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„Emlékek nélkül, népeknek  
                      híre csak árnyék...”
           (Vörösmarty Mihály)

Örmény szentek – 1
Nagy Szent Euthümiosz (377 – 473. január 20.) 
Örmény származású remete. Amikor pappá szentelték, tíz év lelkiismeretes munka után 
huszonkilenc évesen Jeruzsálembe ment, ,,telve vággyal, hogy ott valami pusztaságban 
lakjon’’. Barlangokba költözött, ahol tanítványok, majd gyógyulást kívánó betegek ke-
resték fel időnként őt. Nevéhez fűződik a nagyböjti 40 napos lelki magánybavonulás 
bevezetése.

Részlet Euthümiosz Lelki végrendeletéből (ford. P. M.):
    „A legelső erény, amelyet gyakorolnotok kell, a szeretet, minden más erény köteléke, 
amelynek összhangja biztosítja a keresztény és a monasztikus tökéletességet. 
   Másodszor gyakoroljátok az alázatot: irántunk való szeretetében Jézus megalázta és 
kiüresítette önmagát, és hasonló lett hozzánk. Harmadszor az imádást és a zsoltározást 
ajánlom nektek. Őrizzétek meg mindig a test és a lélek tisztaságát, legyetek kitartóak 
az Urat dicsérő közös imában, tartsátok meg tökéletesen a szent regulát, amely fentről 
adatott nektek. Legyen nagy gondotok a szenvedőkre, tanítsátok és bátorítsátok azokat, 
akik kísértést szenvednek. Végül azt ajánlom, tartsátok mindig nyitva az ajtót a jelent-
kezők előtt, éljetek velük egy tető alatt, osszátok meg javaitokat a nélkülözőkkel.” 

FŐVÁROSI ÖRMÉNY KLUB!
Minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor tartjuk a Fővárosi Örmény Klubot

az Orlay utca (Bp. 1114, Orlay utca 6.) közösségi terében. 
A pontos program minden hónapban hírlevelünkben

vagy, az eokk.hu hírportálon olvasható! 
Mindenkit szeretettel várunk! 

F Ü Z E T E K

Legfrissebb és korábbi lapszámainkat megtalálja az eogyke.hu/fuzetek/ oldalon is!
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való határozott kiállása, bárhol is éljenek 
a világon. Az államtitkár elmondta, hogy 
Isten ajándékának tekinti, hogy örmény 
gyökerű politikusként lehetett részese és 
kollégáival együtt megvalósítója a két nép 
közötti kapcsolatok rendezésének, ami a 
két ország kulturális, oktatási és gazdasá-
gi együttműködésének bővüléséhez vezet.
   Dr. Kovács Bálint, a Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetem tanára, az Armenológiai 
Tanszék vezetője és az örmény térség 
szakértője egyetemi évei alatt, ahogy ő 
fogalmazott, véletlenek egész sorozatán 
keresztül jutott el oda, hogy egyre jobban 
megismerte az örmény történelmet, kul-
túrát, nyelvet és most, a diplomáciai kap-
csolatfelvételi folyamatban kulcsfontos-
ságú szerepet játszhatott nyelvtudásával 
és az örmény-magyar kapcsolatok isme-
retével. Idézte azt a mondást, mely szerint 
„Kétféle ember él a Kárpát-medencében, 
az egyik, amelyik tudja magáról, hogy ör-
mény származású, a másik még nem tudja 
magáról, hogy örmény származású”. 
Dr. Kovács Bálint a második csoportba 
sorolja magát, elkötelezettsége és tudása, 

Az est beszélgetőpartnerei bizonyos 
szempontból különösen érdekesek voltak, 
hiszen egyiküknek van örmény identitása, 
múltja, kapcsolata – és nem csak szak-
mai - ezzel a kultúrával, másikuk viszont 
életének egy bizonyos szakaszában szinte 
semmit, vagy nagyon keveset tudott az 
örményekről, örménységről, mára azon-
ban a téma és a terület egyik legkiválóbb 
szakértője lett hazánkban.
   Azbej Tristan, a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium üldözött keresztényeket 
segítő programokért felelős államtitkár-
ságának vezetője, a KDNP alelnöke ör-
mény eredetű családból származik, mely 
család annyira komolyan kapcsolódott a 
magyarországi örménység életébe, hogy 
nagyapja, Azbej Sándor építész tervezte 
a budapesti, Orlay utcában álló örmény 
templomot, amely az ország egyetlen ör-
mény múzeuma mellett található. Szemé-
lyes elkötelezettségét az örmény-magyar 
kapcsolatok rendezése mellett ez a családi 
identitás is megalapozta, melyhez további 
támaszt nyújt keresztény hite és melynek 
következménye a keresztények mellett 

Fabók Dávid

Diplomácia a béke útján

Különösen izgalmas beszélgetésnek lehetett részese az, aki január 27-én délután 
részt vett a Mathias Corvinus Collegium szervezésében megrendezett, „Magyaror-
szág és Örményország – Diplomácia a béke útján” című programon. A laikus szá-
mára elsőre talán nem túl érdekesnek hangzó című esemény azonban egy igen 
érdekes és kalandokban bővelkedő „sztoriról”, akciófilmekbe illő eseményekről 
rántotta le a leplet, a diplomácia kapcsolatfelvételek általában valószínűleg nem 
túlságosan izgalmas világában. Miért fontosak az örmények? Kik is ők és hogyan 
is kerülnek Magyarországra? Milyen út vezet egy érzelmektől fűtött diplomáciai 
kapcsolatmegszakítástól annak újra felvételéig? Hogyan tovább a két ország kap-
csolatában? Ezekre a kérdésekre is választ kaphattunk ezen az estén. A beszélgetés 
moderátora Csíkász Andor, a Vezetőképző Akadémia hallgatója volt.

szociológiailag lehetne diaszpóraként is 
megfogalmazni –, 1993-óta hivatalosan is 
a 13 magyarországi nemzetiség egyike, 
mely saját szószólót küldhet a magyar 
parlamentbe.
   A 2012 előtti időszak diplomáciai kap-
csolatai a Szovjetúnió felbomlása után 
megkötött szerződések alapján működtek. 
Nem volt rezidenciális nagykövetség ha-
zánkban, hanem az ide akkreditált nagy-
követ Bécsből járt Budapestre az ügyeket 
vinni, az Örményországba akkreditált 
magyar nagykövet pedig Tbilisziben mű-
ködött és onnan tartotta a kapcsolatot 
Örményországgal. Ennek az időszaknak 
két fontos pontja volt örmény részről, az 
egyik az örmény genocídium elismer-
tetése az egész világon, a másik pedig 
Hegyi-Karabah elismertetése volt. Ezek 
ebben az időszakban Magyarországon 
nem kerültek napirendre, de szimbolikus 
lépések, például Kövér László Házelnök 
úr látogatása az örmény genocídium em-
lékművénél, megvalósultak. Jerevánban 
pedig a Magyar-Örmény Baráti Társaság 
működött, ennek az időszaknak a két or-
szág közti kapcsolatait felvállalva.
   Azbej Tristan felelevenítette a 2012-es 
diplomáciai szakítás okát. Ebben az évben 
Magyarország átadta Azerbajdzsánnak 
Ramil Szafarov gyilkos büntetésének vég-

ismeretanyaga alapján kijelenthető, hogy 
mára hasonlóan ezeregy szállal, kötődik az 
örménységhez, ahogy a legtöbb örmény 
származású Kárpát-medencei polgár.
  Tanszék vezető úr elmondta, hogy ha-
zánkban van egy történelmi örménység, 
amely a XVII. század második felében te-
lepedett meg Erdélyben, mely örménység 
az eredeti, középkori örmény fővároshoz, 
a később elpusztult Ani-hoz való szimbo-
likus kapcsolódását fejezi ki abban, hogy 
magukat „Ani-örményeknek” nevezik. Ez 
a csoport a XIX. századra asszimilálódott 
teljesen a magyar nemzetbe és lett fontos 
társadalom alkotó, formáló tényezője, a 
belőle kikerült nagy formátumú művésze-
ivel, gazdasági szakembereivel, politiku-
saival, katonáival. Itt említhetjük Hollósy 
Simont, a Nagybányai festőiskola egyik 
alapítóját, Kiss Ernő és Lázár Vilmos 
Aradon kivégzett honvéd tábornokainkat, 
vagy akár Gajzágó Salamont, az állami 
Számvevőszék létrehozóját és első elnökét.
    A másik hazai örmény csoport az 1915-ös 
örmény genocídium után telepedett le ha-
zánkban, illetve később a Szovjetúnió fel-
bomlása után, a Hegyi-Karabahi háború, 
illetve az 1988-as örményországi földrengés 
következtében érkezett hozzánk.
   Az ilyen módon több osztatú, mégis tel-
jes magyarországi örménység tehát – bár 
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   A kérést a magyar kormány felvállalta, 
Orbán Viktor miniszterelnök személyesen 
járt közben az azeri elnöknél a bebörtön-
zött örmény katonák ügyében. Az azeri 
félnél nyitott szívekre és fülekre talált mi-
niszterelnök úr kérése és beleegyeztek az 
örmény katonák szabadon engedésébe.
   2021 karácsonya után három nappal 
indulhatott meg a katonákért az a csapat, 
amely a kecskeméti katonai légibázisról, 
a Magyar Honvédség egyik repülőgé-
pével az azeri fővárosba, Bakuba repült. 
Itt az azeri hatóságok átadtak Magyaror-
szágnak öt olyan örmény katonát, akik az 
első pillanatban el sem hitték még, hogy 
az örmény karácsony napjára hazatérhet-
nek szeretteikhez. Ezután a „Hungarian 
Air Force” feliratú gép elindult Bakuból 
Jerevánba, ahol Magyarország átadta a 
kiszabadult katonákat Örményországnak.
    A testvériség jeleként 100 ezer adag 
COVID ellenes oltóanyagot is Örmény-
ország rendelkezésére bocsátottunk, ami 
akkor hatalmas értéket képviselt.
   Jerevánban az örmény külügyminiszter 
helyettes fogadta a magyar delegációt és 
az örmény katonákat, majd 20 éves Ararát 
konyakkal koccintottak mindnyájan a dip-
lomáciai és logisztikai manőver sikerére. 
   Azbej Tristan felidézte azt a jelenetet, 
amikor a jereváni repülőtéren a kisza-
badult örmény katonákat mentőautóba 
tették, hogy egészségügyi kivizsgálásra 
szállítsák őket, az egyik örmény püspök, 
aki az eseményre kiérkezett a reptérre, 
megállította az induló mentőautót és abba 
behajolva mind az öt katonát megáldotta, 
majd fejüket megsimogatva engedte út-
jukra őket.
   Ekkor ítélte úgy Örményország, hogy 
Magyarországgal való kapcsolataiban új, 
baráti fejezetet nyit és ezután jelezte az 
örmény kormány hivatalosan is, hogy haj-
landó tárgyalni a diplomáciai kapcsolatok 

milyen tomboló és feneketlen. Amikor 
nem „csak” elüldözni akarnak valakit va-
lahonnan, hanem a dühüket és gyűlöletü-
ket liturgikus tárgyakon vezetik le, abból 
látható, hogy ez nem egyszerű területszer-
zés, hanem az elpusztítás vágyával feltü-
zelt keresztényüldözés.
   Ez a tárgy lett az első darabja annak a 
kiállításnak, melyet a Nemzeti Múzeum-
mal közösen készített az Államtitkárság 
és amely bemutatja a jelenleg is folyó 
keresztényüldözés ilyen és hasonló drá-
mai mementóit. Felkiáltójel is a kiállítás, 
hiszen a liberális, minden mással toleráns 
nyugat a keresztényüldözés tényét igyek-
szik eltagadni. A kiállítás Washingtontól 
New Yorkon át Münchenig akarta az ül-
dözött keresztények elnyomott hangját 
elvinni és felerősíteni.

Diplomáciai akciófilm
A libanoni örmény keresztényeknek a 
magyar kormány által nyújtott élelmiszer 
és egyéb alapellátási cikk adományait az 
Örmény Egyház nagyra értékelte, de volt 
egy kulcs momentum, amely elindította 
azt a kalandregénybe, vagy akciófilmbe 
illő történetet, amely végső soron meg-
nyitotta a kapukat a két ország diplomáci-
ai kapcsolatainak újrafelvételéhez.
   A történet Semjén Zsolt miniszterelnök 
helyettes, Azbej Tristan államtitkár és az 
ő küldöttségük 2021-es egyházi látoga-
tása volt Örményországban, Ecsmiadzin-
ban, mely delegációnak dr. Kovács Bálint 
is tagja volt. Karekin pátriárka fogadta a 
magyar delegációt és a tárgyaláson maga 
is közvetítő szerepet betöltve élt a magyar 
kormány felé azzal a kéréssel, hogy épít-
ve a kölcsönös tiszteleten és érdekeken 
alapuló magyar és azerbajdzsáni kapcso-
latokra, Magyarország járjon közben az 
azeri félnél, hogy engedjenek szabadon 
örmény katonai foglyokat.

ezelőtt, melyet a kor szuperhatalmában 
tűzzel-vassal üldöztek. Ez a bátor hit-
vallás jellemzi az örményeket több, mint 
1700 éve, melyhez egy erőt sugárzó, de 
egyedi kultúra kapcsolódik a maga kima-
gasló kincseivel.

