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Ünnepi estebédre a gyergyóditrói Er-
dős Panzióba mentünk, ahol a Család kül-
földről és más városokból érkezett ven-
dégei laktak. A Panzió kertje és a nagy-
terem ez alkalomra ünnepi díszbe öltö-
zött. A bejáratnál óriási virágkapu és Is-
ten Hozott felirat fogadott. Az étterem-
ben a marosvásárhelyi Novák József ör-
mény nemesi címereinek kiállítását lát-
hattuk Kabdebó címeres zászlók, család-
fa tablók és történelmi ismertetők mellett. 

A helyszínen rendkívül gazdag, meleg-
szívű vendéglátással fogadták a család 
tagjait. Az örmény ételek sem hiányoz-
tak. Este 9 óra körül hurut levest szolgál-
tak fel. A terem rövid idő alatt egy vidám, 
nevetgélő, beszélgető, zsongó méhkassá 
alakult. A családi találkozó hangulatát élő 
zene és a Kabdebók táncos kedve alapoz-
ta meg, amely hajnalig tartó jókedvű mu-
latság volt. Úgy gondolom, a családi talál-
kozón való részvétel a jelenlévők számára 
életre szóló élményt jelentett.

A család tagjai valamennyien meg-
kaptuk az erre az alkalomra összeállított 
Kabdebó Geneológia 2015 c. kiadványt, 
amely a székelyudvarhelyi Kabdebó 
nyomdában készült. Az est folyamán a fo-
tós elhozta számunkra a feliratozott cso-
portképeket örök emlékül az első Kabdebó 
családi találkozóról.   Köszönet a szerve-
zőknek és köszönet a részvevőknek!

fotók: Kabdebó János

Lapunkban már többször olvashattak 
a 2014 októberében újjáalakult XII. ke-
rületi szervezet tevékenységéről. Nem árt 
azonban felidézni programjaikat: 2015 
februárjában Hollósy Simon festőművész-
re emlékeztek a koszorúzás után (ekkor 
Seremetyeff-Papp János restaurátor, mű-
vészettörténész tartott igen magas szín-
vonalú előadást). Március és április hóna-
pokban a kerület örményei beszélgettek, 
ismerkedtek egymással; illetve örmény-
országi beszámolót hallgathattak. A szép 
tavaszi hónapban Esztergomban az egy-
kori Örmény települést kutatták. Nyá-
ron sem tétlenkedtek, hisz részt vettek 
a szamosújvári búcsún, több alkalommal 
más kerületiekkel együtt megbeszélése-
ket tartottak. Füzetünkből már értesülhet-
tek a fővárosi klub programjáról is. Csala-
finta módon azonban elhallgattak egy fon-
tos részt: dr. Issekutz Saroltát köszöntöt-
ték kerek születésnapja alkalmából. Eb-
ben közreműködött Várady Mária, aki 
Goethe Újjászületni című versét adta elő:

Ha egy szép élet vágyát őrzöd, 
A múlttal nem szabad törődnöd, 
S mindig úgy tégy, ha veszteség ér, 
Mint hogyha újjászülten élnél. 
Mit akar? – kérd meg minden naptól. 
És minden nap felel majd akkor: 
Tetteidnek tudjál örülni, 
Más tetteit tudd megbecsülni; 
Főként ne gyűlölj egy embert se, 
S a többit hagyd az Úristenre!

Hegedüs Valér zongora és orgonamű-
vész Tolcsvay Béla Köszöntő című dalát 
játszotta, az énekbe besegített a közön-
ség is. Hallhattuk továbbá Hacsaturján ör-
mény zenei motívumokkal teli Toccataját, 
valamint Liszt Pusztai bánat című művét, 
melynek komponálására egy Lenauvers 
ihlette a zeneszerzőt.

Hegedüs Annamária az önkormányzat 
bemutatását követően két rövid tájékozta-
tót tartott. Ennek csupán az volt az oka, 
hogy az első témáról igen kevés forrás áll 
rendelkezésre.

