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* Az emlékmű örökmécseséhez pedig fe-
hér orgonacsokrot vittünk. 

Virágba borult fák, mezei és kerti virá-
gok adtak különleges színt utazásunknak. 
Az új élet kibomlása, a tény, hogy bármi-
lyen hosszú is a tél, az élet felszínre tör. 
Eszembe jut a genocídiumi megemléke-
zés egyik jelmondata: ’Be armenian, be 
alive.”  „Légy örmény és légy élő”. Na-
gyon hangsúlyos volt - te ezzel is kezd-
ted - a megemlékezés jelképe, a lila nefe-
lejcsvirág.
* Boldogan viseltük mi is, öröm volt 
ezen a kis virágon keresztül az ünnepük részévé válni. Ahogy haladtam a sokaság-
gal, néztem az embereket, keresve a saját és örmény rokonaim vonásait az ő arcukban. 
Hazaérkezés élmény volt, itt éreztem először, hogy a lelkem össze tud kapcsolódni 
mindazokkal, akik ennek az ősi kultúrának a leszármazottai, akik akár élőkként, akár 
holtakként ennek a mély gyökerekkel bíró népnek fiai. A megemlékezések nemcsak 
Jerevánban, hanem vidéken is szép, méltósággal rendezettek voltak. Rengeteg fiatal és 
gyermek vett részt az élet és az élni akarás 
ünneplésében. Juditka, nem tudjuk, vane 
örmény „érdekeltséged”. Vajon te hogy él-
ted meg a jereváni három napot?

Igen, tényleg nem tudhatjuk, anyai ágon 
érkezett a családba egy életerős megesett 
lány, akiről senki nem tud semmit. Ő volt a 
dédnagyapám anyja. Gyergyócsomafalván 
éltek, Erdélyben. Lehetett akár örmény 
lány is. De székely vagy szász is, nem ez 
most a fontos. Semmi elválasztottságot 
nem éreztem. Ahogy hallom a szavaidat, 
szinte ugyanezt elmondhatom. Mélyen kapcsolódtam, igaz volt számomra. Igaz, élő 
és fontos. Hálás voltam, hogy megélhettem. Hálás, hogy ilyen szépen, méltón tudnak 
megemlékezni, kifejezni együttérzésüket az áldozatokkal. Gyengéden emlékezve, ha-
tározottan kimondva a történelmi tényt, elfogadva azt, de kiállva, hogy ilyen ne for-
dulhasson elő többet.  Példát, hitet adott. Csoda, hogy ott lehettem és átélhettem. Biz-
tos vagyok benne, hogy engem is gyógyított. Hiszen az én családom, nemzetségem 
történetében is vannak ilyen esetek. Az ártatlanul elesettek, meghurcoltak és megalá-
zottak, akik sebeit mi is viseljük.

Sajnos ez egyetemes tragédia, szinte minden nép történelmében előfordul. Valami-
lyen módon minden lélek ismeri és szenvedi ezt. Jelen pillanatban is zajlik a világban. 

Ma is megdöbbenve és tehetetlenül látjuk a híreket. 
Azt hiszem, sok ilyen ünnepségre lenne szükségünk. Amikor egységesen összefonó-

dik az emberek szándéka és szíve. Megtapasztaltuk, hogy döbbenetes ereje van. Nem 
tudhatjuk, hová hullámzik a hatása. 

Most arra is gondolok, lehetne nemcsak a múltnak, de a jelennek, a jövőnek szán-
va is, hogy ne történjen több ártatlan, értelmetlen halál és szenvedés. Találkozni tisz-
ta szándékkal tudatban és szívben, hogy soha többé ne kelljen ilyet megélni senkinek.

Milyen lenne létrehozni egy ilyen helyet, teret! 
Kedves Ági, van egy örmény népmese, amit szerettél volna megosztani. Azt hiszem, 

szépen illene ide.  Arra gondolok, hogy most a mi világunk az a kert, ahol nem virág-
zik a rózsa. 

Mi lenne, ha elkezdenénk gondozni azt? 

