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nagyon csehül állok, s képtelen vagyok 
Róla csak egyetlen fényképet is találni.

E kiváló örmény-magyar a kolozsvári 
Tudományegyetem könyvtártisztje volt, 
Cluj mai egyeteméhez azonban - sajnos! 
- hiába fordulnék reá vonatkozó adatokért, 
- tapasztalatból mondom, - hogy nemcsak 
adatokat, de még egy elutasító választ sem 
kapnék.

Ezért érdeklődöm Önöktől. Persián 
Kálmánra vonatkozó adatok (esetleg Róla 
szóló írás, nekrológ, stb) kerültek-e az 
Önök látókörébe? Tudnának-e tanácsot 
adni, hogy az eredmény reményében hol 

kutassak, hová forduljak? A Széchenyi 
Könyvtárban csak Tőle származó írások 
találhatóak, de olyanok, amelyek rá vo-
natkoznak, olyanok nincsenek. Arcképe 
sem található ott sem.

Érdeklődöm hát, hogy Persián Kálmán 
feledésre ítélt örmény-magyarral kapcso-
latban bármely tanácsot (adatokat, fény-
képet) tudnának-e nekem adni?

Szíves válaszukat várva,
Üdvözlettel,

Dr. Polgárdy Géza
nyugd. jogász, közgazdász, 

szociológus, turista író

  

Felújításra, restaurálásra szorul a gyergyó-
szentmiklósi Szent Miklós római katoli-
kus és örmény katolikus templom orgoná-
ja. Ugyanakkor mindkét plébánia terveket 
készíttetne épületfelújításhoz, a római ka-
tolikus istenházában pedig a festett üveg-
ablakokat is visszaállítanák. Saját erőből 
azonban nem futja erre, önkormányzati fi-
nanszírozásra számítanak.

Örmény értékmentés
1901-ben készült pneumatikus rendsze-

rű hangszer vár felújításra az örmény ka-
tolikus templomban. Gál Hunor plébános 
elmondta a „királynők hangsze rét” szeret-
nék kellő módon restaurálni, akár koncer-
tek megtartására is alkalmassá tenni. Lé-
vén, hogy az orgona is műemlékként van 
nyilvántartva, ez az, amit tehetnek, átépí-
tésére, bővítésére nincs lehetőség.

Ugyanakkor tervkészítésen is gondol-
kodnak, ami magába foglalná a templom 
teljes körű felmérését falkutatással együtt 

Orgonafelújításra készülnek a római és örmény 
katolikusok Gyergyószentmiklóson – részlet

annak érdekében, hogy a későbbiekben sor 
kerülhessen belső festésre, restaurálásra, a 
templom és cinterem rendbetételére.

Az örmény egyházközség orgonája 28 
ezer lejből újulhatna meg, a templom res-
taurálásának tervezési munkálataihoz pe-
dig 45 ezer lejt kértek. 

(Forrás: Krónika-online 
2016. szeptember  24)

Tarka nap: Issekutz Sarolta és Sinka Sára – 2. o.
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2016 tavaszán a PPKE rektora, Prof. Dr. 
Szuromi Szabolcs Anzelm O. Praem jere-
váni látogatásán ígéretet tett arra, hogy  a 
közeljövőben a magyarországi katolikus 
egyetemen armenológiai tanszék megnyi-
tására kerül sor. 

Egy tanszék megalapítása, szakmai hát-
terének biztosítása azonban több mint egy 
cégalapítás, nem szokott rövid időn belül 
végbemenni. A Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen ez mégis sikerült – és fél éven 
belül létrejöhetett a szervezeti egység, az 
ehhez kapcsolódó pénzügyi háttérrel, ok-
tatói közösséggel és szakmai program-
mal. A PPKE Egyetemi Tanácsa támogat-
ta a tanszék felállítását, valamint a képzés 
akkreditálási eljárásának megindítását, 
Veres András, a Magyar Püspöki Kar el-
nöke, a PPKE nagykancellárja 2016 szep-
tember 1-től jóváhagyta az Armenológiai 

Kovács Bálint

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Armenológiai tanszékének megalakulása és céljai

tanszék létrehozását egyete-
münkön. A PPKE Bölcsészet-
tudományi Karának Kari Ta-
nácsa pedig támogatta az Ok-
tatási Hivatalnál kezdeménye-
zett specializáció-bejegyzést 
így az egyetem történelem sza-
kos MA képzésének keretében 
a hallgatók 2016 szeptembe-
rétől önálló, örmény-tanulmá-
nyok specializáción folytathat-
nak tanulmányokat. A cél az 
önálló, akkreditált, angol-nyel-
vű mesterképzési szak beindí-
tása örmény tanulmányok MA 
néven, amelyre előreláthatólag 
2017 – legkésőbb 2018 – szep-

temberétől kerülhet sor. 
A képzés és a PPKE Bölcsészet- és Tár-

sadalomtudományi Karán (BTK) létesü-
lő szervezeti egység részleteiről néhány 
hete Prof. Fodor György dékán további 