Keresztényüldözés napjainkban is
Az elmúlt tíz esztendőben sok olyan sze-
mély és szervezet volt, aki ezt a méltat-
lan helyzetet orvosolni szerette volna és a 
maga területén igyekezett mindent meg-
tenni a kapcsolatok helyreállításának ér-
dekében. Az egyik ilyen szervezet volt az 
Azbej Tristan által vezetett államtitkárság, 
melyben az államtitkár és kollégái is sokat 
tettek a folyamatok javítása érdekében.
   Az államtitkár részletesen is beszélt az 
általa vezetett államtitkárság feladatairól, 
az alapvetően humanitárius segítségekről, 
mellyel a vallásuk miatt üldözést szenve-
dő keresztényeket támogatja a magyar kor-
mány. A Közel-Keleten élő jelentős örmény 
közösségeket, így a szíriai és iraki örmény 
közösségeket az Iszlám Állam és más szél-
sőséges iszlamista szervezetek a legutóbbi 
időkig terrortámadások folyamatos veszé-
lyének tették ki, melynek ugyanúgy vérta-
núi voltak a szíriai és iraki örmények, mint 
a szír rítusú, görög rítusú, keresztények.
   Ennek egy különleges példáját adta az 
az esemény, amikor a magyar delegáció 
első ízben találkozott a szíriai örmények 
egyházi vezetőivel. A találkozón az ör-
mény fél egy olyan aranyozott Szentség-
házat (az Oltáriszentség tárolására szol-
gáló liturgikus eszköz) adott át a magyar 
képviselőknek, melyet az ISIS barbár 
terroristái kalapáccsal átlyuggattak, szét-
vertek. Ez egyrészt megmutatta, hogy 
ezen keresztényeknek a mai napig milyen 
üldözést, megfélemlítést kell elviselniük 
hitük miatt, másrészt rávilágított, hogy 
a terroristák keresztényellenes gyűlölete 

rehajtását. Amikor Azerbajdzsán átvette a 
büntetés végrehajtást, rögtön elnöki ke-
gyelemben részesítették Szafarovot, aki 
így szabadlábra került. A nemzetközi jogot 
figyelembe véve, Magyarország minden 
egyezménynek megfelelve cselekedett, 
melyet az Emberi Jogok Európai Bíró-
sága is kimondott. A személyes érzések 
szintjén azonban teljesen érthető, hogy az 
örmény állam, az örmény emberek ellen-
séges gesztusként értékelték Magyaror-
szág lépését. Ennek következményeként 
Örményország egyoldalúan megszüntette 
diplomáciai kapcsolatait hazánkkal. Ez 
vezetett ahhoz a helyzethez, amely mél-
tatlan volt két olyan nép kapcsolatához, 
amelyeket sok szál köt egymáshoz. Ilyen 
a két örmény származású aradi vértanú, 
akik magyar és örmény identitással vál-
lalták a vértanúságot egy magasabb cél 
érdekében, ilyen az örménység több, mint 
1700 éves, szenvedésekkel teli keresztény 
hite és identitása és ilyen a magyar nép 
több, mint ezer esztendős keresztény nem-
zetként való élete, mely nép többször védel-
mezte majdnem nemzethalála árán a ke-
resztény Európát és saját kereszténységét.
   Az örmények különlegessége részben 
talán éppen abban a hatalmas hitben rej-
lik, amivel a világ első keresztény álla-
maként azt a vallást felvették 1700 évvel 

Az est vendégei, Azbej Tristan és Dr. Kovács 
Bálint, valamint Csikász Andor moderátor
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tást is biztosít. Itt a diákok nemcsak az 
örmény nyelvet sajátítják el, hanem olyan 
nyugati típusú tudást szereznek örmény 
történelemből, irodalomból, művésze-
tekből, amivel az armenológia kitörhet a 
nyugati tudományos struktúrákban meg-
lévő elszigeteltségből. A tanszék tehát tu-
dománydiplomáciai szerepet is betölt az 
örményországi és a diaszpórából érkező 
örmény fiatalok felé, illetve komoly értékű
tudást nyújt a magyar fiatalok számára is, 
mellyel az itt tanulók bekapcsolódhatnak 
németországi, francia tudományos műhe-
lyek munkáiba.

A beszélgetés, valamint a diplomáciai 
kapcsolatok újrafelvételi folyamatának 
végkövetkeztetése talán az lehet, hogy 
a Hungary Helps program és a magyar 
kormány segítsége nélkül ez a kalandos 
történet nem jöhetett volna létre és nem 
zárulhatott volna ilyen pozitív eredmény-
nyel, de ugyanilyen fontosságú volt az a 
rengeteg energia és munka, melyet mind 
dr. Kovács Bálint, mind a magyarországi 
örmény szervezetek, kulturális egyesüle-
tek, az örmény kultúra és az örmény em-
berek szeretete által elvégeztek az utóbbi 
években. Reméljük, hogy ez az új kezdet 
sokáig tartó fejlődés és kapcsolat lehető-
ségét teremti meg Magyarország és Ör-
ményország között.

Megjelent: eokk.hu

újrafelvételéről.
   Dr. Kovács Bálint, mint a hadifoglyok 
kiszabadítását lebonyolító delegáció tol-
mácsa élete legizgalmasabb karácsonyá-
nak írta le ezt az eseményt. Az öt örmény 
katonát megkérdezve arról, hogy melyik 
pillanatban nyugodtak meg és mikor tu-
datosult bennük, hogy valóban szabadon 
bocsátják őket és hazamehetnek szerette-
ikhez, a kiszabadult foglyok azt felelték, 
hogy akkor, amikor a magyar repülőgép 
fedélzetén a monitoron meglátták a Baku-
Jereván útvonalat.
    Államtitkár úr a kalandos történetet fe-
lelevenítve megjegyezte, hogy valódi ak-
ciófilmet lezáró jelenethez volt hasonló, 
amikor a Magyar Honvédség repülőgépé-
nek ablakából az örmény katonák meglát-
ták az Ararát hegyének csúcsát, és ekkor 
valódi felszabadult öröm tört ki belőlük.

Mit jelent az új kezdet a két ország kö-
zötti kapcsolatokban?
A két állam külügyminisztere 2022. de-
cemberében kölcsönös diplomácia kép-
viselet delegálásában állapodott meg, az 
örmény fél pedig még nem hivatalosan 
ugyan, de jelezte, hogy idővel önálló nagy- 
követséget szándékozik létesíteni Buda-
pesten. Magyar részről első lépésként az 
egyik nagykövetünk kapott akkreditációt 
az örmény államhoz és kormányhoz.
   A két külügyminiszter találkozója után 
azonnal megindult különböző területeken 
az együttműködés. Így a magyar kormány 
kiterjesztette az örmény fiatalok számára 
elérhető tanulmányi ösztöndíjak lehető-
ségeit, kereskedelmi és légiközlekedési 
kapcsolatokról indultak meg tárgyalások.
   Dr. Kovács Bálint, a PPKE Armenoló-
giai tanszékének vezetője elmondta, hogy 
a kapcsolatok újraindulásával az oktatá-
si, kutatási terület új horizontjai nyílnak 
meg, mely a tanszéknek komoly stabili-

si Nap) és központi megjelenést, bemutat-
kozást, tájékoztatást szolgáltatni, amely 
szükséges a magyarörmény közösség 
népszerűsítéséhez, általános elfogadtatá-
sához. (EÖKK portál, facebook, stb.) 
   Továbbra is dicséretes a kerületek közöt-
ti együttműködés, sok projektet közösen 
finanszíroznak és szerveznek. Emellett 
fontos tény, hogy a közösség éves, vallási 
és állami megemlékezéseiben van egy ha-
gyományos, bejáratott megosztás. Gazdája 
van a Tarka Napnak, a Világosító Szent 
Gergely Ünnepnek, a Vidám Örmény Estek- 
nek, a Csikszépvizi Családi Napoknak, a 
Mikulás ünnepnek, a Karácsonyi évzáró 
és díjkiosztó ünnepségnek, stb. 
    Összességében tehát azt tudom meg-
állapítani, hogy a korábbi centralizált, 
erőforrás koncentráló vezetés helyett, ki-
alakult egy belső megosztáson és együtt-
működésen alapuló vezetés, munkaszer-
vezés és finanszírozás.
   A bemutatott és felsorolt programok, ak-
tivitások az EÖGYKE, az OÖÖ, az EÖKK, 
és az EÖGYKE képviselőiből álló kerüle-
tek közös produktuma, E beszámoló az 
előbb nevezett intézmények, szervezetek 
és önkormányzatok közös munkájának és 
együttműködésének eredményét, helyen-
ként hibáit, és problémáit foglalja össze, 
Az együttműködésben, új szereplőként 
megjelent az Országos Örmény Önkor-
mányzat is, gondoljunk például a Balatoni 
táborozásra. Meg kell említeni, a rendez-
vények jelentős részénél az Örmény Ka-
tolikus Plébánia szerepét, például, hogy 

Az elmúlt év fontos eseménye számomra, 
hogy úgy döntöttem, egészségi okok miatt 
nem tudom kellő módon vezetni az egye-
sületet és úgy gondoltam, félre kell álljak. 
Azt hiszem az EÖGYKE és Issekutz név 
sikeres kettőst alkottak az elmúlt 25 év-
ben, és ezt tovább kell vinni. Köszönet az 
egyesület tagságának és vezetőségének, 
hogy a 2022. szeptember 28.-i közgyűlé-
sen elfogadták lemondásomat, és egyúttal 
fiamat, dr. Issekutz Ákost választották meg 
elnöknek. 
    2022 év egyértelműen megmutatta, 
hogyan változott meg az EÖGYKE és az 
önkormányzatainak működése a keleti 
örményekkel történő kiegyezés, megálla-
podás után.
    A megállapodás után, már nem vagyunk 
ellenzékben, így pályáztatási rendszerben 
sokkal több erőforráshoz jutottunk. Ez 
látható a projektjeinken, pl. ma már gyer-
mektábort is tudunk szervezni a Balaton-
parton. Az egyesület támogatásokat kapott 
alap projektekre pl. a Füzetek kiadására, a 
Fővárosi Örmény Klub működtetésére, az 
Aradi Vértanúk megemlékező ünnepség-
re. Ezen kívül fontos kulturális missziók 
megvalósítására, pl. kiállítási anyagok elő- 
készítésére, az Orlay utcai műkincsek 
anyagainak közkinccsé tételére. 
   Az új intézmény, az Erdélyi Örmény 
Kulturális Központ, bár még nem tud 
működtetni igazi központként a magyar-
örmény közösség számára (Covid miatt a 
projekt altatva) mégis képes volt központi 
rendezvényeket szervezni (pl. Letelepedé-

dr. Issekutz Sarolta, örökös elnök

Az EÖGYKE 2022. évi beszámolója
Ez az írás nem közgyűlési beszámoló, mert a pénzügyi adatok még nem álltak össze 
a könyvelőnél, inkább csak „helyzetjelentés”, általános visszatekintés a 2022. évre.

 

 

 

Fájdalommal tudatjuk, hogy 

dr. Szám László 
december 13-án elhunyt.  

Gyászmisés temetése december 22-én 11 órakor lesz 

a Remetekertvárosi Szentlélek Templomban 

(Budapest, II. Máriaremetei út 34.), 

amelynek altemplomában helyezzük őt örök nyugalomra. 

Szeretettel őrizzük emlékét és a szellemi kincseket, amelyeket ránk hagyott. 

A gyászoló család 

emailcím: szam.katalin@kepmas.hu 

Kérjük, az altemplomban történő elhelyezés miatt koszorú helyett imával vagy egy szál virággal búcsúzzanak tőle. 