Hegedüs Annamária
A XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi 

Önkormányzat műsora a fővárosi klubban

jobbról Ispánkiné Katalin, dr. Issekutz Sarolta 
és Béres L. Attila
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Esztergom egykori városfalán kí-
vül több kisebb település helyezkedett 
el, Libád, Hévíz, Szentkirály, Szentpáli, 
Szenttamás mellett Örmény is. Ennek 
többféle elnevezése is ismert a szakiro-
dalomban: Terra Armenorum, Ermen, 
Villa Ermen. E falucska a Szent Tamás
hegy alatt húzódott, szántóföld nem tarto-
zott hozzá, így lakói kereskedelemmel, öt-
vös és kovácsmesterséggel foglalkoztak. 
Az örmények feltehetően két időszakban 
érkezhettek ide: a honfoglaláskor, illetve 
II. Andrással együtt, amikor a király a ke-
reszteshadjáratból visszatért. Ismert, hogy 
II. András Örményországban is eltöltött 
ekkor egy bizonyos időt, s el is jegyezte 
fia számára az örmény hercegnőt, bár ké-
sőbb nem jött létre a házasság. Egészen el-
lentmondásos forrásokat találunk Örmény 
település fennállásáról. Nagy Kornél, 
a Történettudományi Intézet munkatársa 
tollából arról értesülhetünk, hogy a tatár-
járáskor elpusztult. A Magyarok a Kárpát
medencében (13123. old.  Összeállította 
és szerkesztette: Glatz Ferenc  Pallas 
Lap és Könyvkiadó V. 1988), valamint 
Horváth István – H. Kelemen Márta – 
Torma István: Magyarország régészeti 

topográfiája V. kötet (Akadémia Kiadó, 
Bp., 1979 162164 p) művekből viszont 
azt tudhatjuk meg, hogy „A tatárjáráskor 
megsemmisült kiváltságlevelüket IV. Béla 
király 1243ban újította meg.”, tehát a ta-
tárjárás után.

Kirívó forrást is említett az előadó, mely 
szerint „IV. Lajos magyar király 1281
ben létrehozta a „Terra Armenorum”ot és 
Erdélyben örmény kolostort építtet.” IV. 
Lajos király a magyar történelemben nem 
volt, I. (Nagy) Lajos viszont 13261382 
között élt. 

Az előadó Horváth István – H. Kelemen 
Márta – Torma István: Magyarország ré-
gészeti topográfiája V. kötetét tartja a leg-
hitelesebbnek e témában. Ebben az szere-
pel, hogy 1281. március 1jén IV. László 
király kolostor építése céljából az Ágos-
tonrendi szerzeteseknek adományozta az 
örmények földjének egy részét. A Szent 
Annakerület része lett, s itt építették fel 
a Szent Annakolostort. Szintén e műből 
derül ki, hogy az 1860as, 1880as évek-
ben, valamint 1970ben régészeti feltárá-
sok voltak e területen. Feltártak egy öt-
vösműhelyt, melynek nagy valószínűség 
szerint örmény tulajdonosa volt. Ennek 
leletei rétegenként:

Az Árpád-kori ház padlójáról őskori 
kő nyílcsúcs; mélyebb rétegből kettős tes-
tű, hegyes bütykökkel díszített koravasko-
ri mély tálka töredéke; kelta fazekas ke-
mence maradványai.

A kemence belsejéből nagyszámú kerá-
mia, köztük kiegészíthető edénytöredé-
kek és egy kutyakoponya; egy gödör aljá-
ból II. Béla király egyegy dénárja; a ke-
mence feletti rétegből néhány darab római 
kerámia; a kemence legfelső rétegében 
egy kora római bronzfibula feküdt.

A ház padlószintjéről előkerült leletek 
valószínűvé teszik, hogy egy 1213. sz. 

fordulóján működő ötvösműhely marad-
ványait találták meg. 

Jelentősebb leletek: kis méretű olvasz-
tótégelyek töredékei bronzolvadékok-
kal, az olvasztótűz szítását szolgáló ke-
rámia fúvócső töredéke; bronzolvadé-
kok, bronzlemez nyiradékok, lyukasztott 
és szögecselt lemezdarabkák, drótok, fél-
kész bronzöntvények, aranyozott bronz-
veretek és csat, barnamázas, ill. mázta-
lan orsógomb, üvegtöredékek; 1213. szá-
zadi kisméretű vaskulcs; jelentős számú 
edénytöredék. 

