woyciechowski Vilmos 1856ban szüle-
tett meg Gyulafehérváron, és – helybéli 
örmény közösség híján – római rítus sze-
rint keresztelték katolikusnak. Atyja ál-
lami tisztviselő volt, aki a szabadságharc 
miatt elmaradt földtehermentés2 során 
a birodalomban több helyen volt kénytelen 
állomásozni, így került a gyerek Vilmos 
1 Mivel az EÖGYKE tagjainak és támogató-
inak igen nagy hányada is alig 1020%nyi 
örvény vért mondhat magáénak – nem mint-
ha a származást és a közösségi tudatot száza-
lékban lenne szabad méricskélni – de Vilmos 
50%a talán elegendő lehet magyarörmény 
mivoltának elfogadásához...
2 Vilmos édesapjának, Józef   Woyciechowskinak 
a munkájáról a 2014. novemberi füzetben ír-
tunk, Temesvári Liza és Nuridsán Antal képe-
iről pedig a 2015. januárfebruári számban...

Gyarmati Béla

Örmény arcképek (9. rész) 
Woyciechowski Vilmos és Nuridsán Mária

1864ben két évre a galíciai Liskóban 
lengyel iskolába. Családjában a német 
volt a közvetítő nyelv atyja lengyelsé-
ge és anyja magyarörménysége között. 
Vilmos felnőtt fiatalemberként, menyasz-
szonyától ösztönözve kezdett magyarul 
tanulni, hogy azután tökéletes magyar
német kétnyelvűvé váljon. (Idős korára a 
lengyelt már nagyrészt elfeledte.) Amikor 
1865 táján a földtehermentési bizottmá-
nyok munkája befejeződött, akkor Vilmos 
atyjának munkaköre is megszűnt, ezért 
új munkahely után kellett nézzen. Ezután 
számviteli jártasságának köszönhetően 
főkönyvelő lett Balánbányán, mégpedig 
annál a baláni rézbánya és kohómű rész-
vénytársaságnál, amelynek egyik főrész-
vényese Nagyszebenben Nuridsán Antal, 
dúsgazdag örmény kereskedő (a koráb-
ban bemutatott erzsébetvárosi Nuridsán 
Bogdán fia!) volt.

Vilmos fiatalember volt, amikor édes-
anyja, Róza asszony alig 47 esztendősen 
meghalt, de rajta kívül még másik hét 
gyermek is anya nélkül maradt a csa-
ládban, közülük öt Vilmosnál fiatalabb, 
ráadásul három közülük is leány, így öz-
vegy atyjuk olyan tanintézet után nézett, 
ahol leányai anyát pótló gondos nevelést 
kapnának. Nuridsán Antal hasonló gon-
dokkal küzdött, mint Vilmos atyja, mert 

fiatal feleségét, Temesvári Lizát 1871ben 
elvesztette és azóta három gyerekét, köz-
tük két leányt egyedül kellett volna ne-
velnie. Antal egy ideig egyedül látta el 
gyermekei nevelését (persze szakácsnő és 
cseléd segítségével). A legidősebb gyerek 
Mariska volt, aki egy felnőtt hozzáérté-
sével és ügyességével töltötte be a házi-
asszonyi szerepet – már 13 éves korában 
teljes értékű szakácskönyve volt, amit 
később számtalan magagyűjtötte recept-
tel egészített ki – az édesanyát azonban 
nem pótolhatta. A lányok serdülő kor-
ba lépése arra ösztönözte Mária atyját, 
hogy lányait a nagyszebeni orsolyiták 
leánynevelő intézetébe adja. Mikor 
Nuridsán Antal értesült Woyciechowski 
József gondjáról, neki is az orsolyitákat 
ajánlotta. A Woyciechowski család tehát 
Nagyszebenbe költözött és a legkisebb 
leány, Adél a nagyszebeni orsolyitákhoz 
került. Itt azonban érdekes helyzet alakult 
ki. A Nuridsán család és a Woyciechowski 
család összeösszejárt, részben a lányok 
közös iskolája, részben az atyák „szak-
mai” kapcsolata miatt, és kettős románc is 
kialakult. Az 56 esztendős Nuridsán Antal 
beleszeretett Mari leánya iskolatársnőjé-
be, a nála 36 évvel fiatalabb (még csak 
18 esztendős) Woyciechowski Adélkába 
és 1882 októberében annak rendje mód-
ja szerint feleségül is vette. A rokonság 
alapján Vilmos és Adélka férje, Antal közt 
közvetlen, baráti kapcsolat alakult ki. Nem 
sokkal ezután Nuridsánék Mari leánya és 
Woyciechowskiék Vilmos fia is egymásba 
szeretett, és 1886 májusában ők is egybe-
keltek. Így tehát a Woyciechowskiak és 
a Nuridsánok közt érdekes kettős családi 
kapcsolat jött létre. Vilmos az esküvője 
előtt rendben leérettségizett, teljesítette 
az egyéves önkéntes katonai szolgála-
tot, majd pénzügyi főiskolát végzett és 