 

84 éves korában elhunyt
Muradinné dr. Dani Aranka, 

gyógyszerész. Kolozsvárott született, 
Marosvásárhelyen élt

és végezte tanulmányait.
Nyugodjék békében



8 9

Erdélyi Örmény GyökerekErdélyi Örmény Gyökerek2023. január-február 2023. január-február

kájukról, eredményekről írjanak beszá-
molót, amely beszámolók részletesen és 
tétesen bemutatják a közösség ez évi ak-
tívitásait.
   2022 év nagy feladata volt a Népszám-
lálás, amely 10 évre meghatározza a 
nemzetiségek működési területét. Koráb-
bi célkitűzésünk az volt, hogy igen erős 
(lehetőségeinkhez szabottan) kampányt 
fogunk folytatni, hogy minél többen vál-
lalják örménységüket. E cél érdekébent 
az országban több kiállítást, előadást 
szándékoztunk rendezni. A kampánystra-
tégiánk változott. A saját területünkön, 
saját önkormányzataink képviselőink el-
végezték a mozgósításokat, felhívásokat, 
de országos kampányt nem folytattunk. 
Visszatérve a korábbi gyakorlatunkhoz 
készítettünk egy nagyon szép színes és 
tartalmas kiadványt, (Örmény kisokos 
kezdőknek címmel) amelyben bemutattuk 
az örmény nemzetiséget és népszámlálási 
tájékoztatót helyeztünk el. Ez a kis kiad-
ványt terítettük saját kerületeinkben, ren-
dezvényeinken és közel 1000 példányban 
postán elküldtük olvasóinknak, az egész 
országban. Természetesen honlapjainkon, 
portálunkon, facebook-on is állandó felhí-
vást tettünk közzé. Reménykedve várjuk 
az eredményeket, sikerült-e az örmények 
számát megtartani, és talán növelni is.
   A múlt évi beszámolóban örömmel szá-
moltunk be, hogy „belaktuk” az Orlay 
utcát.  E folyamat az építési munkálatok 
miatt kicsit megszakadt, illetve szinten 
maradt. A Fővárosi Örmény Klubokat és 
kerületi rendezvényeket szerveztünk és 
megünnepeltük a szokásos, egyházi és vi-
lági, rendezvényeket, megemlékezéseket. 
Nagy előrelépés nem történt. Remény-
kedve nézünk 2023-as évre, reméljük a 
kutató oktató munka beindulása, a múze-
um újra indulása mellett a közösségi élet 
is előre tud lépni

megemlékező miséket tartott több világi 
ünnepen. Nem szabad megfeledkezni a 
Budapesti Örménykatolikus Lelkészség 
Hitéleti Működést Segítő Alapítványáról, 
amely Zeneszalont működteti. Nem aka-
rok ünneprontó lenni, de az együttműkö-
désen még van mit javítani, különösen a 
párhuzamosan működő, önálló szerveze-
tek és önkormányzatok programjai össze-
hangolásán.
   Célunk ez évben már nemcsak az volt, 
hogy talpon maradjunk, hanem az előző 
évnél magasabb szinten mutassuk az élet 
jeleit. Ez sikerült is, bár nem egészen úgy, 
mint terveztük. 
   Megtartottunk minden Fővárosi Örmény 
Klubot. Megjelentek a Füzetek, és postáz-
tuk olvasóinknak. A számok elérhetőek 
a www.eogyke.hu oldalon (a megújult 
www.magyarormeny.hu). Ezen felül üze-
meltetjük még a www.ormenyarcok.hu, 
www.ormenycsaladnevek.hu és www.
magyarormenytudastar.hu honlapokat is.
   Az örmények számára fontos, hagyo-
mányosnak tekinthető megemlékezést, 
rendezvényt megtartottunk, nem volt a 
pandémia miatt jelentős kiesés. Például:
- Fogolykiváltó Boldogasszony napi bú-

csú alkalmából Tarka nap az örmények-
nél, az Orlay utcában.

- Világosító Szent Gergely Napi mise, és 
közösségi találkozó az Orlay utcában.

- Genocídiumról megemlékeztünk és ko-
szorúztunk az Orlay utcában.

- Aradi Vértanúk megemlékezését és 
koszorúzást is megtartottuk (országos, 
EÖGYKE és kerületi szinten is).

- Részt vettünk az Örmény Családi Pik-
nik szervezésében.

- Balatonföldváron gyermektábort szer-
veztünk gyermekek részére.

  A sort hosszan folytathatnánk, de ez 
évben először megkértük a kerületi ön-
kormányzatok vezetőit, hogy saját mun-

ható módon (egy-két látványos kép pár 
mondatnyi leírással társítva) bemutassuk 
az adott tárgyakat. A pályázat keretébe 
20 tárgy fért bele. Az elkészült anyag az 
EÖKK portál „Örmény egypercesek” be-
mutatói között látható.
   Az örmény kultúra 1001 szála és 
formája kiállítás és megnyitó műsor 
II-rész pályázat célja az örménység ma-
gyarországi helyzetét, történelmét és 
kultúráját bemutatni a közönség számá-
ra rollupokon megjelenítve, ami az idei 
kiállításon is és bármikori jövőbeni fel-
használáskor megkönnyíti a kihelyezést. 
A pályázatban megítélt összegből idén 
5db rollup témájának kidolgozására és 
kivitelezésére volt lehetőség, amelyek az 
örmény közösségek letelepedését és felvi-
rágoztatását segítő személyeket mutatják 
be. A kiállítás a Letelepedés Napon, 2022. 
10. 16.-án lett bemutatva a Ferencvárosi 
Művelődési Házban.
   Köszönet a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt.-nek és a Magyar Kormánynak a nem-
zetpolitikai stratégiájához kapcsolódó cé-
lok megvalósulásának támogatásáért.

Az egyesület nyertes kulturális pályá-
zatainak összefoglalása 

Az EÖGYKE 10 kulturális pályázatot 
adott be, amelyből 5 pályázatra kapott 
anyagi támogatást. Az öt pályázatból 3 a 
hagyományos EÖGY Füzetek kiadása, 
a Fővárosi Örmény Klub és az Aradi 
Vértanúk megemlékezése. Az EÖGY 
Füzetek pályázati pénzből 4 szám került 
kiadásra, a további 2 számot a II. és a 
IX. kerületi örmény önkormányzatok fi-
nanszírozták. A Fővárosi Örmény Klub 
pályázatból a alapvetően a terembérletet 
tudtuk finanszírozni, amely mellett cse-
kély kulturális műsort és agape költsége 
tellett ki. Az Aradi Vértanúk megemlé-
kezés teljes egészében kijött a pályázati 
keretből. 

További kulturális pályázataink

Budapest XI. ker. Orlay utcai örmény 
múzeum anyagának digitális feldolgo-
zása és elérhetővé tétele pályázat célja az 
Örmény Múzeum raktárában és kiállítási 
tárolóiban található anyagának feltárása, 
kutatása és fotózása abból a célból, hogy 
online felületeken pár perc alatt befogad-
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A Budavári Örmény Nemzetiségi Önkor-
mányzat segített a Jézuskának, hogy szép 
karácsonyfa díszítse az Orlay utcai Ör-
mény Katolikus Templomunkat az Isten-
gyermek születése napján. 
   Szeretettel várjuk Önöket további ren-
dezvényeinkre!

Várady Mária elnök

II. kerület
Általános vállalások:
Együttműködtünk az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesülettel, mert 
minden II. kerületi rendezvényt közösen 
szervezünk és finanszírozunk.
   Más EÖGYKE-s kerületekkel szink-
ronban szerveztük és finanszírozzuk a 
Fővárosi Örmény Klubokat  és közösen 
adtuk ki a Füzeteket, együttműködtünk az 
Erdélyi Örmény Kulturális Központtal, tá-
mogattuk az Örmény Katolikus Plébánia 
működését.

Konkrét projektek és feladatok:
1, Az Erdélyi Örmény Gyökerek Füze-
tek közéleti, információs, kulturális, lap 
(XXVI. évfolyam) megjelenő lap 2022. 
évi január-februári szám kiadását támo-
gattuk. 
2, Vállaltuk az Erdélyi Örmény Gyökerek 
füzetek 2021. évi Évkönyv kiadását.
3, Gondoskodtunk a www.magyarormeny- 
tudastar.hu folyamatos feltöltéséről. 
4, Megkezdődött az EÖGYKE által lét-
rehozott  Örmény családnevek adatbázis 
(www.ormenycsaladnevek.hu) feltöltése.
5, A www.magyarormenytudastar és a 
www.ormenycsaladnevek.hu honlapok fel- 
töltéséhez előkészítő digitalizálás történt.
6, Folytattuk a Fővárosi Örmény Klub 
működtetését, 2022 évben januári és a 
februári műsor szervezését teljesítettük. 
7, A 2022 januári klubon Petelei István 
íróra emlékeztünk és vendégünk volt Pető 

hírül adva a többségi társadalomnak, hogy 
kik és milyenek vagyunk. Világosító Szent 
Gergely óta keresztények, 350 éve lojális 
tagjai a magyar társadalomnak, „magya-
rabbak a magyarnál”- gróf Teleki Sándor 
szerint. 
   Különösen fontos az egyházi ünnepek 
megtartása. Így szeptember 25. Fogoly-
kiváltó Boldogasszony Búcsúnapján a 
gyerekek díszítik az oltárt az Orlay utcai 
Örmény Katolikus Templomunkban. Ez 
már a 7. Tarka Nap, amelyen a családok 
és közösségünk apraja–nagyja találkozik. 
Hagyományos kenyéráldás, Szentmise, 
kulturális programok, amelyekben a Buda-
vári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 
tetemes részt vállal.
   Az Aradi Vértanúk megemlékezés elő-
ször kezdődött Gyászmisével! Olyan ne-
héz az integrálódott vallási szokásokkal 
rendelkező közösséget a valamikori elő-
dök nyelvéhez szoktatni. Sokan voltunk! 
Egyre többen leszünk. 
   Október 16. Örmény Letelepedési Nap, 
Kultúra Napja. Ott kell lenni, hogy ebben 
a forgatagban részesülve, rádöbbenjék az 
ember: nagyon-nagyon jó örménynek len-
ni. Jövőre is lesz, tessék eljönni!!!
   Október 23, Nemzeti Ünnep. Koszorú-
zás, mint minden évben 2006 óta. és per-
sze ugyanúgy, mint Március 15-én, min-
den évben, 2006 óta, a pandémia ellenére.
Budavári Nemzetiségek Napján pedig 
egy gyönyörű műsor részesei lehettünk: 
az édes-vidám dudukszó dobbal kísérve 
Juhász Endre és Clemente Gábor játéká-
val, és a legszebb emberi szó anyanyel-
vünkön, magyarul Mikó István és Szabó 
Anikó briliáns előadásában.
   A Mikulás idén piros-kék-narancssár-
ga szalaggal kötötte össze a csomagjait, 
hogy ezzel is belopja az örmény szárma-
zás fontosságát a legkisebbek ismeretei-
nek világába.

a Rubin és Vér bemutatására kérte fel a 
társulatot. 2022 április 21-én, az Örmény 
népirtás 107. évfordulója alkalmából elő- 
adtuk a megrendülten figyelő budapesti 
közönség előtt. Április 24-én Koszorúz-
tunk, mint minden évben, a Duna-parti 
kereszteskőnél és az Orlay utcai Örmény 
Katolikus templomban.
  Májusban szorgalmaztuk, és segítettünk 
elhozni Dr. Száva Tibor-Sándort Bécs-
ből, hogy az 1,6 Kg súlyú a Székelyföldi 
Magyarörmény Családok című lexikon- 
könyvét bemutathassuk itt, Budapesten, a 
Fővárosi Örmény Klub keretében.
   Június nagy szülötte a gidófalvi Czetz 
János tábornok. A kivégzés elől 1849-ben 
menekült Hamburgon át Franciaországba, 
onnan Spanyolországba, végül Argentíná-
ban talált új hazára. Micsoda élet! Büsz-
kék lehetünk rá, mert okos, szorgalmas, 
lojális, hazaszerető, hűséges. És új hazá-
jának is a legtöbbet adta, megalapítván a 
kadétiskolát és az Argentin Katonai Aka-
démiát.
   Mint említettem, ebben az évben a Le-
telepedés kerek évfordulója körül forgott 
minden. Méltó ünneplést és fesztivált sze-
rettünk volna. Az Örmény Kultúra Hete 
rendezvény megszervezését terveztük. 
Aztán a kirobbant háború nem ért véget, 
az energia ára – és így mindennek az ára 
– az infláció áldozata lett. Konferencia, 
Erdélyi örmény viselet kiállítás, Könyv-
bemutató, Komolyzenei koncert és Szín-
házi előadás, Családi Nap, Örmény tán-
cok hagyományőrzés és tanulás céljából, 
Gasztronómiai bemutató egy!!! nap, igen, 
egyetlen nap!!! kapott helyet. Ennek az 
élménye felejthetetlen.
   A népszámlálás nem ért minket váratla-
nul. Minden évben gőzerővel dolgoztunk, 