(Szerk. megjegyzés: A Fővárosi Örmény Klubban 2015. június 18. napján tartott 
vetítettképes előadás szerkesztett változata)

  

A városnak két örmény temploma is van: 
1723ban elsőként épült meg a Salamon 
templom. Bejáratát Szent Gergely és Szil-
veszter pápa késő gótikus szobra őrzi, me-
lyet Bálványosvárról hoztak ide.  

A főtéren található örménykatoli-
kus székesegyház impozáns épülete jel-
legzetes osztrákbarokk stílusban épült. 
1748ban kezdték építeni, de az építkezés 
többször megakadt, végül 1804ben avat-
ták fel. Itt őrzik a Rubensnek tulajdoní-
tott „Krisztus levétele a keresztről” témá-
jú festményt, melyet 1806ban I. Ferenc 

császártól kaptak a város örményei. Is-
mert a legenda, miszerint a császár nem 
tudta visszafizetni az örményektől arany-
ban felvett kölcsönt, egy nagy művészi ér-
tékű főoltárképet adott nekik fizetség fe-
jében (szerk.megj: amelyet az örmények 
maguk választottak ki).

Ez a székesegyház ad helyet minden-
kor a Világosító Szent Gergely tisztele-
tére celebrált szentmisének. Mondják, 
hogy a Világosító Szent Gergely napi 
szamosújvári búcsú az erdélyi örmények 
számára érzelmileg éppen olyan nagy 

Ispánkiné S. Katalin
Zarándoklat a  szamosújvári Szt. Gergely 

ünnepre – némi kitérővel
Útibeszámoló  2. rész
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jelentőséggel bír, mint a magyarságnak 
a csíksomlyói pünkösdi búcsú. Az ünnep-
ségen sok száz örmény, illetve örmény 
származású magyar és román vesz részt, 
jönnek az egész országból és a határon túl-
ról. A másnap  11 órakor kezdődő szent-
misére is megtelt velük a székesegyház.

Örmény viseletbe öltözött lányok, asz-
szonyok és fiatalemberek bevonulása 
előzte meg a misét celebrálók sorát.  Az ez 
évi búcsún dr. Jakubinyi György gyulafe-
hérvári római katolikus érsek és egyben 
örmény apostoli kormányzó, együtt celeb-
rálta a szentmisét az örmény katolikusok 
erdélyi vikáriusával, Szakács Endrével és 
az alkalomra érkezett papokkal. Az ünne-
pi szónok Gábor Zoltán szépvízi plébános 
volt. Számos egyházi és világi méltóság 
tisztelte meg jelenlétével a zarándoklatot.  

A szentmise hagyományos örmény éne-
keit a helyi kórus szólaltatta meg, és cso-
dás Áve Máriát hallottunk   Kirkósa Júlia, 
a kolozsvári operaház énekese jóvoltából.  

Mi magyarországiak meglepődve hal-
lottuk, hogy a szentmise végén felcsen-
dülő Boldogasszony Anyánk himnuszá-
nak refrénjét itt Szamosújváron (és való-
színűleg Erdélyben mindenhol) így ének-
lik: „Erdélyországról, édes hazánkról, ne 
felejtkezzél el szegény magyarokról”.

S bár reggel ömlő esőre ébredtünk, 
és a távolabbi prognózis is 2 napos esőt 
ígért, mire vége lett a szentmisének a nap 
is kíváncsian bukkant elő a felhőrengeteg-
ből, hogy lássa a folytatást. 

A misét követően a népes vendégse-
reg a szomszédos plébániára volt hivata-
los. Itt először Esztegár János, a helyi ör-
mény katolikus egyházközség elnöke és 
az országos szövetség alelnöke köszön-
tötte a búcsúra érkezett hazai és külföl-
di jeles személyiségeket és egyházi mél-
tóságokat.