állást is talált Budapesten, a Magyar 
Leszámítoló és Pénzváltó Bank (MLPB) 
Dorottya utcai székházában. Az ifjú pár 
a Fővámház mögött, a bank alkalmazotta-
inak lakást biztosító, frissen felépült épü-
let második emeletén kapott szép lakást. 
(Ma a Corvinus Egyetem informatikai in-
tézete működik benne.)

A család élete boldogan folyt, kö-
rülöttük a főváros rohamtempóban 
gyarapodott: egyebek között kiépült 
az Andrássyút és alatta megépült az első 
földalatti, felépült a Fővámház, a millen-
niumi ünnepségekhez kapcsolódóan szin-
te Woyciechowskiék ablaka előtt átadták 
a Ferenc József hidat, a rakpartok kiépí-
tésével szabályozták a Dunát, és hama-
rosan villamosvasútvonalakat is kezdtek 
építeni: az egyik épp a házuk előtt ment 
el, így Vilmosnak ezentúl nem kellett 
a Dorottya utcáig gyalogolnia. A biztos 
egzisztencia felhőtlen életpályát látszott 
biztosítani az egymás után érkező gyer-
mekeknek. Mariska 1887ben született, 
keresztanyja (Lukács  Béláné, született 
Gajzágó Fatime) tiszteletére Mariska 
keresztnevei közt szerepelt a Fatime is. 
(MariskaMárici tanítóképezdébe járt, és 
fennmaradt naplója, melyben első próba-
tanításáról lelkesen számolt be.) 1889ben 
született a nagyapja emlékezetére keresz-
telt József (matematikatanár és tudo-
mánytörténész lett), 1893ban Erzsébet 
és 1897ben Vilmos (aki köztisztviselő 
lett). 1906ban azonban váratlanul súlyos 
csapás érte a családot: a 19 éves, végzett 
tanítónő Mariska egy októberi szombat 
délután, fáradságról, gyengeségről pa-
naszkodott. Sápadt volt, szédelgett, lefe-
küdt pihenni, de egyre rosszabbul érezte 
magát. A kihívott orvos teljesen tanácsta-
lan volt, semmit nem tudott tenni, Mariska 
pedig lehunyta a szemét és csendesen 

Az örmény arcképekkel nem ismert embereket akarunk bemutatni, hanem egykori 
örmény elődeink közül némelyeknek máig fennmaradt arcképét szeretnénk meg-
osztani az Olvasókkal. Ezeknek a képeknek az érzelmi értékük a számunkra fel-
becsülhetetlen. A sorozatot erzsébetvárosi Lukács Róza fiának és menyének páros 
arcképeivel folytatjuk.
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meghalt. A boncolás utóbb megállapítot-
ta, hogy lépverőérrepedés következtében 
előállott belső vérzés vitte el.3

Woyciechowski Vilmost és nejét, 
Nuridsán Marit nagyon megviselte leg-
idősebb gyermekük elvesztése. Mária at-
tól kezdve szinte minden ruhájához visel-
te a fekete gyászszalagot.

