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ahovaazörményekmenekültek.Stalánez
alegkomolyabbanfenyegetőgenocídium.
Míg az erdélyi örménység a XVII. szá-
zadelejétőlaXX.századelejéig,három
évszázadon keresztül őrizte az erdélyi

örménynyelvet,ésmég
ma is vannak olyanok,
akik ezen a nyelven
énekelni tudnak, addig
a nemrég hazánkba ér-
kezett örmények gyer-
mekei, szüleik minden
erőfeszítése ellenére,
jobban beszélnek ma-
gyarul, mint örményül.
Ennek egyik oka csak 
azörményiskolahiánya.
A legfontosabb fel-

adatunk tehát, hogy a
fiataloknak továbbad-
juk az örmény identi-
tást. Ennek eszköze az
örmény iskola - főleg
a nemrég hazánkban
letelepedettek számára
–, a kulturális identi-
tás erősítését szolgáló
tanfolyamok, kulturális
rendezvények,valamint
azörménynyelvűlitur-
gia.Az örmény közös-
ségmegerősítése.
Jerevánban, az Ör-

mény Genocídium em-
lékműve mellett ott áll
azújjászületéstszimbo-
lizáló oszlop. Tegyünk
meg mindent azért,
hogy Magyarországon 
az örménység újjászü-
lessékésvirágozzék.

(Elhangzott 2019. áp-
rilis 24-én, 18 órakor az Örmény Genocí-
dium 104. évfordulóján, az örmény katoli-
kus templom Orlay u-i emléktáblánál dr. 
Issekutz Sarolta előadásában, majd ko-
szorúztak a jelenlévők.)

Az Örmény Genocídium emlékmisét május 1-én Vartan atya celebrálta 
az Orlay utcai Örmény Katolikus Templomban

Örmények Gyergyóban                                             
„ÖrményekGyergyóban” c. fotókiállítás
a XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkor-
mányzat és a Tóth JózsefGalériarendezé-
sében (Válogatás aGyergyószentmiklósi

FotóKlubésaMédiakalandIfjúságiCso-
portképeiből)ésaGyergyói-,aSzépvízi-,
ésaMarosvásárhelyiörményekc.köny-
vekbemutatásáraésismertetéséreinvitált
ameghívó,március3-ána XV.kerületi

Tóth József Galériába, a Páskomliget u.
47-be.
Amegjelenteketköszöntötte:Tóth Csaba, 

aGalériavezetője ésNuridsány Zoltánné 
elnök.
A kiállítást megnyitotta:

Kulcsár Lászlóelnök.Aköny-
veketbemutatta:PuskásAttila
elnök.
Közreműködött:Csibi Krisz- 

tina ének,  Juhász Endreduduk-
művész.
Aszépkiállításmegnyitója

egybenaTóthJózsefGaléria
megnyitásának ünnepe volt.
A kétszintes galéria és kö-
zösségi tér létrehozója Tóth 
Csaba erdélyi származású
építőmérnök, (Tóth K. József 
édesapja).
Nyáron székely, csángó,

magyar-örmény és magyar
gyermekekvendégfogadására
és tartózkodására is alkalmas
a terület. Múlt nyáron már 
szakaszosan30gyermeketlá-
tott,hosszabbrövidebbideig,
vendégülCsaba,megtervezett
programokkal és ellátással.

Megtelt mindkét helyiség,
sőt az előtérbe is szorultak 
akésveérkezők.Amívesfotók,
a gyönyörű táj és az örmény
templom, valamint az épüle-

tek elbűvölték az érdeklődőket. Kulcsár
Lászlórengetegmunkátfektetagyergyói
örményközösségösszetartásáraésafiatal
utánpótlásnevelésére.Nyárigyergyóitá-
borainakerületifiatalokisrésztvesznek

Nuridsány Zoltánné és Kulcsár László

Juhász Endre duduk művész, jobbról: Tóth Csaba galériavezető
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s szellemi, lelki és identitás őrző elő-
adásainahitélet szerepét is fontosnak
tartja. Már két budapesti ifjú megke-
resztelkedettagyergyóiÖrményKato-
likusTemplombanazévekfolyamán!

CsibiKrisztina,acapellaénekeltcso-
dálatos örmény gregorián dalt. Igen
tehetséges és fényes jövő vár rá, ha
jó zeneiskolába kerül és szorgalma-
sangyakorol.JuhászEndre,mindenki
örömére bravúrral szólaltatta meg
más-más hangolású dudukjait, öröm-
teli örmény népzenével. Puskás Attila
bemutatta a három örmény településről
szólókönyvetésecsetelte létrejöttükne-
hézkörülményeit.Azünnepségetjóhan-
gulatúfogadászártafinomfalatokkal.