Ezt követően szokás szerint szíves ven-
déglátásban volt része minden megjelent-
nek. A szamosújvári búcsús ebédre a hagyo-
mány szerint mindenkit, a szentmisére ér-
kező minden hívőt meghívnak és asztalhoz 
ültetnek a vendéglátó bőkezű szamosújvári 
örmény katolikusok. Esztegár János el-
mondása szerint az asszonyok az előző na-
pokban állítólag 25 ezer fülecskét készítet-
tek a hagyományos örmény churutos leves-
be, az angadzsaburba. Számítása szerint 
kb. 400an gyűltünk össze (többen, mint az  
előző években), de ez sem okozott komoly 
gondot, mivel a parókia alatti hatalmas pin-
cerendszer nagyszerű teret biztosított az ét-
kezésnek. Azok a fiatal fiúk és leánykák, 
akik délelőtt gyönyörű bordó bársony ha-
gyományos örmény viseletben vonultak be 
a mise kezdetekor, itt szorgos „pincérek-
ként”  szolgálták fel a finom falatokat.

A szíves vendéglátást követően csopor-
tunk egy kis kirándulásra indult: nem le-
hetett kihagyni azt a lehetőséget, hogy 
szinte „ugrásra” vagyunk egykét igen ne-
vezetes helytől. 

Elsőként Válaszútra mentünk, ahol 
a Kallós Zoltán Alapítvány népművésze-
ti múzeumát néztük meg. „Zoli bácsi”, 
akit már esti papucsos állapotában leptük 
meg, a késői idő és idős kora ellenére ki-
nyitotta nekünk a múzeumot, ahol Erdély 
legnagyobb népművészeti gyűjteményét 
nézhettük meg, s amelyben elsősorban a 
Mezőség, majd ezen túl Erdély, de még 
a román népművészet gyönyörű darabjai 
is helyet kaptak.

Válaszút másik nevezetessége a Bánffy 
kastély, mely szinte az műútra nyílik. 
A csodálatos kovácsoltvas kertkapu mö-
gött rejlő eklektikus homlokzatú kas-
tély (illetve ennek előzménye) az 1400as 
évektől folyamatosan a Bánffy család tu-
lajdonában volt, egészen a II. világháborút 

követő államosításig. Az 1800as évek vé-
gén a tulajdonos br. Bánffy Ádám volt, 
akinek a nevéhez fűződik a kastély legje-
lentősebb átépítése, és aki az erdélyi arisz-
tokrácia különös figurája volt. Politikai 
vagy diplomáciai pályafutás helyett sok-
rétű művészi hajlamainak élt és létrehoz-
ta Erdély egyik leglátványosabb kastély-
belsőegyüttesét. Saját kezűleg készítette 
az ebédlő díszes mennyezetét, falburkola-
tát és bútorait, valamint a lépcsőház gaz-
dag faragott elemeit és számos dísztárgyat 
az un. „ónémet stíl” felhasználásával. 
(Megjegyezzük, hogy ebből napjaink-
ban semmi nem látható, és nemcsak azért, 
mert a kastélyba nem tudtunk bemenni.) 
Mindezek mellett a báró sikeres minta-
gazdaságot alakított ki birtokán. Az ere-
deti kovácsoltvas kertkapuból (amit ott-
létünkkor még egy román nemzetiszínű 
zászló is ékesített) háború után kivágták 
a Bánffy címert.

A kastély történetéhez tartozik még, 
hogy itt született Wass Albert 1908ban, 
mivel édesanyja Bánffy lány volt. 
(Mellesleg jegyzem meg, hogy ezen so-
rok írójának dédnagymamája is a kastély-
ban született 1881ben, s  akinek   kereszt-
szülei  a fenti Bánffy Ádám és felesége  
Wesselényi Mária voltak. )

Innen már csak 2 kilométeres „ugrás” 
Bonchida, mely a Bánffy család másik 
ágának volt tulajdona. Várkastélyát a 15. 
század végén a Bánffyak építették, et-
től kezdve mintegy 600 éven át volt a 
család tulajdonában. A 18. század elején 
neogót és neoreneszánsz stílusban bőví-
tették, majd a század végén még barokk 
elemekkel bővült az istállók és mellék-
épületek külső díszítéseként. A kastély 
utolsó tulajdonosa gróf Bánffy Miklós, 
a nagyformátumú politikus, író, (továb-
bá grafikus, díszlet és kosztümtervező, 

színpadi rendező, színházi intendáns) 
volt. 1944ben a németek felgyújtották, 
a  maradékot a helyiek széthordták. 