A festmények és mintájuk
A családi fényképalbumban az utódok 

számára megőrződött az a fénykép, ami 
Nuridsán Máriát ábrázolja. A fénykép bi-
zonyosan 1906után készült, mert Mária 
ruháján már látható a gyász jele. Később 
a fénykép alapján festmény is készült az 
asszonyról. A mintegy 2x3 cmes fénykép-
pel ellentétben a festmény mintegy 50x65 
cm, széles arany keretben álló tojásdad vá-
szon ábrázolja Nuridsán Máriát, az elma-
radhatatlan gyászszalaggal. Arca komoly, 
sötét ruhájának fehér nyakrészén egyetlen 
arany bross, és egy igen vékony aranylánc. 
Hihetetlen, de a képen valószínűleg ugyan-
az az aranylánc látható, amit édesanyjának, 
Temesvári Lizának, sőt, nagyanyjának, 
3 Az öröklődés furcsa tréfája folytán 85 évvel 
később ugyanígy, lépverőérrepedés okozta 
belső vérzésben halt meg Mariska unokaöccse, 
Jelitai Vilmos is, 55 éves korában.

Zakariás Katalinnak az arcképein is áb-
rázoltak. Lehet, hogy a nőágon öröklődő 
lánc volt öntudatlanul is mindhárom nem-
zedék számára a megörökítésre kiválasz-
tott ékszer? 

Férjének, Woyciechowski Vilmosnak 
a képe azonos méretű és hasonló 
keretezésű. 

Vilmos arca e képen még nem tűnik 
öregnek, bár elég komoly – legalábbis 
ahhoz képest, hogy ismerjük egy öregkori 
képét is. A festmény eredetijéül szolgáló 
fénykép azonban nem maradt fenn.

Vilmos és Mariskája arcképe lányuk, 
később unokájuk szobájában mindig egy-
más mellett függtek. Szerencsére épen 
megmaradtak, ma dédunokáik őrzik 
ragaszkodással...

Hogyan lett a Bornemisza-házból 
Csiki-ház?

 
Amikor 2010ben a felújítását elkezdték, 
műemlék épületről lévén szó, Orbán Jánost 
kérték fel, hogy a szükséges történeti 

tanulmányt elkészítse a Petőfi tér arculatát 
meghatározó épületről, amely a helytör-
téneti irodalomban Bornemiszaházként 
szerepelt. A levéltári kutatásokból kide-
rült, hogy Bornemisza Ignác kincstartó 
az 1760as években valóban birtokolt egy 
házat a környéken, ám ez Orbán János 
szerint jó eséllyel a sarkon levő Hallerház 
előépülete lehetett. A rejtély megoldása ér-
dekében a történész a Hallerekre vonatko-
zó levéltári anyagot kezdte kutatni, amely-
ből az derült ki, hogy a 19. század elején 
a sarki házat már minden kétséget kizáróan 
birtokló Haller Gábornak határvitái vol-
tak Csiki Márton örmény kereskedővel, 
a szomszédos ház tulajdonosával.

Ezt követően a levéltári források-
ból sikerült összeállítani a Csiki család 

Marosvásárhelyi „detektívtörténet”
Szemétben rejlő bizonyítékok

Bálintné Kovács Júlia
Nagy örömmel fedeztem fel a sok szomorú, érzelmeinket és tudatunkat felkavaró hírek, 
megemlékezések, történések között egy valóságos “oázist”.

Hírt adtunk a Füzetek ez év januárfebruári számában, a 33. oldalon, a Maros Megyei 
Múzeum időszakos kiállításáról, amely teljes mértékben az erdélyi örmények történeté-
vel foglalkozik, és nincsen összefüggésben az Örmény Holokauszt 100. évfordulójával, 
és az e köré a gyászos eseménysorozat köré szervezett megemlékezésekkel. „Itt az írás, 
olvassátok”!!!