Az Armenológiai Tanszék felavatása

Prof. Ruben Mirzakhanyan, Dr. Kovács Bálint kinevezett tan-
székvezető és prof. Fodor György dékán
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tárgyalásokat folytatott Ör-
ményországban.  A PPKE rek-
tora, valamint a PPKE-BTK dé-
kánja nagyon támogatják a kép-
zés és tanszék munkáját, hiszen 
a katolikus egyetemen az ör-
mény kutatásoknak már több 
mint egy évtizedes hagyomá-
nya van, megvan tehát az eh-
hez szükséges szakmai háttér, 
ugyanakkor a világ első keresz-
tény nemzetének kultúrájáról, 
történetéről van szó. Ezeket az 
előfeltételeket jól kiegészíti a 
Vatikán és az örménység kiváló 
kapcsolata – amely elég erősnek bizonyul 
ahhoz, hogy a Magyarország - Örmény-
ország megszakított diplomáciai kapcso-
latain felülkerekedjen: az örményorszá-
gi egyetem rektora egyértelműen jelezte, 
hogy azért kapott az állami fenntartótól 
engedélyt a magyar állami egyetemmel 
való együttműködésre, mert az a Vatikán 
által elismert katolikus egyetem.

Az armenológiai képzést és kutatást 
biztosító tanszéket 2016 október 21-én 

avatták fel ünnepélyesen Piliscsabán, a 
Jereváni Állami Pedagógiai Egyetem-
nek a PPKE meghívására október 20. 
és 25. között Magyarországon tartózko-
dó delegációja jelenlétében, amelyet az 
örmény egyetem rektora, Prof. Ruben 
Mirzakhanyan vezetett az egyetem két dé-
kánjának – Dr. Edgar Hovhannisyan és 
Dr. Tigran Mikayelyan – és további ok-
tatóinak részvételével. Ekkor került sor a 

tanszékvezető kinevezésére és 
az oktatók munkaszerződésének 
az átadására is. 

A tanszék a Pázmány Bölcsé-
szettudományi Karán, a Prof. 
Őze Sándor vezette Történettu-
dományi Intézet keretében foly-
tatja munkáját, amely kifeje-
zi azt, hogy az egyetem eddi-
gi, e téren végzett – főleg a kár-
pát-medencei örménység tör-
ténetét vizsgáló –  konferenci-
ái és kutatásai az új tanszékkel 
összhangban vannak, és a tan-
szék megalapításának a szakmai 
hátterét biztosítják. Őze Sán-
dor rendezte meg 2002-ben az 

Balról: Dr. Kovács Bálint, dr. Issekutz Sarolta, Prof. Ruben 
Mirzakhanyan és házastársa

Prof. Ruben Mirzakhanyan és házastársa
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„Örményország Kincsei – Tit-
kok az Ararátról“ kiállítást, 
amely mintegy a kiindulópont-
jává vált a későbbi tevékeny-
ségnek.

A tanszék megbízott vezető-
jévé e sorok íróját nevezte ki az 
egyetem rektora, akinek a fel-
adata – a tanszék vezetésén túl – 
a tanszék „szervezeti és működé-
si rendjének kialakítása, különö-
sen a nemzetközi együttműködé-
sekben vállalt kötelezettségekre“. 

A tanszék főállású munka-
társai nemzetközileg elismert 
szakemberek:

Dr. Elke Hartmann, jeruzsálemi örmény 
származású oszmanista és történész, Ber-
linben szerzett PhD fokozatot, kutatási té-
mája pedig az Oszmán Birodalom moder-
nizációja, kisebbségei, illetve az örmé-
nyek ellen elkövetett népirtás.

Dr. Vahe Tachjian libanoni szárma-
zású örmény történész, aki Párizsban 
doktorált és a Houshamadyan (www.
houshamadyan.org) kutatóprojekt vezető-
je, amelynek célja az örmények minden-
napi életének a rekonstrukciója az Osz-
mán Birodalomban. 

Mellettük megbízott előadóként a 
2016/17-es félév őszi szemeszterében 
Ronald Suny, a University of Michigan 
professzora, valamint Szuromi Kristóf, a 
PPKE Történettudományi Intézet tanár-
segéde tart szemináriumot a hallgatóknak.

A tanszék oktatási nyelve az angol. Egy 
ilyen, nemzetközi érdeklődésre igényt tar-
tó programnak mind az oktatói, mind a 
hallgatói nemzetközi közegből kerülnek 
ki – és a cél is a nemzetközileg prosperáló 
képzés biztosítása. 