A kastély helyreállítására 2001ben 
nemzetközi program indult, melyben épí-
tész, mérnök, művészettörténész és táj-
építész egyetemi hallgatók segítenek 
az Erdély Versailles-aként is emlege-
tett kastély felújításában. A Transylvania 
Trust Alapítvány 2007ben 49 évre 
koncesszionálta a birtokot, és vezeti a kas-
tély felújítási munkálatait. Sajnos látoga-
tásunkkor alig látszott valami ebből a fel-
újításból, néhány melléképület és a tető-
zet, ami új, a kastély főépülete még ennyi 
évvel a háború és a rendszerváltás után is 
a képen látható szívszorító állapotban vár-
ja sorsának jobbra fordulását.

Természetesen nem lehet kihagyni a kas-
tély mellett álló, 12. században épült gótikus 
református templom megtekintését sem. 

Harmadnapján sikerült időt szakíta-
nunk a szamosújvári örmény katolikus te-
metőlátogatásra is. Azok, akik először jár-
tak ebben a városban és családjuk valami-
ként kötődött a városhoz, becserkészték 
a Martinuzzivár falához fecskefészeksze-
rűen kapcsolódó örmény temetőt, mely 
több száz éve ad nyugalmat erdélyi örmény 
családok elhalt tagjainak. A sírok felira-
tait böngészve tanúi lehettük annak, amit 
egyébként ezen a találkozón élőben is meg-
tapasztalhatunk: minden örmény rokon!

Az 1500as évek elején, olasz építészek 
által épített reneszánsz Martinuzzivár, 
melynek az 1500as évek végén néhány 
évig Dobó István, az egri hős volt a ka-
pitánya, a 17. századtól börtönként mű-
ködött. 1869 után haláláig ide volt bezár-
va Rózsa Sándor is. Sírja a város román 
temetőjében van.  A vár látványát azonban 
legfeljebb a madarak élvezhetik, mivel 
a mai napig is erősen védett börtönként 
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szolgál, és csak reménykedhettünk, hogy 
az temetőbeli bolyongásaink és fényképe-
zéseink nem hergelik éleslövészetre a fal 
tornyában álló katonát.

Hazaindulásunk előtt Esztegár János-
tól búcsúajándékot kapott csoportunk: 
a katedrális monumentális falai és osz-
lopai között egyéni hangú előadást hall-
gathattunk meg az örményekről, a temp-
lom történetéről és az állítólagos Rubens  
kép háború utáni sorsáról, amit egy ol-
dalkápolnában eredetiben is megcsodál-
hattunk.

Sietős visszautunkon már csak per-
cek maradtak megcsodálni Kalotaszeg 

leglátványosabb, középkori alapokra 
(http://hu.wikipedia.org/wiki/1764) épült, 
négy fiatornyos református templomát 
Körösfőn. Kalotaszegi asszonyok írásos 
népi varrottasai borítják a belső berende-
zést, kazettás festett mennyezetét festő-
ecsettel hímezte meg alkotója.

Élményekkel teli lélekkel indultunk 
haza. Haza? Hiszen otthon voltunk az el-
múlt három napban is! 

(Szerkesztői megjegyzés: Elnézést kérünk 
a szerzőtől, hogy rendkívüli anyagtorlódás 
miatt a jul-aug számban nem tudtuk a cik-
ket teljes terjedelmében megjelentetni.)

  

Örvendek, hogy egyre több erdélyi ör-
mény közösségi élményről, és jövőbeli 
tervről írhatok!

Mindenek előtt Erzsébetváros Nagy
boldogasszonynapi ünnepéről szólok.  
A ma is meglévő örménykatolikus temp-
lom 1791re fejeződött be, és június 28án 
Batthyányi Ignác püspök fényes ünnepségek 
között szentelte fel Árpádházi Szent Erzsébet 
tiszteletére. A neves templombúcsú sokakat 
vonz Erzsébetvárosba, de amint megszo-
khattuk, az nem Erzsébet napján, hanem 
Nagyboldogasszony ünnepén van. Minden 
bizonnyal már 1791ben is megtartották 
a templombúcsút, az idei tehát a 325. volt, 
és jövőre ünnepelhetjük ezt a monumentá-
lis, az erdélyi örménység dicsőséges múltját 
örtő, és azt a mai látogatóknak felidéző,  325 
éves   örménykatolikus templomot.