A XV. kerületi Örmény Nemzetiségi
Önkormányzat,továbbisikeresrendezvé-
nyek létrehozását terveziTóthCsabával,
közösrendezésben.

Dr. Cs. G.

Gyertyánffy Ágnes
Kicsi, furcsa életem – II. rész

Bajorországi évek
Azután innen tovább telepítettek minket
alovakkalegyüttabajorországiKaisheim 
városkamellettiNeuhofba, ahol már ren-
des házakban laktunk és ahol elkezdtem
járni a kaisheimi iskola első osztályába.
Németülnemtudtam,magyarulolvasnivi-
szontigen.Mireiskolábakeveredtem,késő
tavaszvolt.Eleintenemmertemagyere-
kekkel játszani, mindig az iskola-épület
körül bujkáltam, hogy ne kelljen velük
játszanom.Énvoltamazegyedülimagyar
gyerek,amagyarcsaládokszétspricceltek
másbajorhelységekbe,alovakategyelőre
bajorparasztokhozadtákki,mertelfogyott
aszénaésazabrak.Deapámszámontar-
tottaalovakat,s1947őszénígyjöhettünk
haza az utolsó magyar ló-szállítmánnyal,
közben intézte a lovak hazaküldését. B.
Gulu szerint, ha akkor apám nem szedi
össze Bajorországban a magyar tenyész-
állatokat, ma Magyarországon nem lenne 
lótenyésztés.Ezperszetúlzás.Másmagyar
katonatisztekisdolgoztakezen.

Előszó
Én az életben szinte semmit sem csináltam, velem csak történtek a dolgok. Hogy ezek 
a történések rajtam kívül mennyire érdekelhetnek mást, nagy kérdés. Talán csak any-
nyiban, amennyiben általános történet, ami másokkal is megtörtént, s én egy vagyok  
a sok szemtanú közül. Kicsi, furcsa életem összefonódik kicsi, nekem végtelenül ked-
ves hazám történetével, azzal, ami generációkkal előttem történt családom tagjaival 
is, és rajtuk keresztül velem is. A történelmi hűség kedvéért tehát megpróbálok igazat 
írni. Ebben Isten segítsen.

Azt szeretném érzékeltetni, hogy a XX. sz. történelme hogyan és milyen mér-
tékben szólt bele egy kisember életébe, hogy hogyan éltem meg – alulnézetből –  
a század turbulens történelmét.

Perszeazamerikaiaksemvoltakangya-
lok, ők is sok lovat elzabráltak. Például
egyOwens nevű századosSzandtner Ti-
borbácsisajátlovátakartakikötniazis-
tállóbóléshazaküldeniAmerikába.Tibor
bácsi tiltakozott, mondta a tolmácsnak,
hogysemazállamilovakat,semasajátját
nemadjaodaazamerikainak.Erreazbe-
lebokszoltTiborbácsiba,akierős,magas
ember volt, de hátratántorodott és a dí-
ványraesett.Meghallottaeztaszomszéd
szobábanafelesége,akicsi,finomGréti
néniéstőleteljesenszokatlanmódonki-
perdült az amerikai százados elé és egy
nagy pofont kevert le neki. A százados
felemelte lovaglópálcáját és végig akart
verniakisfiligránasszonyon,deatolmács
(egy lengyelkatonatiszt), lefogtaakezét
ésaztmondtanekiangolul:„NálunkEu-
rópában ez nem szokás”. (T.i. asszonyt
lovaglóostorralverni).GrétinéniésTibor
bácsiígymegmenekültek,deazértalovat
azamcsicsakelvitte.

Déva és Szászváros azonban teljesen
máseset.Évszázadokótafolyamatosan
lakott területek lévén, a megyeszékhely 
és a német lakosságának köszönhetően
jelentős polgári múlttal rendelkeznek,
tele vannak régészeti leletekkel. Szász-
városon, az óvárosban szinte bárhol
ásnak,biztosanvalamilyenrégészetile-
letrebukkannak:többnyirelakóházakra,
esetleg templommaradványokra. Kas-
télyokra, palotákra, várromokra, vagy 
hasonlótörténelmijelentőségűrégészeti

hagyatékra azonban nem számítanak,
ezekugyanismegmaradtak.
Dévaközpontjában,avárosházaelőtti

téren,majdnemTraianus császárszobra
alatt találhatók a rövid életű örmény
templommaradványai.Areformátusnál
összehasonlíthatatlanul kisebb temp-
lom a tizennyolcadik században épült,
1806-ban viszont már nem létezett:
alighaállttöbbetfélévszázadnál.

Forrás: Nyugati Jelen, 2008. április 17.

Chirmiciu András
Régészeti „apróbazár” (részletek)


