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Szongoth Gábor érdekes előadást tartott
azEÖGYKEklubban2018. február15.-
én.Aklub–anyagiokokmiatt–2018-tól
azOrlayutcábaköltözött,aholazemeleti
közösségi termekbennagyonbensőséges
környezetben, töretlenül folytatja több,
mint20évespályafutását.
Az előadó nem Szongott Kristóf élet-

művét ismertette kronoló-
giasorrendben,hanemidé-
zettSzongottKristófszüle-
tésének és halálának évfor-
dulóival kapcsolatos meg-
emlékezésekből, méltatá-
sokból,bemutattaSzongott
Kristóf könyveit, amelye-
ket támogatásával jelentet-
tekmeg reprint kiadásban
abudapestiörményönkor-
mányzatok.
Az előadás ismertet-

te az utóbbi években vég-
zett Szongot családfakuta-
tásaeredményeit.Szongott 
Kristóf és Szongoth Gábor 

Szongott Gábor
„Szongott Kristóf Szongoth szemmel”

családjaisSzamosújvárrólszármazik,de
mindeddig ismeretlenvoltacsaládikap-
csolatuk. Mivel a Szamosújvári örmény
katolikus egyház iratai (keresztelés, há-
zasság,halálozás),az1800-asévekköze-
péig örmény nyelven íródtak, a családfa
kutatása jelentős nehézségekbe ütközött.
Bár az értékes egyházi iratokat néhány
évvelezelőttaSzamosújváriTékaközös-
ségsegítségével(Balázs Bécsi Attila szer-
vezésében)sikerültlemásolni,ígybizton-
ságbahelyezni,mamár alig akadvalaki
a világon, aki értené az erdélyi (nyugat)
örmény nyelvet. Szerencsére Szám Laci 
bácsi segített, rendkívül szívós, aprólé-
kosmunkávalvégigböngészteaszinteol-
vashatatlan,meggyötört iratokat, és ösz-
szeillesztetteakiolvasottadatokat.Össze-
álltacsaládfaaz1700-asévektől–ekkor
költöztekBesztercérőlSzamosújvárra,az
újonnan létesített településre az örmény
családok–az1850-esévekig.Afolytatást
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ameglevőésösszegyűjtöttcsaládiiratok-
bólDankó Beatrixcsaládfakutatósegítsé-
gével sikerült összerakni.A család rend-
kívülkiterjedt,az1700-asévekvégén,az
1800-as évek elején egy családban 8-12
gyerekszületett(sajnosagyerekekharma-
da kiskorbanmeghalt), így sok Szongot
ágvan,amelyekadataitigennehézössze-
szedni.Ezttovábbnehezíti,hogyacsalá-
dokaz1800-asévekben,defőlegaXX.
sz. elején szétköltöztek Erdély más vá-
rosaiba (Tasnád, Zilah, Berettyószéplak,
stb.)ésMagyarországra.Acsaládfakuta-
tásmellékterméke a Szongot név erede-
tének története. A legvalószínűbb, hogy
még Besztercén az eredetileg Krikorján
családegyikágát–akikládávalkeresked-
tek–elneveztékSzendug(ládás)-nak,eb-
ből lett Szengod, Szengodjan, Szongod,
majdszászhatásraSohn-Gott (Istenfia),
Szongodt, Szongot, Szongott, Szongoth.
Nagyapámneveahivatalosiratokban,az
1800-as évek végén még háromféleképen 
szerepelt:Szongod,Szongodt,Szongoth.

Akutatásközbenelőkerültekazősike-
resztnevek is, amelyek idővel jelentősen
átalakultak:
Hovhannes, (J)Ohan(n)esz, Ovanesz=

János
Grigor,Krikor,Kirkor=Gergely
Annig,Aniska=Anikó
Chacsig(kereszteske)=Kristóf
A sok személyes esemény közül egy

érdekesség. Fiam Szongoth Kristóf a 
SzamosújváriörménytemetőbentöbbVetti
sírkő feliratot látott.Megtetszett a név (a
Neje iselfogadta),ésnéminehézségárán
felvetették a Magyarországi örmény utó-
névjegyzékbe. Így–azthittük–ő lett az
első Szongoth Vetti Magyarországon, de
utóbb kiderült, Szongott Kristóf egyetlen
lányaisVettivolt,akifiatalonmeghalt…A
Szongothcsaládfakutatását folytatom,ha
máranehezemegvan,ezértkérem,akinek
bármelyidőszakbólvanadata,küldjeel,én
pedigelküldömelektronikusanameglevő
családfátalegutolsóállapotban.

Szongoth Gábor

Arestaurátor,művészettörténészatőlemár
megszokott módon igen színvonalas elő-
adásttartottA Mária-tisztelet kialakulása 
a keleti egyházművészet tükrében címmel.
Máriaalakjátpontosanbemutatta:Má-

riaszentséges,aszentekfölöttáll,deter-
mészetesenIstenalatt.Akeletiegyházak
történeténekismertetéseutánszóbakerült
az1054-esegyházszakadásoka:a12pát-
riárkából kivált egy, s így alakultmeg a
római egyház.A pravoszláv szó jelenté-
sehelyeshitű.Azörményapostoliegyház
kapcsánmegtudtuk,hogyruhájukerősen
nyugatihatású,dedíszesebb;fejfedőjüket
mitránaknevezik.

Seremetyeff-Papp János előadása a januári klubon

Aszakadástólkezdveakeletiésnyugati
egyházművészetkülönutakonjárt.