Ezúttal, augusztus 15én is zsúfolásig 
megtelt ez a gyönyörű  templom.  Jöt-
tek az örmény gyökerűek Budapestről, 
Csíkszeredából, a Gyergyóimedencéből, 
Kolozsvárról, Szamosújvárról, Udvar
helyről és még ki tudja hány helyről.  A sza-
mosüjvári  örménykatolikus és a meggyesi 
római katolikus templomok kórusai  a na-
gyszámú papsággal és a helybeliekkel 

együtt örvendett, hogy a szép kis Dobribán 
Katinka első áldozó lett, és a körmenetben  
a hófehérbe öltöztetett Szűzmáriaszobor 
mellett lépkedhetett.

Egyre több családi találkozóról  hal-
lok. Pár hete régi barátaim, Kabdebo Ivó 
Alajosék hívtak fel, és Gertrúd öröm-
mel közölte, hogy Gyergyóremetére ké-
szülnek, az ott élő Kabdebó József 
szervezi a családi találkozót, éspedig 
Nagyboldogasszony napjára. (Ezért nem 
láttam néhány ismerős arcot Erzsébetvá-
roson a búcsún). Ma pedig olvasom a vi-
lághálón: Székelyhon.ro,  hogy:

Százötvenen 
a Kabdebó családtalálkozón

„Ha most lát minket Kabdebó 
Antal, valahol a szférákban nejéhez, 
Máriához fordul, és derűs mosollyal 
azt mondja: megérte” – hangzott el 
Remetén szombaton, ahol nem keve-
sebb, mint 150 Kabdebó-leszármazott 
találkozott.

Antal és Mária 1857ben kötött házas-
ságot. Az ő gyermekeik gyermekei jöttek 
családjukkal, hogy a családtagok egymás-
sal megismerkedjenek. Még Kanadából 
is érkezett család e találkozóra, de jöttek 
Magyarország számos településéről és Er-
dély különböző helyeiről is. Jelenlétükkel 

válaszoltak a hívásra. Ennek előzményé-
re a Remetén élő Kabdebó József így em-
lékszik: „A Magyarországon élő Kabdebó 
Ferenc két évvel ezelőtti hazalátogatása-
kor, amikor felkereste a remetei rokonsá-
got, kezdte pedzegetni, hogy sort kellene 
keríteni Kabdebótalálkozóra. Megbeszél-
tük, elhatároztuk, azóta szerveztük, renge-
teget kutattunk, szakemberektől is segít-
séget kértünk...” Erre az alkalomra látott 
napvilágot egy kiadvány is Kabdebó Ge-
nealógia 2015 címmel.

Nem p, hanem b és hosszú ó – így kell 
írni Kabdebóék nevét. De a családtagok 
is bevallják, sokféle formával találkoz-
tak már. „A családfa összeállításánál is 
láthattuk az eltéréseket. Olyant is láttam, 
hogy egy rokonunk keresztlevelébe más-
ként van írva, mint az anyakönyvi hivatal-
ban. Pedig a kettő között csak egy óra telt 
el” – tájékoztat Ferenc, a találkozó társ-
szervezője.

Megtudtuk azt is Ferenctől, hogy ala-
kult ki a név: „Amikor az 1600as évek 
elején I. Apafi Mihály behívta Moldvából 
a korábban oda menekült örményeket, ak-
kor véglegesedett az a forma, amelyet az 
eredeti nevek helyett az új hazában letele-
pedésükkor vettek fel. Kereskedők, iparo-
sok lévén vagy a cégérről, vagy a szakmá-
ról nevezték el őket. A Kabdebók szarvas-
marhával foglalkoztak, hentesmészáros 

Bálintné Kovács Júlia 
Ünnepségek, események

Körmenet