Különleges kiállítás látható a Maros Megyei Múzeum várbeli épületében. Az intéz-
mény történészei által végzett kutatómunka során egy marosvásárhelyi ház múltjá-
nak elfeledett története tárult fel, s vele együtt a 200 évvel ezelőtti helyi mikrotörténet 
érdekes részleteire, egy örmény kereskedődinasztia hétköznapjaira is fény derült. 
Ahogyan arra is, hogy a Sáros utca 1. szám alatti késő barokk ház építése most már 
egészen biztosan az örmény Csiki család nevéhez köthető. A felderítőmunkáról, a le-
véltári kutatásokról és a kiállításról Orbán János, a múzeum művészettörténésze, 
a kiállítás egyik kurátora számolt be.
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18. századi történetét, amely szoros ösz-
szefüggésben van az örmények megtele-
pedésével Marosvásárhelyen. Az 1750es 
években Csiki Márton az első kereskedő-
családokkal érkezett, s az örmények pol-
gárjogért vívott küzdelmének egyfajta 
zászlóvivőjévé vált. A kutatások során 
kiderült, hogy a család minden maros-
vásárhelyi nemzedékében volt egy Csiki 
Márton, akik közül a másodiknak sikerült 
a már megszerzett polgárjog birtokában 

telket vásárolnia, és a Sáros utca elején 
levő házat felépíttetnie.

Két feleségétől 19 gyermeke született, 
1828ban bekövetkezett halálakor utódai 
a város legszámottevőbb vagyonának vá-
rományosai voltak. Csiki Márton számos 
birtokot is vásárolt, többek között a Lázár 
grófok remeteszegi földterületeit.

A levéltári források szerint a ház két 
szakaszban épült, 1803 táján a földszint 
készült el, amit 1811 körül bővítettek 
U alaprajzúvá és emeletessé, s a 27 helyi-
ség a gyermekek számát figyelembe véve 
nem is lehetett olyan túlzottan sok. A ház 
stílusa késő barokk, mértéktartó homlok-
zati díszekkel, jellegzetes manzárdtetővel, 
s a járókelők előtt rejtve maradó árkádos 

udvari tornáccal, mely a Teleki Téka és 
az egykori megyeháza épületéhez teszi 
hasonlóvá. A ház a család tehetősségé-
nek hű tükrévé vált. Nem csoda hát, hogy 
a későbbiekben egy főúri család nevéhez 
kötötték az épületet, amely a korabeli 
reprezentatív nemesi palotákkal mutat 
hasonlóságot.

 
A nagy felfedezés

 
Az épületet, amelyben a rendszer-
változás előtt az Uniderma szövet-
kezet s annak cipőkészítő műhelyei 
működtek, bukaresti befektető vá-
sárolta meg. A felújítás során tá-
rultak fel a ház rejtett titkai. Amint 
Orbán János megjegyezte, a tulaj-
donos becsületére válik, hogy a fel-
újítás során a műemléki szempon-
tokra is odafigyeltek, s a szobákban 
talált falfestéseket restauráltatták.

A Vásárhelyen nem túl gyakori 
díszítőfestéseken kívül, amelye-

ket Kiss Loránd vezetésével újítottak 
fel, az egyik emeleti terem padlójának 
felszedésekor a töltést alkotó homokkal 
és földdel elvegyülve régi papírlapokat, 
kerámia és üvegtöredékeket találtak. 
A restaurátorok értesítették a Megyei 
Múzeum Történeti Osztályának munka-
társait, akik a több köbméternyi földből 
a történelmileg értékes tárgyakat kiválo-
gatták. Az írott leletek egyértelműen iga-
zolták, hogy II. Csiki Márton családjának 
tárgyairól van szó, amit a két szint közötti 
töltés száraz klímája jól konzervált az el-
telt 200 év során.