I. kerület
Komoly fejtörést okoz összeszámolni, 
felsorolni mindazt, amit ebben az évben 
közösségünk a Budavári Örmény Nem-
zetiségi Önkormányzat képviselő testü-
letének, Várady Mária, Sasvári-Merza 
Krisztia, dr. Issekutz Ákos vezetésével fá-
radhatatlanul tett!
   Csak egyszer adódik egy életben ilyen 
kerek évfordulót ünnepelni: 350 éve kap-
tunk Letelepedési engedélyt Erdélyben 
I. Apafi Mihály Erdély fejedelmétől. Leg-
fontosabb a Letelepedési Nap, a Kultúra 
Napja rendezvény, amelyben az egész 
örmény társadalmat megszólítottuk. Az 
integrálódás hál’ Istennek nem jelentett 
identitás vesztést. Már a legkisebbtől a 
doyenig büszkén tekint örmény szárma-
zására.
   A 2022. év első rendezvénye a Budavári 
Örmény Nemzetiségi Nap volt. Voith Ági 
színművésznő neve mágnesként vonzotta 
a közönséget. Köszönjük, hogy Kovács 
László György képviselő úr velünk együtt 
örült a vidám műsor sikerének. Gyerek-
programtól a felnőttek hagyományos 
színházi szórakozásán át a gasztronómiai 
ínyencségekig minden volt, ami az örmé-
nyekre jellemző vendégszeretetet, igé-
nyességet, életörömöt fejezte ki.
   Az ANI - Budavári Örmény Színház 
részt vett a Jelen/Lét Nemzetiségi Színhá-
zi Fesztiválon a Nemzeti Színház Kaszás 
Attila termében. Teltház mellett adtuk 
elő Antonia Arslan: Rubin és Vér orató-
riumát. Nagy siker volt. Március 23-án 
elismerést és kitüntetést kapott az ANI – 
Budavári Örmény Színház.
   A sikerre való tekintettel a XV. Kerü-
leti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 
Fővárosi Örmény Klub közönsége előtt is 

2022-es kerületi beszámolók
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együtt társrendezők voltunk. A meghívott 
előadók: Szidiropulosz Archimédes szo-
ciológus történész és Halmi Bálint dokto-
randusz, PPKE Armenológiai Tanszékről 
voltak. Az agapét közösen a görög ön-
kormányzattal szerveztük. Közben a gö-
rög művész Sarantis Bouzoukin játszott, 
melynek hangjaira a görögök és örmé-
nyek együtt táncoltak.   
3, 2022. május 19. Ősöktől az unokákig, 
a rendezvény társszervezői voltunk. A 
könyv bemutatót Dr Száva Tibor Bécs-
ben élő író, erdélyi örmény kutató tartott, 
lexikális tudást adott a 350 éve letelepe-
dési engedélyt szerzett örményekről. Az 
est második részében Papp Fáber Erika 
magyar-örmény írónő könyvéről beszélt, 
melyben többek között a nemrég épült 
Szent Adalbert templom üvegablakain 
megörökített kommunizmus áldozatait, 
köztük az örmény származású Boldog 
Bogdánffy Szilárd vértanú püspököt mu-
tatta be. A rendezvényt agapé zárta, me-
lyen társrendezőként vettünk részt.
4, Előszervezés az őszi 3 napos Művészeti 
Fesztiválra 2022. június 14-17-ig tartott, 
melyet az ÚÖÖK elnöke szervezett. Cél 
volt a kapcsolatfelvétel az Erdélyi Magyar 
Szövetség elnökével Puskás Attilával, a 
Gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus 
Egyesület elnökével Kulcsár Lászlóval, 
egyeztetés Gál Hunor atyával, az Örmény 
Katolikus Plébánia plébánosával.
5, 2022. szeptember 8-13. A BGA Zrt. 
által elnyert pályázat, melynek címe „A 
magyar-örmény gyökerek ápolása, az er-
délyi magyar-örmény települések közös-
ségeivel a kapcsolat erősítése, különös 
tekintettel az erdélyi származásunkra”. 
Részletes beszámoló a Füzetek a szeptem-
ber-október, és a november-decemberi szá-
mában olvasható.
6, 2022. szeptember 24-én Újbuda Ön-
kormányzata szervezésében halászlé főző 

JÁBÓL ALAMIZSNA ADASSÉK” cím-
mel a Bethlen család történetét idéztük 
fel meghívott vendégünk, Bethlen Farkas 
segítségével. Vendégünk felhívására ado-
mánygyűjtés is történt a Kárpátalja hábo-
rú sújtotta magyar és ukrán családok meg-
segítésére. A klubest baráti beszélgetéssel 
és szíveslátással zárult.

Zenei est az Örmény Katolikus Lelkészség 
szalonjában 
Önkormányzatunk ezt a 2022. március 
25-i programot is támogatta a terembérlet 
díjának megfizetésével.

Tarka Nap
Szeptember 25-én a templom búcsúján, 
Fogolykiváltó Boldogasszony napján tar-
tott családi program sikeréhez a terembér-
let díjának megfizetésével és személyes 
részvételünkkel járultunk hozzá.

Megemlékezés az Aradi Vértanúkról
Részt vettünk október 9-én az Aradi Vér-
tanúkra emlékező örmény gyászmisén és 
megkoszorúztuk  az örmény származású 
vértanú tisztek emléktábláját.

Az 56-os forradalom emlékezete
Az esten megemlékeztünk az 56-os hő-
sökről, köztők Pongrácz Gergelyről. A 
fellépő művészek tiszteletdíját önkor-
mányzatunk finanszírozta.

Szenttamássy Katalin elnök

XI. kerület:
1, 2022. március 26-án Tavasznyitó ren-
dezvény címmel, Az Ígéret c. film vetítését 
a NUR együttes műsora, majd agapé kö-
vetett, melyet az ÚÖÖK rendezett.
2, Az ÚÖÖK 2022. április 30-án a gö-
rög-örmény genocídiumról tartott meg-
emlékezést. A görög önkormányzattal 

Világi és örmény ünnepeken résztvettünk: 
1, Április 24. Örmény Genocídium, az 
Orlay utcai templomban szentmise, majd 
koszorúzás a templom falán lévő keresz-
teskőnél
2, Szeptember 21. az Örmény Köztársaság 
kikiáltása, részt vettünk az Országos Ör-
mény Önkormányzat és a VII. kerületi 
Örmény Önkormányzat által szervezett 
központi megemlékező rendezvényen Er-
zsébetvárosi Közösségi Házban.
3, Október 6. Aradi Vértanúk napja, meg-
emlékező rendezvényt tartottunk koszo-
rúzással az Orlay utcai templom és plé-
bánia falán lévő hősök emlékfalánál majd 
misével. 
4, Október 23-i forradalom. Koszorúzás 
az Orlay utcai templom és plébánia falán 
lévő hősök emlékfalánál (Pongrátz Ger-
gely) majd emlékező műsor és mise. 

dr. Issekutz Sarolta, elnök

IX. kerület:
Letelepedés Nap ünnepe
A Letelepedés Nap ünnepe ez év október 
16-án egy egész napos, nagyon összetett 
programcsokorral meghirdetett emléknap, 
ami az erdélyi magyarörmények múltját, 
városait és közösségét mutatja be. Voltak 
gyerek és felnőtt programok, kézműves 
foglalkozások, művészeti és tudományos 
előadások, kiállítás, gyerekrajzpályázat 
eredményhirdetés és kiállítás, dráma előa-
dás, kerületek által szervezett programok, 
agape. Mindez az Erdélyi Örmény Kultu-
rális Központ (EÖKK) és a Ferencvárosi 
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat szer-
vezésében történt.  

Örmény Klub megrendezése
Mint feladattervünkben szerepel, évi egy 
alkalommal klubestet rendezünk. 2022. 
november 17-én „A TÁRSULAT LÁDÁ-

Imre. A 2022 februári klub egy nosztalgia 
klub volt, a 25 év történéseinek felidézé-
se. Képekben és számokban 
8, Az örmény képző és iparművészetek 
sorozat 3. kötet kiadása Élő magyarör-
mény művészet II. kötet kiadásának dr. 
Benedek Katalin általi előkészítése. 
9, Elkészítettük az örmény történelemről, 
kultúráról, írásról, művészetekről, Er-
délyről, családnevekről stb szóló Örmény 
Kisokos Kezdőknek című kiadványt. 
10, Nagysikerű kiállítást és műsort ren-
deztünk „Örmény Kódexművészet” cím-
mel Pasaréti Közösségi Házban. Elkészí-
tettük a kiállítás anyagát bemutató színes 
füzetet (anyag összeállítása, tervezés, tör-
delés és nyomdai munkálatok) 300 pld-
ban. 
11, Támogattuk a Budapesti Örmény Ka-
tolikus Plébánia és múzeum működését, 
a plébánia padlástere közösségi térnek 
történő átépítését, könyvtár, levéltár ki-
alakítását.  
12, Egyházi és világi ünnepeinket megün-
nepeltük: Vízkereszt, Húsvét, Világosító 
Szent Gergely búcsú az Orlay u-i Örmény 
Katolikus Templomban. Hagyományos 
Fogolykiváltó Boldogasszony búcsú 
(szeptemberben, Budapesten), Tarka nap 
az örményeknél rendezvényt  támogattuk.
13, Karácsonyi Örmény Klub és Szongott 
Kristóf-Díj átadása rendezvény: támogat-
tuk a műsort.
14, Kerület Napja alkalmából, az Ízek ut-
cája rendezvényen az örmények is részt 
vettek és ízelítőként mutattak be néhány 
örmény ételt és süteményt.  
15, Az örménykatolikus közösség minden 
évben megrendezi a gyermekek részére a 
St. Miklós napi Mikulás rendezvény. Ez 
évben a Kispárna Együttes előadása szó-
rakoztatta a gyermekeket az Orlay utca 
templom közösségi termében.
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János tartott előadást Örményországról. 
Széles körű tárlatvezetésben is volt ré-
szünk, majd Érd nevezetességeit tekintet-
tük meg. 
  Két alkalommal rendeztük meg a Fővá-
rosi Örmény Klubot: Czetz Jánosra em-
lékeztünk születésének 200. évfordulója 
alkalmából. A rendezvény külön érdekes-
sége volt, hogy részt vettek, illetve előa-
dást tartottak a tábornok hazai leszárma-
zottai is. Szintén a klubon mutattuk be az 
Örmény gyökerű családok a Hegyvidéken 
című könyvünket. dr. Benedek Katalin 
művészettörténészt kértük fel a kiadvány 
ismertetésére, majd a családok bemutat-
kozása következett.
   Fabók Dávid rokonának, Dávid Csaba 
írónak életútját, írói munkásságát mutatta 
be, szintén egy klub keretében.
    A szokásos őszi gálaműsorunkon a 
zene kapott fő hangsúlyt, Fancsali Já-
nos és Pitti Katalin közreműködésével. A 
Budaörsi Örmény Önkormányzat elnöke 
Hollósy Kornéliáról és Simai Rozáliáról 
tartott előadást. A rendezvény színvonalát 
emelte az örmény ruhákról készült poszte-
rek bemutatása, mely Fabók Dávid érdeme.
   A közmeghallgatást adventi műsorral 
kötöttük össze, ezen Kali Kinga, Czárán 
Eszter, Gráf Ágnes és Hegedűs Valér köz-
reműködött. 
   Nagy érdeklődés kísérte kirándulásain-
kat, melyeket – a hazai örmény vonatko-
zások hiányában – főleg közösségépítési 
céllal rendeztünk. Három-három napra 
utaztunk a Szigetközbe, illetve a Sziget-
köz felvidéki oldalára, a Csallóközbe. A 
mátramindszenti kirándulásunk során 
felkerestük Mihók Máriát, aki kétszer is 
töltött néhány hónapot Örményország-
ban, illetve több éven keresztül az Orlay 
utcai örmény múzeumban tevékenyke-
dett Kádár Dániel meghívására. Mária 
néni kertjében barakk-kápolnát építtetett 