A keltezést a műhelyből előkerült 
érmek segítik: III. Béla király rézpén-
zei, az egyik elkalapálva és szétnyírt ál-
lapotban; 12. sz. végi bizánci scyphatus 
(Komnonos Andronicos bronzpénze – bi-
zánci Emporer); 3 db római bronzérem 
(23. századi középbronz, Licinus 313. 
évben vert középbronza és Valens 366. 
évi kisbronza) kerültek elő. Utóbbi-
akat mint nyersanyagot gyűjthette és 
használhatta az Árpádkori ötvös. 

A padlószint feletti betöltésben 1 db 
Valens kisbronz töredékét, II. Géza, 
III. István, III. Béla érmeit és 2 db 
meghatározhatatlan pénzt találtak.

A tájékoztató végén Hegedüs 
Annamária bemutatta azokat a felvé-
teleket, amelyek a májusi kirándulá-
son készültek az egykori Örmény te-
lepülés feltételezett határairól.

A Lisztzene átmenetet képezett 
a két ismertető között. Mattioni Eszter, 
a méltatlanul elfeledett, elhallgatott festő-
művész életútját is hallhatta a közönség, 
eközben elsősorban a szakrális témájú 
képeket láthatta. A művésznő félig olasz 
származású, édesapját a selyemhernyó
ipar létrehozására hívták Magyarországra. 
A kiválóan rajzoló szülő értékes művésze-
ti albumokkal és gyűjteménnyel érkezett. 

A művésznő édes-
anyja óvónő volt, 
de érdemes meg-
említeni, hogy 
az egyik rokon a 
Négyökrös szekér 
című Petőfivers 
Erzsikéje volt. 

Mattioni Eszter 
már a főisko-
la első éve után 
nagy sikert ara-
tott, a Nemzeti 
Szalon őszi tárla-
tán a Sióagárdi fehér lányok című, nagy-
méretű festményéért különdíjat kapott. 
Nem kis bátorság kellett ahhoz, hogy 
Barcsay Jenő, Aba-Novák Vilmos, Egry 
József mellett 19 évesen egy ilyen rangos 
eseményre jelentkezett. Mattioni Eszter 
főleg két témát tárt a nézők elé: a népi éle-

tet, a népviseletet mutatta be, s csakhamar 
sorra rendeltek tőle a templomok szakrális 
műveket. Az 1950es években szinte nyo-
morgott, hisz Rákosi elvtárs kijelentette: 
„Mattioninál csupa szent van”, így rend-
kívül kevés megrendelést kapott. E kor-
szakban természetesen az egyházi meg-
rendelések is szüneteltek. Mattioni nem 
festett Lenin, Rákosi, Sztálinképeket, 

Várady Mária
a MAgyar Szent Család

A győri Székesegyház Szt. László kápolnájában
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s az Építőmunkások (1952) című mű-
vén két alakot látunk, akikről rögtön Szűz 
Mária és Szent József jut eszünkbe. 

S álljon itt néhány cím is: Baranyai asz-
szonyok, Decsi asszony kenyérrel, Fonal-
szövők, Matyó menyasszony. S épp az is-
mertető előtt néhány nappal került kala-
pács alá (1 millió 800 ezer forintos kikiál-
tási árral) a Kalotaszegi leányok. Szakrá-
lis festményei: Mátrai búcsú, Mária a kis 
Jézussal. A magyar szent család képe 
a Szépművészeti Múzeumból került árve-
résre, 50 évvel ezelőtt több mint egymillió 
kikiáltási árral! A templomokban található 
művek közül a győri szeminárium kápol-
náját kell megemlíteni, ahol két teljes fa-
lat (az oltár és a harmónium fölött) boríta-
nak freskói.

A szolnoki művésztelepen Pólya Iván-
nal egy teljesen új művészeti technikát 

dolgozott ki, a hímeskövet. Leginkább 
a mozaikhoz hasonlíthatjuk; ám itt külön-
böző, a természetben megtalálható ala-
kú elemekkel dolgozott. Nehézséget je-
lentett, hogy munkája közben fordított 
képet látott (több művész az intarziát is 
így készíti). Egy gipszágyba helyezte el 
az üveglapra rajzolt kép alapján a köve-
ket, s a hézagokat kőzúzalékkal, márvány-
szemcsés cementes masszával töltötte ki. 
Soroljunk fel ismét néhány művet: Kalo-
csai varró lányok, Gyümölcsszedők, Tol-
di. Az Ifjú szívekben élek műve egy debre-
ceni kollégiumban található. Egykor kop-
jafás temető helyezkedett itt el, s a kép 
alján ennek állított emléket a művész-
nő. A budapesti csokoládégyárban (ma 
Stollwerk) a Kakaószüret művét közel 
nyolcvanéves korában csiszolta át létrán 
állva. Szakrális művei: a győri székesegy-