Az első szemeszterben az örmény 
specializációra érdeklődő hallgatók száma 
meglehetősen nagy, mintegy 10-15 hall-
gató iratkozott fel a szemináriumokra és 
előadásra. A nagy érdeklődés hátterében a 
2016 tavaszán, a Kaukázusba megszerve-
zett tanulmányi kirándulás pozitív tapaszta-
lata áll: azok jelentkeztek ugyanis örmény 
specializációra, akik személyesen megélték 

A küldöttség találkozása Fülöp Ákos plébánossal

A múzeumban
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az örmény kultúrával, az örmény tájjal, 
az örmény társadalommal való találko-
zást. Mellettük Jerevánból is vannak hall-
gatóink, a két egyetem között megkötött 
ERASMUS+ szerződésnek köszönhetően.

A létrejött armenológiai tanszék nem-
zetközi tudományos életben való létjogo-
sultságát igazolja, hogy már a megalakulás 
idején együttműködési szándékát jelezte a 
Lipcsei Egyetem Kelet-Közép-Európa In-
tézete (GWZO), valamint a világ egyik leg-
nagyobb örmény alapítványa, a liszaboni 
székhelyű Gulbenkian Alapítvány. Ez utób-
bi szervezet ígéretet tett 2017 őszétől há-
rom éves időtartam-
ra, évenként 5 kül-
földről érkező hall-
gató tanulmányai-
nak a finanszírozá-
sára: önálló ösztön-
díjat hoznak létre a 
Pázmány örmény 
tanulmányok kép-
zésében részt vevő 
diákoknak, fizetve 
tandíjukat, útikölt-
ségüket és ellátásu-
kat. Emellett meghívást kaptunk egy ame-
rikai utazásra is, amely során a michigeni, 
los angelesi, fresnói, bostoni „Armenian 
Studies“ központokban mutathatjuk be a 
megalakult tanszék munkáját és céljait.

A nemzetközi közösség mellett nagy re-
ményeink vannak a magyarországi örmény 

közösség segítségére. Az egyetem nagyvo-
nalúan támogatja az armenológia munká-
ját, fizetve az oktatókat, bővítve a könyv-
tár állományát, fogadva a külföldi vendég-
oktatókat. Amelyet azonban nem tud bizto-
sítani, az a diákok száma. Csak úgy működ-
het hosszabb távon a tanszék és a tervezett 
szak, ha elégséges diák áll minden évben 
rendelkezésre, ugyanis ő utánuk vagy a ma-
gyar állam fizet normatívát (amennyiben 
magyar állampolgárok), vagy a diákok fi-
zetnek tandíjat. Tehát a diákok létszáma az, 
amely a képzés és tanszék gazdasági hátte-
rét biztosítja. Részben bízunk abban, hogy 

a kárpát-medencei 
örménység köréből 
mindig érkeznek 
diákok, akik az ál-
lamilag támogatott 
képzésben vesz-
nek  részt. Rész-
ben e sorok útján is 
szeretnénk azt kér-
ni a hazai örmény 
önkormányzatok-
tól, hogy támogas-
sák az ide érke-

ző örmény diákokat. Ennek módja akár az 
ösztöndíj alapítás (hasonlóan a Gulbenkian 
Alapítványhoz), akár a kollégiumi költsé-
gek átvállalása. Ilyen jellegű felajánlások-
ra a PPKE armenológiai tanszéke nyitott és 
az egyetemmel vagy kollégiumokkal létre-
jövő szerződés megkötését örömmel veszi. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Szőke István

Jászai Mari-díjas, Déryné díjas, Aranyokleveles színész, rendező 
74 éves korában 2016. október 30-án elhunyt.

Temetéséről később történik intézkedés.
Emlékét kegyelettel megőrizzük!

A professzorok ajándéka az örmény katolikus 
plébániának
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Emléktáblát avattak Mindszenty József 
egykori római címtemplomában, a ma-
gyarok nemzeti templomaként ismert ró-
mai Santo Stefano Rotondo-bazilikában 
november 4-én.

Az első vértanúról, Szent 
Istvánról elnevezett római 
templomban elhelyezett 
emléktáblát a magyar kor-
mány állította Mindszenty 
József címtemplomának 
birtokbavétele hetvenedik 
és a magyar forradalom hat-
vanadik évfordulója alkal-
mából.