A szemétben papírból volt a legtöbb, 
hitelnapló, levéltöredékek örményül, ma-
gyarul, németül, sőt, egy románul írt le-
vél is előkerült. A papír mellett kerámia 
és üvegtárgyakat, háztartási eszközöket, 

textíliákat, szarvasbőr kesztyűket, cipő-
ket, kályhacsempedarabokat, sakkfigu-
rákat találtak, ezek képezik a kiállítás 
alapanyagát. A töredékekből következ-
tetni lehet a kereskedőcsalád által forgal-
mazott termékekre (prémek, textiláruk, 
luxustárgyak, gyermekjátékok, kártyák 
és egyebek), melyeket zömmel Bécsből 
szállítottak Marosvásárhelyre a kereske-
désen kívül fuvarozással is foglalkozó 
Csikiak.

 
Az örmény család mindennapjai

 
A tárgyakból következtetni lehet a csa-
lád életére és a ház berendezésére is. 
A boltozatos mennyezet dekoratív vi-
rágmintás festése teljes pompájában 
idézi az örmény otthon hangulatát. 
A rengeteg cseréppipatöredék a pipá-
zás szenvedélyéről tanúskodik. A pi-
pák egy része selmecbányai műhe-
lyekből származott. Szabadidejükben 
a családfő és vendégei kártyáztak, 
sakkoztak, malmoztak. Kedvenc italuk 
a kor szokása szerint a kávé, a tea és 
a meleg csokoládé lehetett, amit por-
celán és keménycserép csészéből fo-
gyasztottak. Az edények is porcelánból 
és fajanszból készültek, jobbára a holi-
csi kerámiamanufaktúrában.

A papírmaradványokból a család ol-
vasási szokásaira lehet következtetni. 
Előkerült a Magyar Kurír – amely a kor 
népszerű újságjaként a korabeli hírek-
ről tudósított – egy laptöredéke is.

A szemétben talált tárgyakat a múze-
um tulajdonában levő 18. századi bú-
torral, a szamosújvári örmény katolikus 
templomból és a gyergyószentmiklósi 
Tarisznyás Márton Múzeumból köl-
csönzött tárgyakkal (miseruhadíszek, 
máriazelli Máriaszobor), s a Teleki 

Tékából származó könyvekkel egészí-
tették ki, hogy az örmény élet hangula-
tát megteremtsék.

Szerelmi történet
 
Érdekességképpen említhető meg, 
hogy a szemétben egy kiszáradt béka is 
konzerválódott.

A tárlóban egy szerelmes levél töredéke 
olvasható, ez is hozzátartozik a ház törté-
netéhez, mely boldog és tragikus pillana-
tok sorozatát egyaránt őrzi. A mindennapi 
élet szokásos történései mellett soksok 
titokzatos eseményét. A ház bővítésének 
évében a korabeli Vásárhelyt hamar be-
járta a hír, miszerint 1811. április 11én 
éjszaka Szentpéteri Mihály, második Csiki 
Márton kereskedőlegénye megszöktet-
te gazdája 17 éves lányát, Veronikát, akit 
a koronkai Toldalagibirtokra vitt. A sze-
relmi történetnek azonban hamar vége 
szakadt, a lány hazakerült, s később egy 
szamosújvári örmény férfihoz ment felesé-
gül. A történetről szóló beszámoló kérésre 
meghallgatható a kiállítóteremben elhelye-
zett számítógépről, amelynek képernyőjén 
a 18. századi Vásárhely képei peregnek.

Aki kíváncsi városunk történetére, kel-
lemes egyórai elfoglaltságot jelenthet 
a kiállítás megtekintése, az írott anyag 
áttanulmányozása, amely során a Csiki
ház és a Csiki család történetével együtt 
általában is megismerkedhet az erdélyi 
örmények múltjával. A Sáros utca 1. szám 
alatt levő Csikiház udvarára pedig érde-
mes belépni. Bár az udvar hátsó részé-
ben két irodaház épült, az U alakú épület 
régi árkádos folyosói megőrizték eredeti 
szépségüket.