ház Szent Lászlókápolnájában ta-
láljuk Apor Vilmos vörösmárvány 
szarkofágját. Ekörül, három fa-
lon láthatjuk csodálatos munkáját. 
Nagy kihívást, több éves munkát 
igényelt a budapesti Rókuská-
polna szentélye és altemplomá-
nak teljes padlózata. Székesfehér-
váron egy kertes házban kápol-
na működik, ennek szentélyét dí-
szítik Mattioni hímeskövei. Em-
lítsünk meg még egy budapesti, 
ám kisméretű művet: a városlige-
ti Jákikápolnában találjuk a Szent 
Család alkotást. S mivel az első 
részben Esztergomról volt szó, ne 
hagyjuk ki a Bazilikában található 
Szent Kristófot sem.

(Szerk. megjegyzés: Elhangzott 
vetített képes előadás formájában 
2015. augusztus 19-én a Fővárosi 
Örmény Klubban)

Kettős találkozóra hívta a Csíki Hírlap 
az erdélyi magyarörményeket. Augusz-
tus 29én a csíkszeredai Szentháromság 
Alapítvány és a Budapest Főváros Zug-
lói Örmény Önkormányzat közösen ren-
dezte meg Csíkszépvízen az örmény csa-
ládok találkozóját. Augusztus 30án pe-
dig az Erdélyi Magyarörmények Szövet-
sége táblaavató ünnepséget szervezett 
a gyimesbükki Kontumácikápolnánál. 
A XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Ön-
kormányzat képviseletében mindkét ese-
ményen részt vett Béres László Attila el-
nökhelyettes.

 A csíkszépvízi örmény családok talál-
kozóját először 1996ban szervezte meg 
a Zuglói Örmény Önkormányzat azzal 
a céllal, hogy a csíki települések magyar-
örmény lakói, le és elszármazottai egy 
közös családi ünnepségen, legalább egy-
szer egy évben közel lehessenek egymás-
hoz. Már az első alkalomra is sok százan 
érkeztek Csíkból, Erdély más települése-
iből, Magyarországról és távolabbról is. 
A következő években a résztvevők szá-
ma folyamatosan nőtt, mindig sokan jöt-
tek el az erdélyi örmények eme meghitt 
hangulatú eseményére. Mint mindig, most 
is meleg szeretettel köszöntöttük a szépví-
zi 94 éves Zakariás Péter bácsit.

Az idei, immár 19. családi találkozó 
szervezője Ajtony Gábor nyugalmazott 
gyógyszerész, a Csíkkörzeti Magyarör-
mény Szentháromság Alapítvány veze-
tője, valamint Zárugné Tancsin Katalin, 

a Zuglói Örmény Önkormányzat elnöke 
volt. Budapestről is számos vendég ér-
kezett, Nagy Marianna és Dávid Krisz-
tián Zuglóból, valamint részt vett a ta-
lálkozón Nuridsány Mimi, a XV. kerüle-
ti Örmény Önkormányzat elnöke, továbbá 
Esztergály Zsófia, a Fővárosi Örmény Ön-
kormányzat elnöke is.

A Budapestről érkezett magyarörmény 
vendégeknek a találkozó előtti napon le-
hetőségük nyílt egy kis „terepszemlé-
re”. Megtekintették az eredeti szépségé-
ben helyreállított, műemlékké nyilvání-
tott csíkszeredai  Mikóvárat, a várban he-
lyet kapó Csíki Székely Múzeum Állandó 
Kiállítását, A csíksomlyói Máriaszobor 

Béres L. Attila – Ispánki S. Katalin
A hagyományőrzés állomásain

A csíkszépvízi családi találkozóról 
és a gyimesbükki információs táblaavató ünnepségről

Ajtony Gábor

Szt. Kistóf a városligeti Jáki kápolnában