Az idegenvezetést Hegedüs Annamária 
és Gondos Béla tartotta. Találkozási pon-
tunk, illetve első megállónk a Schwartzer 
Ferenc utca volt, melynek sarkán az egy-
kori Délivasút Kávéházban Ady Endre 
gyakran hallgatta a cigányzenét. Itt emlí-
tettük meg, hogy a közeli Városmajorban 
emléktáblát helyeztek el Görgei Artúr 
tiszteletére, aki a mai Szívkórház helyén 
irányította a harcokat. A Városmajor ut-
cában található Barabás Miklós villája, ő 
Kiss Ernőt is lefestette. Ady Endréről még 
többször is szó esett, hiszen a közeli Kék-
golyó utcában, a Siesta Szanatóriumban 
is kezelték. Minden helyet nem tudtunk 
felkeresni, ám megemlítettük, hogy Ady 
a Hűvösvölgyi Park Szanatóriumban és 
a János Kórházban is gyógyult. Szintén 
a Hűvösvölgyhöz kötődik esküvői ebéd-
je, mely a Schüller vendéglőben volt. 
Gyakran megfordult továbbá a Balázs és 
az Éden vendéglőkben is. Az önkormány-
zat épülete előtt csatlakozott a csapathoz 
Hervay Tamás, aki rövid ismertető után 
néhány versét szavalta el. Megkoszo-
rúztuk Kiss János altábornagy szobrát. 
A séta legizgalmasabb befejezését Detre 
Villőnek köszönhetjük, édesapja volt a 
Csillagda, a Svábhegyi Csillagvizsgáló 
igazgatója. Ezúton is köszönjük Villőnek, 
hogy segítségével rendkívül érdekes be-
mutatókat, tájékoztatókat hallhattunk a 
csillagvizsgálóban. A közelben lakó Béres 
László Attila finomságokkal várta ottho-
nában a séta résztvevőit.
   Szintén a XII. kerületben a Mako-
vecz-házat tekintettük meg, igen nagy 
érdeklődés mellett. A dolgozók először 
filmet vetíttek le Makovecz Imre tevé-
kenységéről, majd bemutatták a házat, 
ahol az építész sajnos nagyon rövid ideig 
dolgozhatott. 
   Májusban az érdi Földrajzi Múzeumba 
látogattunk, az igazgató, dr. Kubassek 

ÚÖÖK elnöke, melynek során Mechita-
rista kolostort, templomot, múzeumot lá-
togattak meg. 
13, Az ÚÖÖK 2022. december 4-én Mi-
kulás délutánt szervezett az Örmény Ka-
tolikus Lelkészség szalonjában. A rendez-
vényen két tucat gyermek vett részt. 
14, Az ÚÖÖK rendezésében Kirkósa 
képviselőtársunk és családja koncertjére 
2022. december 2-án a Gazdagréti An-
gyalos templomban került sor. A nagysi-
kerű koncertet agapé követett. 
15, Az ÚÖÖK rendezésében december 10-
én a szentmise után a Boldog Meszlényi 
Zoltán templom Szent Adalbert termében 
Horváth Zoltán György Podmaniczky-díjas 
műegyetemi mesteroktató és kiadóveze-
tő Az erdélyi örmény Szamosújvártól az 
egykor örmények által lakott Besztercéig 
című vetítettképes előadására került sor. 
Az estet örmény ízekkel agapé zárta. 
16, A Fővárosi Örmény Klub által ren-
dezett karácsonyest szervezésében társ-
rendezőként vettünk részt. Péterné Dr. 
Keszy-Harmath Enikő finomságaival zár-
tuk a karácsony előtti ünnepet.

Marosváry István elnök és
Marosváryné Csabonyi Éva

XII. kerület:
Önkormányzatunk (Hegedüs Annamária, 
Fabók Dávid, Dávid Márton Áron) a tava-
lyi évben is több programmal örvendeztet-
te meg tagjait, illetve az örmény gyökerűe-
ket. Igyekeztünk eleget tenni a Hegyvidék 
Önkormányzat kérésének, miszerint első-
sorban a kerületben rendezzük programja-
inkat. Így került sor egy rendkívül érdekes 
hegyvidéki sétára – természetesen az ör-
mény vonatkozások kidomborításával. A 
séta útvonalát Hegedüs Annamária állí-
totta össze részben a Hegyvidék újság ko-
rábbi érdekes cikkeinek felhasználásával. 

versenyen vett részt az ÚÖÖK örmény 
nemzetiségi standdal, örmény ízesítésű 
sós és édes süteményekkel, melyeket 
dr Keszy-Harmath Enikő készített. 
7, A Tarka Napon 2022. szeptember 25-
én egész napos programokat szerveztünk 
minden korosztály számára.  Az elnök és 
felesége személyes munkával, segítéssel 
járult hozzá a rendezvényhez. 
8, Az ÚÖÖK az Erdélyi Örmény Kultu-
rális Központtal és Magyarország Kor-
mányának támogatásával együttműködve 
2022 október 3-án a Boldog Meszlényi 
Zoltán templomban Boldog Bogdánffy 
Szilárd emléknapot rendezett. Haraga At-
tila újságíró előadásában beszélt a vértanú 
püspök életéről, munkásságáról, helytál-
lásáról, mely példaként áll előttünk. Zenei 
élményként a NUR családi együttes dalai 
hangzottak el örményűl. A rendezvényt aga-
pé zárta, melyet képviselő társunk készített. 
9, Az Aradi vértanúkra emlékezve az 
ÚÖÖK koszorúját az elnök helyezte el. 
10, Örmény Letelepedési Nap - Családi 
Nap és Kultúra Napja 2022. október 16. 
Az ÚÖÖK elnöke és felesége személyes 
szolgálata útján támogatta a rendezvényt. 
Délelőtt a gyermekek és az ifjúság szá-
mára kedvcsináló programokkal kedves-
kedtek, délután pedig a felnőttek számára 
kulturális, zenei élményekkel, színházi 
előadással, majd ízletes sokféle örmény 
étellel járultak hozzá a szervezők a nap 
sikeréhez. 
11, A Fővárosi Örmény Klubban a beth-
leni gróf Bethlen Farkas a volt Verőce 
polgármestere jelent meg. A beszélgetés 
végén összegyűjtötte az adományokat, 
az ÚÖÖK elnöke és felesége egy kombi 
Fókuszt töltött meg ruhákkal, játékokkal, 
használati tárgyakkal, melyeket másnap 
Kárpátaljára vitt.
12, November 21-24-ig a Velencei Szent 
Lázár sziget zarándok útján vett részt az 
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minket a családfa kutatás rejtelmeibe.
• A csíkszépvízi Örmény Emlékház mun-
kálatainak, berendezésének felújításához 
nyújtottunk anyagi segítséget.
• Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület és az Erdélyi Örmény Kulturális 
Központ közös szervezésében 2022. szep-
tember 25-én (vasárnap), a Budapesti Ör-
mény Katolikus Lelkészségen került meg-
tartásra a Fogolykiváltó Boldogasszony 
tiszteletére megvalósuló Tarka nap, mely 
délelőtt gyermekprogrammal kezdődött, 
ezt követett egy ebéd, délután pedig misé-
vel egybekötött templom búcsúval zárult. 
• 2022.10.21-én részt vettünk a „Zene 
Felsőfokon” című koncerten a Budapesti 
Örmény Katolikus Plébánián melyet a 
Kirkósa-családi zenekar adott elő.
• 2022. október 26-án vetítettképes előa-
dást tartottunk „Örmény templomok 
Ecsmiadzintól Szamosújvárig” címmel, 
melyen Hegedüs Anita, a XII. kerületi Ör-
mény Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
volt a meghívott vendégünk. Közremű-
ködött Fogolyán Kristóf fuvolaművész. A 
rendezvényt közösen tartottuk a XV. kerü-
leti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat-
tal, valamint a Rákóczi Szövetség Rákos 
Mezeje helyi szervezettel.
• 2022. november 2-án 19 órakor kezdődő 
szentmisén vettünk részt a Budapesti Ör-
mény Katolikus Templomban.
•2022. november11-én Selyem Antónia 
gyergyószentmiklósi magyar tanárnő tar-
tott előadást a zuglói Nemzetiségek Há-
zában „Ismeretlen-ismerős hősök Wass 
Albert világában” címmel. 
• 2022. november 21-24-ig zarándokúton 
vettünk részt Velencében. A Bethlen Gábor  
Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázaton 
1.000.000.-Ft támogatást nyertünk a 
„Zarándokút a velencei Szent Lázár szi-
getre” pályázatunkra. Ennek az összeg-
nek a segítségével hirdettük meg utunkat 

• A Zuglói Örmény Önkormányzat szer-
vezte a júliusi Fővárosi Örmény Klub 
rendezvényét, „In memoriam Kabdebó 
Lóránt”. Meghívtuk Dobos Marianne-t, 
hogy beszéljen a férjéről. Mutassa be a 
férje utóbbi időben megjelent műveit. 
• A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által 
kiírt pályázaton 750.000.- Ft támogatást 
nyertünk a „XXVI. Örmény Családok 
találkozója, templombúcsú rendezvény” 
pályázatunkra. Ennek az összegnek a se-
gítségével hirdettük meg utunkat Csík-
szépvízre. A zarándokút programja:

- Megosztottuk az utat. Kolozsváron 
volt az első szállásunk a Református 
Kollégiumban. 
- Másnap utazás Csíkszeredán át Csík-
szépvízre, Kis Havas Panzióban volt 
a szállásunk. Este a Csíkkörzeti ma-
gyar-örmény Szentháromság Alapít-
vány programján vettünk részt.
- Szombaton ünnepi szentmise 11 óra-
kor kezdődött. Utána koszorúztunk a 
cinteremben, majd átmentünk ebédelni 
a Kaszinóba. Az ott elfogyasztott ebé-
det önkormányzatunk fizette 100 fő 
részére. Vasárnap a Marosmentén utaz-
tunk Kolozsvári szállásunkra. Este sé-
táltunk a városban. 
- Másnap már hazafelé vettük az irányt.

• Hozzájárultunk a Csíkkörzeti magyar- 
örmény Alapítvánnyal fennálló együtt-
működési megállapodásunk értelmében a 
csíkszépvízi Örmény Katolikus Templom 
orgonájának javítási munkáihoz.
• Zuglói Örmény Önkormányzat szervezte 
a következő Fővárosi Örmény Klub ren-
dezvényét. Meghívott vendégünk volt 
dr. Zárug Péter Farkas, politológus, egye-
temi adjunktus. „Közéleti beszélgetés 
örménységről, magyarságról, Magyaror-
szág sorsáról” című előadásán közremű-
ködött Várady Mária színművésznő. Utá-
na Heim Pál képviselőtársunk bevezetett 

-  Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkor-
mányzat

- Csíkkörzeti Magyar-örmény Szenthá-
romság Alapítvány

• 2022. 01.12-én részt vettünk a Zuglói 
Nemzetiségek Házában a „Nemzetiségek 
köszöntésén”
• 2022.01.27. zenés rendezvényünk volt a 
Zuglói Nemzetiségek házában. Felléptek 
Hegedüs Valér és Ötvös Csilla
• 2022.02.11-én a Zuglói Nemzetiségek 
Házában a rendezvényünkön a „LUSNA-
KAR” együttes lépett fel. Örmény süte-
ményeket és szendvicseket kínáltunk.
• 2022.02.25-én a Zuglói Nemzetiségek 
Házában dr. Székely András Bertalan 
könyvbemutatóját tartottuk.
• 2022.04.27-én a csíkszeredai Rusz-Aj-
tony Eszter „Kertkaland” társasjáték 
nyomdai munkáinak támogatását szavaz-
tuk meg.
• A Fővárosi Örmény Klub rendezvényét 
2022. 05. 19-én tartottuk, ahol Heim Pál 
elnök-helyettes tartott vetítettképes előa-
dást a Szamosújvári anyakönyvek bemu-
tatásával.
• 2022.05.14-én tartottuk a hagyományos 
zuglói rendezvényünket közösen a XV. 
kerületi örményekkel. Zsigmond Benedek 
mesélt Világosító Szent Gergely életé-
ről és a korról, amiben élt. Fellépett az 
IMPERATRIX Együttes Világosító Szent 
Gergely legendájának bemutatásával. Vé-
gül autentikus örmény zenét hallgattunk a 
GROUP DUDUK előadásában. A rendez-
vényen eredeti örmény ételekkel kínáltuk 
meg vendégeinket.
• 2022.06.09-én rendezvényünk volt a 
Zuglói Nemzetiségek Házában. Horváth 
Zoltán György Podmaniczky díjas meste-
roktató (BME) és kiadóvezető tartott előa-
dást a XX. századi vértanú püspökeinkről 
az erdélyi örmény származású amerikai 
Papp Faber Erika könyve alapján.

a recski rabok emlékére, valamint az el-
mélyülésre lehetőséget adó szellemi-lelki 
központot hozott létre. 
   A Szentendrei Skanzen felkeresésekor az 
erdélyi részt tekintettük meg, külön figye-
lemmel a Dávid-család üzletét és lakását.
  Erdélyi utunkat kifejezetten örmény 
emlékek nyomába terveztük. Felkerestük 
Szamosújvárt, Besztercét, Szűcsvárat, 
Botosányt, Románvásárt, Csíkszépvizet. 
A megemelkedett buszköltség miatt saj-
nos Erzsébetvárosról le kellett monda-
nunk, nagy kitérő lett volna. 
   A fentieket kívül igyekeztünk rendsze-
resen részt venni más önkormányzatok 
rendezvényein is. Ezek közül kiemelnénk 
a Zuglói, a Budaörsi, a Fővárosi Örmény 
Önkormányzatok érdekes programjait. 