A Szemétbe írt történelem… című kiál-
lítás a Maros Megyei Múzeum Történeti 
Osztálya tevékenységének legújabb 

A renoválás során több mint kétszáz éves tár-
gyak és titkok kerültek elő
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eredménye, kurátorai Orbán János és  
Kovács Mária-Márta művészettörténé-
szek. A tervezés és a dizájn magas szín-
vonala Vécsei Hunor és Ana Alfianu 
tehetségét dicséri. Hétköznaponként 
hétfő kivételével 9–16, vasárnaponként 
10–14 óra között látogatható a múzeum 
várbeli épületének földszinti kiállítóter-
meiben, s utána kellemes sétát lehet tenni 
a megújuló várudvaron.

Bodolai Gyöngyi
Forrás: e-nepujsag.ro 2015. 03.19

 
A kiállítás 2014 december 4én nyílt meg, 
és az itt következő írás  december 8án 
a www.kronka online képes beszámolót 
közöl a  megnyitóról Bakó Zoltán tollából.

A múltat feltáró háztartási szemét 

Több mint két évszázados tárgyak – újsá-
gok, üvegek, kerámiadarabok, cipő, kesz-
tyű, porcelán kávéskészlet, fakanalak, ke-
fék, füzetlapok, poharak, kályhacsempék 
– kerültek elő Marosvásárhely egyik leg-
régebbi és patinásabb palotája renoválása 
során. A Bornemissza Házként ismert Csiki 
Ház anyagából kiállítás nyílt, mely a város 
örmény lakóinak életében nyújt betekintést.

A marosvásárhelyi Petőfi téren álló 
Csiki házat egy elírás folytán hosszú 
ideig Bornemissza házként emlegették. 
Tény, hogy a két család egymás szom-
szédságában rendelkezett telekkel, in-
nen adódhatott a félreértés. A Sáros utca 
1. szám alatti Csiki ház telke a 18. szá-
zadban Marosvásárhelyre is betelepü-
lő magyarörmény családok egyikének 
tulajdona volt. Az első Csiki Márton, 
akkor még Vartan Sumulean (1725 kö-
rül – 1783) az 1700as évek közepén te-
lepült át Vásárhelyre Erzsébetvárosból. 
Az ő fia, második Csiki Márton (1750 

körül – 1828) építtette a palotának is be-
illő, 27 helyiségből álló házat. A levéltári 
kutatásoknak köszönhetően már az épít-
kezés szakaszai is ismertek: az alsó szint 
1803ra, a felső 1811re készült el.

A második építésekor töltötték fel 
az alsó szinti boltívek vállát háztartási 
szeméttel, törmelékkel. Természetesen 
a háztartási szemét fogalma alatt nem 
a krumplihéjat, káposztalavelet, hagyma-
szárat kell érteni, hanem az olyan száraz, 
nem bomló anyagokat, amelyeket már 
nem használtak. Van ezek között üveg, 
kerámia, cipő, kesztyű, porcelán kávés-
készlet, fakanalak, kefék, újságpapírok, 
füzetlapok, poharak, kerámiadarabok, 
kályhacsempe. Ezek pedig ott rostokol-
tak, boltív fölött, padló alatt egészen 
a múlt évi restaurálásig.

Az történt ugyanis, hogy Csíki Márton 
halála után (1828ban a fölöttébb gazdag 
78 éves Márton bácsit elhelyezték a jezsu-
iták templomának alagsorában levő krip-
tába) igen nagy számú utódai – négy fele-
ségtől több mint tucat gyermek származott 
– fontos és megbecsült polgárai voltak 
Vásárhelynek, akik tovább bővítették a há-
zat, s a vagyont. Két fia, a jellegzetesen 
örmény nevű Márton és Gergely a város 
legnagyobb magán földbirtokosai voltak 
1862ben. Pál-Antal Sándor tanulmányá-
ban megjegyzi: „1835ben 25 adófizető 
kereskedő család él Marosvásárhelyen, 
1842ben 31 (...), jelentős részük örmény. 
Közülük jó anyagi helyzetével a 19. szá-
zad első felében Csíki Márton, majd Csíki 
Gergely tűnik ki. Csíki Gergely 1842ben 
a város legtöbb adót fizető polgára volt.”