Hegedüs Annamária elnök

XIV. kerület
• Együttműködési megállapodásokat kö-
töttünk az alábbi szervezetekkel:

-  Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzat

-  Fővárosi Örmény Önkormányzat
- Rákóczi Szövetség Rákos Mezeje 

Egyesület Helyi Szervezete
- Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 

Egyesület
-  Budapesti Örmény Katolikus Lelkész-

ség és Múzeum
- Budapesti Örmény Katolikus Temp-

lom Hitéleti Működését Segítő Ala-
pítvány

- Kőbányai Örmény Nemzetiségi Ön-
kormányzat

- Újbudai Örmény Nemzetiségi Önkor-
mányzat

-  XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Ön-
kormányzat

-  XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Ön-
kormányzat
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kulás ünnepségen az Orlay utcában.
• 2022 december 11-én a Zuglói Nemze-
tiségi Házban tartottuk a hagyományos 
Adventi Koncertünket, a XV. kerületi 
Corvin Kórus és a Kálmán bácsi zenetano-
dája részvételével,  vezényelt Vikol Kálmán.
• 2022. december 15-én a Fővárosi Ör-
mény Klubon voltunk. A Szongoth-család 
összeállításában vetített képekkel kisért 
karácsonyi muzsikákat hallgattunk. Az 
agape a hagyományos örmény gyümölcs-
kenyér volt.

Zárugné Tancsin Katalin elnök 

Velencébe. Az előzetesen meghirdetett 
időpontunkat sajnos augusztusban kény-
telenek voltunk módosítani. Így az uta-
sok száma novemberben 10 fő maradt. A 
rendkívüli szél és esőzés miatt csak egy 
délutánt tudtunk a Mechitaristáknál tölteni.
• 2022. november 30-án a XV. kerületi 
örményekkel és a Rákóczi Szövetség 
Zuglói tagjaival közös rendezvényünkön 
Horváth Zoltán György „Nagykárolytól 
Szamosújváron át Besztercéig” című ve-
títettképes előadását hallgattuk Fogolyán 
Kristóf közreműködésével. 
• 2022. december 4-én részt vettünk a Mi-

Ajánlja fel adója 1%-át az EÖGYKÉnek

szellemi kultúráját megőrizzük és átadjuk 
az utókornak. Tartozunk ezzel tehetséges, 
tisztességes és jó magyarrá vált őseink-
nek, tehát önmagunknak is.
   Kérjük, a jövedelemadó bevalláskor 
az NAV online felületén nyilatkozatot 
tegyen szervezetünkre.

A kedvezményezett adószáma:
18085590-1-41
A kedvezményezett neve:
Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület

   Egyúttal javasoljuk, hogy a másik 1%-
kal támogassa a Magyar Katolikus Egy-
házat, amelynek technikai száma 0011, 
melynek részegyháza az Örmény Szertar-
tású Római Katolikus Egyháza.
   Köszönjük, hogy gondol ránk!

Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület jogosult arra, hogy ÖN a sze-
mélyi jövedelemadójának 1 %-át neki 
ajánlhassa, hogy egyesületünknek így 
lehetősége nyíljon arra, hogy működése 
anyagi nehézségeit részben megoldja.   
   Az EÖGYKE kezdettől fogva „nyitott 
könyvként” működik, hiszen minden lé-
pésünkről rendszeresen beszámolunk az 
Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek hasáb-
jain. Akik részt vesznek programjainkon, 
meggyőződhettek arról, hogy a tagdíjat, 
adományokat, a pályázatok során elért tá-
mogatásokat kizárólag kulturális és hité-
leti identitás-őrzésünkre, hagyományaink 
ápolására, a magyarörmény társasági élet, 
a közösség megteremtésére, jobbítására 
fordítjuk. 
   Kérjük, hogy jövedelemadója beval-
lásakor gondoljon ránk – és ezáltal ön-
magára is. Hiszen azon dolgozunk, hogy 
magyarörmény közösségünk céljait meg-
valósítsuk, örmény gyökereink tárgyi és 

A Magyarországon tanuló örmény diá-
kok közösségi életét előmozdító, az er-
délyi-örmény értékeket bemutató köru-
tazásra került sor október végén. (2022. 
október 20-28.)
Az útvonal Budapest – Gyulafehérvár – 
Erzsébetváros – Segesvár – Frumoasa – 
Suceava – Gyergyószentmiklós – Gherla 
– Kolozsvár – Budapest volt.
   A körutazás tartalmában nagyon gazdag 
ismeretanyagot ölelt fel, a diákok számos 
programon és előadáson vettek részt, de 
természetesen a közös étkezések alkalmá-
val a helyi és kifejezetten erdélyi-örmény 
ízeket is megkóstolták.
   Gyulafehérváron például meglátogatták 
a diákok a Szent Mihály-székesegyházat, 
találkoztak  őexcellenciájával, dr. Kovács 
Gergely gyulafehérvári római katolikus 
érsekkel, a romániai örmény szertartású 
katolikusok ordinariátusának apostoli ad-
minisztrátorával, és megvizsgálhatták a 
korabeli kézzel írt bejegyzéseket a levél-
tárból az erdélyi-örményekről.
   Az adomány céljá-
nak megvalósulását 
segítő programok 
során az örmény 
ösztöndíjasok közös 
élményeket szerez-
tek, és csoportként 
működtek, melyek a 
szociális készségei-
ket, kapcsolatterem-
tő képességeiket is 

fejlesztették, továbbá tudományos isme-
retekkel is gazdagodtak az erdélyi-ör-
mény értékek megismerésével és az azok-
ról tartott előadások meghallgatásával.
   A közös étkezések, és a közös séták al-
kalmával mind jobban megismerték egy-
mást és a környezetüket, és egy felejthe-
tetlen élménnyel térhetnek majd haza.
  A támogatásból - a szerződéshez iga-
zodóan, a szervezésen túl - a mintegy 40 
főnek szállás, étkezés, busz költség lettek 
részben, illetve egészben finanszírozva.

Együttműködő partnerek:
● Kaliforniai Egyetem, Los Angeles 
(UCLA) ● Ordinariátus örmény szertar-
tású katolikusok számára Romániában 
(Gyulafehérvár) ● GWZO – Leibniz Ke-
let-Európa Történelmi és Kulturális Inté-
zete (Lipcse) ● Martin Luther Egyetem 
(Halle-Wittenberg) ● Román Nemzeti 
Kisebbségkutató Intézet (Kolozsvár) ● 
Babeș-Bolyai Tudományegyetem (Ko-
lozsvár)

dr. Issekutz Ákos
 

Erdélyi körutazás - beszámoló
A Hungary Helps támogatásával, valamint az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Armenológiai Tanszékének közös 
szervezésben került sor az örmény diákok Erdélyi körutazására.
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a civilizáció bölcsője. Erdély úttörő ré-
gésznője és felfedezései (2018) 
dr. Madarassy Enikő: Tanulmány dr. Tor-
ma Zsófiáról – az első tudományos mód-
szerrel dolgozó magyar régésznőről, aki 
elsőnek kezdte kutatni a Tordos-i kultúrát 
(videóüzenet) 
dr. Anders Kaliff: Torma Zsófia és a civi-
lizáció bölcsője. Erdély úttörő régésznője 
és felfedezései (angol nyelvű videóüzenet 
magyar tolmácsolással) 
Mandics György: A szorgos kutatók talán 
Akadémiákba, az amatőrök talán menny-
be mennek

Dr. Torma Zsófia édesanyja Dániel 
Jozefa volt, Kudu birtokosnője (az egykori 
Szolnok-Doboka vármegye) s ez csak 
erősítette gyanúmat, hogy magyarörmény 
származású. A véletlen segített. Szongott 
Kristóf Szamosújvár Szabad Királyi Vá-
ros Monográfiája 1700-1900 című munka 
I. kötetének 333. oldalán találtam meg „A 
szamosújvári nemes családok” felsoro-
lását, köztük a Dániel családot is /1817-
18-as jelentés/: „a Dániel család armali-
sa van Dániel Istvánnál Kuduban, vagy 
Erzsébetvároson Dánieléknál”. Azaz dr. 
Torma Zsófia erdélyi magyarörmény szár-
mazású, ráadásul az erzsébetvárosi Dániel 
családdal van rokonságban.

Az emlékülés előadásai:
Záhonyi András: A Tordos–Vinča kultúr-
kör leleteinek jelrendszere 
Lippai Bertalan: Torma Zsófia és a folyó-
menti kultúrák öröksége 
Tábori László: Torma Zsófia magyar ré-
gésznő helye a szaktudományban 
Sancz Klára Lujza: Tisztelgés Torma 
Zsófia, a régészeti tudományág első ma-
gyar női művelője előtt 
Friedrich Klára: Torma Zsófia régésznő 
életének és eredményeinek jelentősége a 
XXI. században (Szerkesztői megjegyzés: 
Friedrich Klára előadását a Fővárosi Ör-
mény Klub áprilisi műsorán megismétli!)
Haraszti Zsuzsanna Karolina: Könyvis-
mertető – Anders Kaliff: Torma Zsófia és 

dr. Issekutz Sarolta
 

Dr. Torma Zsófia emlékülés

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület (ZMTE) emlékülést szervezett a 190 éve 
született dr. Torma Zsófia, az első magyar régésznő tiszteletére 2023. január 27-én 
a Kós Károly Művelődési Ház dísztermében.

Minden évben kiemelkedő esemény a 
Karácsonyi Klub, de most a gyermekek-
nek szóló délutáni rész még boldogabbá 
tette a találkozót. Együtt énekeltünk a 
karácsonyt köszöntve, Kirkósáné Magda 
Tünde buzdító zongorajátéka mellett. A 
gyerekeknek elkészült színes palacsintá-
ból a képmása (melyet élvezettel azonnal 
meg is evett mindenki). Majd a Templom 
oltára előtt zenélt és énekelt az ifjú nem-
zedék: Borosnyay Balázs, Szongoth Vetti 
és Dotti, Balla Sarolt és Kerka, Szilágyi 
Bíborka és Dorottya, Pulay Miklós és 
Olga, Sinka Dániel, Czárán Erzsébet, Dávid 
Merse és Luca.
   A 2022-es Szongott Kristóf-díj átadását 
megrázó esemény előzte meg. Dr. Szám 
László még értesült a kitüntetésről, de már 
csak unokája, Szám István vehette át azt, a 
mi Szám Laci bácsink megtért teremtőjé-
hez. Tőle búcsúztunk a Szent Liturgia leg-
szebb énekével, a Szurp, szurp kezdetűvel 
Avedikián Viktória előadásában. 
   A szakrális tér, a karácsonyfa, a gyer-
tyák, a hárfa – Papp Tímea érzékeny játé-

kával – a karácsonyi békét hirdető angyali 
fuvolahang – Fogolyán Kristóf átszelle-
mült megszólaltatásával –, mind közelebb 
hozták az adventi várakozásban a meg-
születő Megváltót.
   Pászti Rita rendező oly természeteség-
gel kombinálta a műsor elemeit, hogy di-
óhéjban a legteljesebb képet adta rólunk. 
Köszönjük!!
   Megszólalt dr. Issekutz Ákos, az EÖGYKE 
új elnöke és az Országos Örmény Önkor-
mányzat alelnöke, felelevenítve gyermek-
kori emlékeit az Örmény Katolikus Temp-
lommal, és rámutatott fontos szerepünkre 
a mai magyar társadalomban.
   Várady Mária az ANI Budavári Örmény 
Színház vezetője, a Budavári Örmény 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke abban 
a reményben említette az örmények 350 
éves letelepedését a Kárpát-Medencében, 
hogy az elmúlt évszázadok lankadatlan 
küzdelme nem volt hiába és Őseinkhez 
hasonlóan ezután is kitartóan fogunk dol-
gozni, gazdagítva a magyar kultúrát. 

Várady Mária
 
Angyalszárny suhog, hárfahúr pendül

Tartalmas, szép és változatos műsort mutatott be a Duna Televízió az 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület Karácsonyi műsoráról.

Papp Tímea hárfán és Fogolyán Kristóf fuvolán

dr. Issekutz Ákos, az EÖGYKE új elnöke, 
nyilatkozik a RONDÓ televíziónak
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Örmény katolikus hírlevél 

XXVI.  szám, 2023. február
Farsang, Urunk bemutatása

Kedves Testvérek!
Farsang, kezdődő nagyböjt, közelgő hús-
vét. A tél vége – tavasz kezdete vidám, 
táncra perdülő időszak, majd a komoly 
magunkba tekintés lehetősége.
   A napokban olvassuk az evangéliumban 
Jézus meghívását, hogy sóvá és világos-
sággá legyünk. Ha valami elszürkül, azt 
mondjuk rá, hogy nincs sava-borsa. Mai 
környezetünk gyakran ilyen. Nekünk, 
hívőknek kell ízt adnunk a világnak. Ne-
künk, keresztényeknek kell világossággá 
válni, hogy az önzés, reménytelenség, bi-
zalmatlanság mindent elszürkítő ködében 
felvillantsuk Krisztus világosságát.
   Minden szentmisében erőt, lendületet 
kapunk ehhez!

Ákos atya

Krisztus, élő Tűz! Gyújtsd lángra ben-
nem szereteted tüzét, amelyet kiárasz-
tottál a Földre, hogy égesse ki lelkem 

szennyét, tisztítsa meg lelkiismeretemet, 
szabadítsa meg testemet a bűntől, és 

gyújtsa fel ismereted fényét szívemben.
És könyörülj teremtményeiden, 
és rajtam, nyomorult bűnösön.

(Szt. Nerszesz Snorhali: Hittel megvallak, 
10. imádság. Fordította: Garaguly István 

és P. Leszkovszky Pál OP.)

A templom támogatása

Hálásan köszönöm az elmúlt év végén 
kapott támogatásokat. Kérem a testvé-
reket, hogy ebben az évben is segítsék 
anyagiakkal mindennapi munkánkat! 

Legegyszerűbb a banki utalás.
Be lehet állítani akár egy havi

rendszeres összeget is.

Bankszámlaszámunk:
Örmény katolikus Lelkészség 

OTP 11707024-20005210
Ákos atya

Tájékoztatjuk a kedves testvéreket, 
hogy az új tetőtér műszaki átadása
megtörtént, valamint a múzeumot is 
kifestettük. Jelenleg a használatbavé-
teli engedélyezési eljárás folyamata 
folyik.

A múzeum megnyitását az örmények 
elleni genocídium emléknapjára, 
2023 április 24-ére tervezzük, amely-
ről később adunk tájékoztatást.

telés mellett élő a tűzszentelés és a négy 
égtáj megáldása (Ántásztán) is, valamint 
ehhez kapcsolódóan a Trndez, a parázsló 
tűz átugrásának vidám népszokása. Ekkor 
áldja meg a pap a fiatalokat és az új háza-
sokat is. 1997-től Szent II. János Pál pápa 
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét a 
Megszentelt élet világnapjává nyilvánította.

A gyertyaszentelés szertartását 
a 2023. február 5-i, vasárnapi 

szentmisén végezzük.

Az örmény katolikus egyházi naptár sze-
rint farsang (páregentán) ideje ebben az 
évben január 29-én vasárnap vette kez-
detét (arradzsavori páregentán) és három 
hétig tart: február 19 vasárnapig (pun pá-
regentán), amely egyben a szent negyven-
nap, a Nagybőjt első vasárnapja is, az első 
bőjti nap február 20, hétfő.
  Farsang időszakában tartja az örmény 
egyház az Előböjtöt, amelyben arra az 
időszakra emlékezünk, amikor Világosító 
Szent Gergely Khor Virab börtönéből ki-
szabadulva Trdat király megkeresztelése 
előtt a királyt az ősegyház szokása szerint 
öt nap bőjtre kötelezte. Az előböjt egyben 
felkészülés, „hangolódás” is a nagybőjtre.
   A farsangi idő tehát nem feltétlenül a 
féktelen mulatságok ideje, a paregentán 
szó az élet jó voltára utal, ezt az örmény 
egyház a bőjti napok és a farsangi időre 
eső ünnepnapok váltakozásában éli meg. 
(pl. a mostani farsang idejére esik Szent 
Szárgisz, fia Martirosz és a 14 harcos vér-
tanú ünnepe február 4-én és Szt Szahag 
Bartev ősatya, az örmény szentírás fordí-
tójának ünnepe is február 11-én.)

   Idén a farsangi-előbőjti időszakban ün-
nepeljük Տեառնընդարաջ (Djárrnöntá-
rádzs) Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő 
Boldogasszony ünnepét is február 2-án. 
Az ünnep örmény elnevezése a jeruzsále-
mi templomban Simeon próféta Jézussal 
való találkozására utal: az Úr színe előtt 
való megjelenést jelenti.
  Jézus a nemzetek világossága (Lumen 
gentium, լոյս՝ հեթանոսները), akiben 
teljesül az Ábrahámnak szóló ígéret 
„Benned nyer áldást a föld minden nem-
zetsége.” Urunk bemutatásának ünnepén 
végzi az örmény katolikus egyház a legő-
sibb szentelmény: a Krisztus világosságát 
jelképező gyertyák megszentelését. Az 
örmény hagyományban a gyertyaszen-
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Dr. Szám László 
Dr. Szám László Budapesten született 
1940 július 21-én. Az Apáczai Csere 
János Gyakorló Gimnáziumban érett-
ségizett, általános orvosi diplomáját a 
Budapesti Orvostudományi Egyetemen 
szerezte, 1964-ben. Az Országos Munka-
egészségügyi Intézetben a légzőszervi 
betegek rendelésén kezdett dolgozni, ké-
sőbb mikrobiológus és tanársegéd volt 
az egyetemi Közegészségtani Intézetben, 
szakvizsgáját követően pedig kutatóorvos 
lett a Gyógyszerkutató Intézetben, végül 
az EGIS Gyógyszergyár gyógyszerkuta-
tási osztályáról 2001-ben ment nyugdíjba.
   Az örménységgel 1987-ben súlyos be-
tegsége idején, az Örmény Állami Népi 
Együttes lemezének meghallgatásának 
hatására került kapcsolatba.
   1989-től kezdett rendszeresen énekelni 
az örmény katolikus plébánia kórusában.
  Megtanult óörményül. Bekapcsolódott az 
örmény szertartású szent liturgia szövegé-
nek Kádár Antal atya és Mányó Gergely 
főapát úr által megkezdett magyar fordí-
tásába is Leszkovszky Pál atyával közö-
sen, amely kéziratos formában a liturgi-
kus énekekkel együtt „Örmény-Magyar 
Misekönyv és Énektár” címmel ugyan-
csak 1992-ben jelent meg, Guzsik Tamás 
szerkesztésében. Ez volt az alapja a később 
a 2006-ban megjelent „Szent Liturgia az 
örmény katolikus egyház szertartása sze-
rint” című könyvnek.
   2010-ben jelent meg „Az örmény egyház 
története” című kötet, amelynek szakér-
tője és társszerzője volt.
 Fordítói munkásságának legnagyobb 
vállalkozása Nareki Szent Gergely „A bá-
nat könyve” című kétkötetes műve volt, 
amely 2016-ban került kiadásra.

2022-es Szongott-díjasok életrajza

   Családfakutatóként 2018-ban összeállí-
totta a Szongodján-Szongott családfát az 
1700-as évektől a szamosújvári örmény 
egyházi anyakönyvek alapján. 2019-ben 
pedig – Szongoth Gábor és Kövér István 
gondozásában – kéziratos feljegyzésein 
alapuló örmény-magyar bokorszótára is 
megjelenhetett.
   Fordítói-armenológusi munkásságát az 
Országos Örmény Önkormányzat 1997-
ben Kiss Ernő – Lázár Vilmos emlék-
plakettel, 2010-ben pedig a nagy (ókori) 
örmény fordítók tiszteletére alapított emlék-
plakettel ismerte el.
   2021-ben az örmény kulturális életben 
és a nyelvápolásban betöltött szerepéért 
Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjjal 
tüntette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes.

Fájdalommal tudatjuk, hogy
dr. Szám László

2022. december 13-án elhunyt.
Szeretettel őrizzük emlékét 

és a szellemi kincseket, 
amelyeket ránk hagyott.

 

 

 

Fájdalommal tudatjuk, hogy 

dr. Szám László 
december 13-án elhunyt.  

Gyászmisés temetése december 22-én 11 órakor lesz 

a Remetekertvárosi Szentlélek Templomban 

(Budapest, II. Máriaremetei út 34.), 

amelynek altemplomában helyezzük őt örök nyugalomra. 

Szeretettel őrizzük emlékét és a szellemi kincseket, amelyeket ránk hagyott. 

A gyászoló család 

emailcím: szam.katalin@kepmas.hu 

Kérjük, az altemplomban történő elhelyezés miatt koszorú helyett imával vagy egy szál virággal búcsúzzanak tőle. 

 

Kátainé Szilvay Ingrid 
Kátainé Szilvay Ingrid Ungváron szüle-
tett. Szülei orvosok, apai nagyapja görög 
katolikus pap, anyai nagyapja dr. Szulin-
csák László, az Ungvári Állami Egyetem 
Ókori nyelvek tanszékének alapító pro-
fesszora volt. Apai dédanyja Jagamas 
(Jaramasz, Járomisz) Apollónia örmény 
származású úrhölgy volt, akinek felmenői 
Lengyelországból érkeztek a Magyar Ki-
rályság területére. Családfáját anyai ágon 
a XIII., apai ágon a XVII. századig ismeri.
Alap- és középfokú tanulmányait szülő-
városában, a Zádor Dezső Zenei Szakgim-
náziumban végezte. Ezt követően Lit-
vániába utazott, ahol a Vilnius Állami 
Zeneakadémia zongora- és orgona szakán 
diplomázott. Évekig szolgált templomi 
orgonistaként Ungváron. 
  1993-ban Magyarországra költözött. 
Azóta tanít a budapesti Weiner Leó Ka-
tolikus Zenei Szakgimnáziumban. 1996-
ban tagja lett szentendrei Kecskés-együt-
tesnek. Párhuzamosan népi éneket tanult 
Bodza Klára énekművésztől.
   Negyed évszázadon át volt társa és ih-
lető múzsája néhai Kátai Mihály György 
Munkácsy-díjas festőművésznek, akivel 
közös örményországi útjuk után „Örmény 
Madonna” c. olajképet adományoztak az 
Orlay utcai Örmény Egyházi Múzeumnak.
   1998-ban ismerte meg dr. Issekutz 
Saroltát, akinek felkérésére csatlakozott 
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesülethez. Több cikluson át volt ör-
mény képviselő Budapest XI. kerületében, 
valamint tanácsnok a Fővárosi Örmény 
Önkormányzatban.
   2008-ban jelent meg „Örmény miniatű-
rök zongorára” c. szólólemeze, melynek 
anyagát jereváni látogatásán kapta Edvard 

Mirzoján és Vahram Babaján zeneszer-
zőktől. A lemez bemutatója Budapesten 
a Csalán utcai Bartók-emlékházban, vala-
mint Jerevánban a Nemzeti Könyvtárban 
volt.
   2012-ben látott napvilágot „Újjászüle-
tés” című verseskötete, amelyben örmény 
témájú versek is szerepelnek. 2013-ban 
pedig Nahapet Kucsak „101 hajren – kö-
zépkori örmény szerelmesversek” fordí-
táskötete a Romanika kiadó gondozásá-
ban, melynek előszavát is ő írta. 2017-ben 
a Nahapet Kucsak-nak ajánlott „Örmény 
szonett” c. versével az Irodalmi Rádió pá-
lyázatán „Az év trubadúrja” – díjat nyerte el.
   Nevéhez kötődik több örmény témájú 
zenei tárgyú előadás, hangverseny, vala-
mint az örmény kulturát és történelmet 
népszerűsítő előadás és kiállítás szervezése.
  Szongott Kristóf „Szamosújvár 
monográfiája” c. könyvében felfedezte 
azt a szöveget, ami Bartók Béla „Román 
táncok” sorozatában a  „Bucsumi tánc” 
tételének dallamához tartozik. A „Zádig” 
kezdetű erdélyi örmény húsvéti dal azóta 
az örmény közösség egyik „slágere”. 
   Egy gyermeke van, Kristóf, akivel 
együtt várják unokája érkezését.

Szongoth Gábor átadja a díjat Kátainé Szilvay 
Ingridnek
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„Szent Miklós az örményeknél jár!” cím-
mel várta a Mikulás a gyerekeket. A vá-
rakozó, csillogó szemek visszatükrözték 
Hajk Viki pöttyös ruháját, miközben a 
Kispárna zenekar gyermekdalokat, tánco-
kat játszott, majd megjelent a Mikulás és 
minden jó gyermeknek csomagot osztott. 
A szomszéd szoba asztalán találató sok fi-
nomság, sütemény boldoggá tette az édes-
ségre éhes szájakat.