Pénzügyőrség az épületben

De a Csíkiak csillaga is lehanyatlott. 
A 20. század elején, az impériumváltás 

előtt a házukban pénzügyőrség műkö-
dött, majd egy svájci származású mérnök, 
Pontet Sándor vásárolta meg. Az ő utódai 
igényelték vissza a kommunizmus alatt 
államosított épületet (amelyben hosszú 
ideig cipészszövetkezet, majd cipőgyár 
is működött), majd ezek az utódok adták 
el egy bukaresti magáncégnek.

Tavaly, amikor elkezdték a Csiki palo-
ta restaurálását, megtalálták azt a néhány 
köbméter szemetet, amit töltelékként 
használtak 1811 körül a boltívvállaknál. 
Kiss Loránd restaurátor azonnal értesí-
tette  a régészeti múzeumot. Egy évig 
dolgoztak a teljes leletanyag vizsgála-
tán, konzerválásán, míg végre sikerült 
a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton 
és a Szamosújvári örmény múzeummal 
együttműködve létrehozni azt a kiállítást, 

amelyet csütörtökön délután nyitottak meg 
a vásárhelyi Vármúzeumban Szemétbe írt 
történelem. Csiki Márton háza és a régi 
örmény hétköznapok címmel.

Használati tárgyak a 18–19. századból

A korhű bútorokkal – a két múzeum köl-
csönözte őket – berendezett sarkokban 
és tárlókban hihetetlenül épségben maradt 
női kesztyűt, több cipőt lehet látni, amit 

a Csíki család nőtagjai hordtak kétszáz 
és egynéhány éve. De van néhány tucat 
selmecbányai kerámiapipa, francia játék-
kártya, selyem és posztó textília, fajansz 
és porcelán edények, üvegedények, palac-
kok, ám mindennél fontosabb az a két hi-
telnapló, amelybe a Csiki család a vásárló-
ikat és adósságaikat bejegyezte. Ezekből 
tudjuk, mit vásároltak a Csikiaktól a kor 
nevezetes vásárhelyi lakosai.

Nagyon sokan voltak kíváncsiak 
a kiállításra a megnyitó napján

A törmelékhalmazban megtalált újságda-
rabok, folyóirattöredékek az olvasáskul-
túra fejlettségét bizonyítja a vásárhelyi 
gazdag örmények körében. Megtalálták 
és kiállították a Bécsben megjelenő 
Magyar Kurír egy darabját, német újság-
foszlányokat, a Grazer Zeitung 1803ból 
való egyik számát, Fenouillot Újmódi 
gonosztevő című drámájának Aranka 
Györgyféle fordítását, de kiderült az is, 
hogy a Csiki család 1816ban ott van 
a Kazinczy Ferenc munkáinak előfizetői 
között.

A Marosvásárhelyi Örmény Magyar 
Kulturális Egyesület elnöke, Puskás Attila 
portálunknak elmondta, jó ez a kiállítás 
azért is, hogy árnyaltabbá, de egyben tel-
jesebbé tegye a képet a marosvásárhelyi 
magyarörményekről. Tíz éve, amikor az 
egyesületük létrejött, nagyon sokan azt 
sem tudták, hogy városunkban éltekél-
nek örmények. „Mára már a legtöbb vá-
sárhelyi nem csak azt tudja, hogy voltak, 
de azt is, hogy milyen nagy mértékben 
járultak hozzá a város gazdasági és mű-
velődési életének fejlesztéséhez. A Csi-
kiház itt bemutatott valósága újabb ada-
lékokat szolgáltat ehhez az ismerethez” 
– tette hozzá Puskás.

A Csiki-ház
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