Budapesti Örménykatoli- 
kus Plébánia Zeneszalonja 
vendégei Hirling Bettina 
zongoraművész és Egyed 
Hunor klarinétművész volt.   
Brahms, Weiner, Debussy 
és Poulenc műveket adtak 
elő.

A szentmise után hagyományosan Szongoth 
Gábor és Fabók Dávid. Kacsonyi film-
klipp összeállítását nézhettük és hallhat-
tuk „Karácsonyra hangoló” címmel.

Zene Felsőfokon Koncert december 4.-én

Karácsonyi zeneagape december 18.-án

Mikulás ünnep az Orlay-ban december 4.-én

Rövid beszámolók a közösség eseményeiről:

A klubon elhangzottak a beszámolók a 
Velencei útról,  és a Mechitarista Kolostor 
titkáról. Közben-közben Hegedűs Valér 
Liszt Ferenc darabokat adott elő zongorán 
és Várady Mária emlékezett meg Petőfi 
Sándorról a 200 éves évforduló alkalmából. 
   A beszámolók előtt Zsigmond Benedek 
ismertette az Velencei Mechitarista ko-
lostor kialakulásának történetét majd a 
kolostor kincseinek, könyvtárának össze-
foglalása következett vetített képekkel.  
   Ezt követően mások, az utazáson rész-
vevők mesélték el élményüket Velencével 
és a Szent Lázár szigeti kolostorral kap-
csolatban.

A Zuglói Örmény Önkormányzat és a 
XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkor-
mányzat a Zenés Örmény Klubnap cím-
mel rendezvényt tartott 2023. január 25. 
szerda 17 órakor a Zuglói nemzetiségek 
Házában, amelyen Zsigmond Benedek 
armenológus  előadást tartott az Örmény 
Vízkeresztről. Teológiai értelmezése 
szempontjából vízkereszt azt jelenti, hogy 
Jézus Krisztusban Isten jelent meg az 
emberek igazi Megváltójaként, az ünnep 

Örmény vízkereszt Zuglóban

Fővárosi örmény klub, január 19. 

liturgiája pedig Jézus hármas megjelené-
séről emlékezik meg. A vízkereszt azért 
is kiemelt ünnep a katolikus egyházban, 
mert ekkor kezdődik meg a házszentelé-
sek időszaka. A szertartás során a pap az 
újonnan megáldott szenteltvízzel meghin-
ti a lakásokat, házakat; megáldja a benne 
lakókat.
   A műsort a már mindenki által szeretett 
GROUP DUDUK Együttes örmény dalai 
színesítették.

Hegedűs Valér és Várady Mária
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2022. november 21-én indultunk repü-
lővel. Velencén a Szent Márk tértől nem 
messze volt a szállásunk.
   Az esti közös séta, a közelben lévő 
művészeti emlékek, paloták, kivilágított 
Szent Márk tér nagy hatással voltak ránk.
   A következő nap programját beárnyé-
kolta a zuhogó eső, az előre meghirdetett 
Szent Lázár sziget meglátogatását el kel-
lett halasztani, mert a viharos tengeren 
leállították a vaporettók közlekedését. 
Emiatt délelőtt a szállodában Zsigmond 
Benedek az ELTE armenológusa tar-
tott számunkra előadást az örménység 
indo-európai eredetéről, nyelvének ki-
alakulásáról, történelméről, évszázados 
küzdelmeiről. Így a rossz időt haszno-
san kitöltve, az érdekfeszítő programunk 
mindannyiunk számára ismereteink gya-
rapodását, elmélyülését jelentette. 
  A rossz idő ellenére délután rövid sé-
tával, többek közt a Szent Márk Székes-

egyház hihetetlen gazdag kincseit is meg-
tekintettük. Az estét záró vacsora alatt a 
magyar-örménység jövőjét, kérdéseit vi-
tattuk meg különös tekintettel a 2024-es 
nemzetiségi választásokra. 
   Szerdán vaporettóval meglátogattuk a 
Szent Lázár szigetet, mely az örménység 
számára kiemelt jelentőségű helyszín. Az 
1701-ben Szebasztei Mechitár szerzetes 
alapította a kolostort a szigeten, amely ko-
rábban a leprások szigete volt. A velencei 
dózse adományozta a szigetet az örmé-
nyeknek. Még Napoleon sem semmisítet-
te meg, pedig végig pusztította Európát, 
kolostorokat, templomokat.
   Az egykori lepratelep romjain épült fel 
az örmények temploma. A kolostorban 
őrzik az eredeti örmény ősnyomtatványok 
nagy részét, eredeti kéziratok, örmény 
nyelvű liturgia történetéről, fejlődéséről, 
kéziratok, használati tárgyak, festmé-
nyek, festett kerámiák gyűjteménye, kézi 

Marosváryné Csabonyi Éva
 
Kiküldetés a velencei örmény Szent Lázár szigetre
A Zuglói Örmény Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján 
a zuglóiak meghívták az ÚÖÖK elnökét egy a BGA Zrt. által elnyert pályázatra, 
melynek célja a velencei örmény alapítású Szent Lázár szigeten lévő örmény ko-
lostor meglátogatása volt. A kiküldetés résztvevői a zuglói önkormányzat képvise-
lőiből, szimpatizánsaiból és az ÚÖÖK elnökéből és feleségéből állt, összesen tíz fő.

Az utazás Olaszország gyönyörű váro-
sába a szárazföldön kezdődött, egészen 
pontosan amikor a Treviso-i reptérről fel-
szálltunk a buszra. Már maga a szárazföld 
is festői volt, de az igazi szépség az Adri-
ai tenger hatalmas csillogó felülete volt, 
miközben az autópályán jöttünk. És per-
sze még ez sem volt fogható Velencéhez, 
a reneszánsz épületeivel. Tehát miután 
megkerestük a Vaporetto megállóját és 
hogy melyik járat kell nekünk – majdnem 
ugyanolyan érzés mintha Budapesten 
járnánk először – a következő fél órát a 
Vaporetto fedélzetén töltöttük és ámulva 
néztük a csodálatos kilátást. Átmentünk 
Velence szépséges hídjai alatt, beleértve a 

Rialtót is – a fényképezőgépek és a tele-
fonok csak úgy izzottak a kezünkben a fo-
tózástól – és végül megérkeztünk a Szent 
Márk térre, ugyanis a szállásunk a köze-
lében volt. Ekkor kívülről megcsodáltuk 
a Doge-palotát, a Szent Márk-székesegy-
házat és a hozzá tartozó harangtornyot, 
valamint a Museo Corrert.
   Miután lepakoltunk és vacsoráztunk, el 
is indultunk felfedezni magunknak a vá-
rost – minket egy kis eltévedés nem állít-
hatott meg. Az utcák és a sikátorok sűrű-
jében csodáltuk a várost. Az egész város 
még a sötétedés után is csodás volt, a 
hangulattal együtt. A vacsora közben még 
egy fogadás is kötettett – egészen pon-

munkák, faragványok találhatók.  S végül 
a felbecsülhetetlenül nagy értékű, újon-
nan épült levéltárban a Budavári Örmény 
Nemzetiségi elnök Várady Mária szí-
nésznő elénekelte az örmény himnuszt. 
   Gazdag könyvtára a mai napig rendsze-
rezésre, feldolgozásra vár, kutatómunkát 
szeretnének végezni részben a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem armenológiai 
tanszékének kutatói, másrészről pedig 
Zsigmond Benedek az ELTE armenoló-
gusa. A Mechiaristák részéről Hamazaszp 
Kesisjan, szíriai származású örmény szer-
zetes atya vezetett végig minket Zsigmond 
Benedek tolmácsolásában az örmény ko-
lostoron, a templomban, meglátogattuk 
a temetőt, ahol a híres magyar-örmény 
Fogolyán szerzetes síremléke előtt haj-
tottunk fejet és elénekeltük az örményül 
a Miatyánkot. 

   A lenyűgöző programot követően az esti 
vacsora után, majd a szállodai beszélge-
tésnél a magyar-örmény kapcsolatok to-
vábbi erősítéséről, szorosabbá és rendsze-
resebbé tételéről folytattunk eszmecserét.
    A csütörtök délelőtti nap egyik lehető-
sége az örmény iskola meglátogatása lett 
volna, de aznap nem tudtak minket fo-
gadni, ezért a Velence központjában XVI. 
században épült örmény templomot láto-
gattuk meg, majd elénekeltük ott is örmé-
nyül a Miatyánkot. Élveztük a festészeti, 
építészeti remekeket és nagyobb templo-
mokat, palotákat az ezt követő sétában.
    Búcsút vettünk a csodálatos emlékekkel 
teli szigetnek, elbűvölő városnak, majd 
elhatároztuk, hogy jövőre Örményország-
ba látogatunk együtt a Zuglói Örmény
Önkormányzattal barátságunk, magyar- 
örménységünk további elmélyítésére.

Balla Sarolt Kincső, a Fazakas Mihály Gimnázium tanulója
 

A velencei utazás
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   Megnéztük a Sóhajok hídját is, bár sze-
rencsére csak kívülről – nem lett volna 
kellemes magán a hídon átkelni. Aztán a 
Santa Maria della Salutét is felkerestük, 
Velence egyik kisebb bazilikáját. Termé-
szetesen megnéztük a Szent Márk-bazilikát, 
ami olyan díszes volt, hogy sikerült fél 
óráig az első oszlopánál megállnunk. A 
katedrális belsejében még egy kiállítás is 
működik, ahol bemutatták a székesegyház 
legjellemzőbb művészeti stílusait, va-
lamint fel lehetett menni a homlokzatra 
is (ekkor már olyan erős szél fújt, hogy 
majdnem le is fújt minket onnan), ahon-
nan nem csak a térre, de a lagúnára is cso-
dálatos kilátás nyúlt. 
    Aztán persze ott volt az egész utazás 
legvártabb része, a Szent Lázár szigeti 
mechitarista főkolostor meglátogatása, 
ahol Hamazasp atya vezetett minket kör-
be. Az egész utazás az esős idő miatt toló-
dott, de amikor végül odaértünk, megérte 
a várakozást. A túra pedig a temetőben 
kezdődött, ahol tiszteletünket tettük az 
elhunytak előtt. A kolostor meglátogatá-
sa során nem csak a szerzetesi életmód 
helyszíneit ismerhettük meg, de a lenyű-
göző kiállítást és a könyvtárat is bejártuk. 
Kézméretű bibliákat, óriási lexikonokat, 
koronákat és hatalmas szőnyegeket, kü-
lönböző festményeket, aranykincseket, 
Lord Byron egy pár ingóságát és még egy 
múmiát is láttunk a túra során. Ezen kívül 
az építészet egy érdekességét is megta-
pasztalhattuk, ugyanis egy kör alakú kicsi 
szobácska közepén állva úgy visszhang-
zott a terem, mintha egy száz négyzetmé-
teres üres teremben álltunk volna. 
    A zarándoklat egésze alatt azt éreztem, 
hogy egy csodának vagyok szemtanúja. 
Egy ilyen gyönyörű hely, ekkora múlttal 
nem lehet más, mint isteni csoda és na-
gyon remélem, hogy máskor is lesz lehe-
tőségem meglátogatni.

tosan arról, hogy sikerül-e találnunk egy 
olyan helyet ahol tudnak számlát adni. A 
végén összejött egy számla, úgyhogy egy 
cannolóval (krémmel töltött ropogós tész-
tarolád) lettem gazdagabb.
   Miközben sétáltunk, láttunk például egy 
mozit, ahol a film egyszerűen egy ház fa-
lára volt kivetítve és úgy lehetett nézni. 
Voltak olyan kirakatok is, ahol karnevá-
li maszkokat lehetett venni, az egyikben 
még egy olyan női maszk is volt, ami 
körül egy méter átmérőben pávatollak 
voltak. Két üzlettel arrébb pedig régies 
nyomtató betűkészletet árultak.
   Még akkor éjjel felkerestük az impo-
záns Rialtót, ezúttal pedig át is keltünk 
rajta és meglátogattuk Velence legrégebbi 
templomát. E bizonyos templom mellett 
rengeteg egyéb látnivalót is csekkoltunk, 
köztük számos más istentiszteleti helyet 
is. Példának okáért a Santa Maria Gloriosa 
dei Frari-bazilikát, melynek talán legkü-
lönlegesebb, de mindenképpen leglenyű-
gözőbb eleme a főhajó közepén álló 
monumentális szerzetes kórus helye.
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