Az emléktábla-ava-
táson beszédet mond-
tak Habsburg-Lotharingiai 
Eduard szentszéki magyar 
nagykövet és Paczolay Pé-
ter római magyar nagykö-
vet. Habsburg-Lotharingiai 
Mihály, a magyarorszá-
gi Mindszenty-alapítvány elnöke, a Szu-
verén Máltai Lovagrend magyarországi 
nagykövete beszédében úgy fogalmazott, 
Magyarország ma valóban szabad és ke-
resztény, olyan alaptörvénnyel, amely Is-
tent helyezi az első helyre. Hozzátette, 
Magyarország kormánya a keresztény ér-
tékeket védi, miközben a megöregedett, 
fáradt és gyenge európai kontinens hátat 
fordított Krisztusnak.

A november 4-i nemzeti gyásznapon 
tartott, emléktábla-avatással egybekötött 
megemlékezésen a hazáért, az 1956-os ál-
dozatokért és a menekülteket segítőkért 
mondott imádságot Németh László pre-
látus, olaszországi magyar főlelkész ve-
zette. Az imádságon jelen voltak a római 

Mindszenty-emléktáblát avattak Rómában

Fotó: Vatikáni Rádió magyar nyelvű adásának szerkesztősége, 
Sacred-destinations.com

Pápai Magyar Intézet és a Collegium 
Germanicum-Hungaricum hallgatói.

Az emléktáblát Walter Brandmüller bíbo-
ros, a Pápai Történelemtudományi Bizottság 

nyugalmazott elnöke áldotta meg. A nemze-
ti kulturális alap támogatásával készült ma-
gyar-olasz nyelvű tábla Csíkszentmihályi 
Róbert Kossuth-díjas művész alkotása.

Mindszenty Józsefet (1892-1975) XII. 
Pius pápa kreálta bíborossá 1946 február-
jában, és római címtemplomaként a Santo 
Stefano Rotondo-bazilikát jelölte ki. Ró-
mának ez a kerek alakú ókeresztény ba-
zilikája egykor a magyar pálosoké volt 
és a 15. század óta a magyarok nemze-
ti templomaként ismert.Az emléktábla a 
templomban eltemetett Lászai János ró-
mai gyóntató 1523-as sírja feliratának so-
rait idézi, mely szerint Róma mindannyi-
unk közös hazája volt és marad. 

Forrás: MTI 2016. november 5. 
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A már piacon lévő, dr. Issekutz Sarol-
ta, a budapesti Erdélyi Örmény Gyöke-
rek Egyesület elnöke által magyar nyel-
ven megjelentetett receptkönyv után hi-
ánypótló jellegű ez az új kiadvány, amely 
a román és külföldi látogatók számára kí-
ván ízelítőt adni az erdélyi, különösen 
pedig az erzsébetvárosi örménység gaszt-
ronómiai kultúrájából, betekintést nyújt-
va általában, de különösképpen az egy-
kori ebesfalvi (erzsébetvárosi) örmény-
ség szakácsművészetébe.

A Noé bárkáját mindmáig rejtegető Ara-
rát hegység alatti örménység által a világ-
nak ebbe a részébe elhozott étkezési szo-
kások, receptek segítik hozzá a kiadvány 
olvasóját, hogy megismerje a világ első 
hivatalosan kereszténynek nyilvánított or-
szága lakóinak konyhaművészetét.

A kötetben felsorolt 40 recept a két-
nyelvűség adta előnyöket kihasználva 
oszt meg olyan titkokat a romániai és a 
más tájakról idevetődő olvasóval, hogy 

Receptek az örmény gasztronómiából
Az örmény konyha receptjei címmel adott ki kétnyelvű – angol és román – kiad-
ványt a nagyszebeni Szeben Ma Egyesület a román kormány interetnikai kapcsola-
tok főosztálya támogatásával.

miből és miként 
készül az örmény 
konyha híressé 
vált finomsága, az 
angadzsabur le-
ves, mi is az a hu-
rut és hogyan kell 
elkészíteni ezt a 
kétezer évvel ez-
előtt az örmé-
nyek által felta-
lált „vegetát”, út-
baigazítást adnak 

az örmény joghurt, a madzoon, a meny-
nyei, babból és szárított gyümölcsből ké-
szült leves, a tukmász készítéséhez, meg-
osztják az émelyítően édes, de mennyei-
en finom dalauzi (amelyhez a örmények 
ódát is írtak) titkát.

A fiatal, újságírókból és bölcsészekből 
álló kollektíva a kötetet 450 példányban 
nyomtatta ki, ennek egy részét csütör-
tökön átadta az erzsébetvárosi örmény 
egyesületnek, hogy ingyenesen ajánl-
hassák fel az oda elvetődő turistáknak, 
látogatóknak, s feltett szándékuk, hogy 
folytatják a romániai kisebbségek gaszt-
ronómiai kultúráját bemutató népszerű-
sítő kiadványok további megjelenteté-
sét.

Forrás: Székelyhon.ro  Bakó Zoltán | 
2014.09.04

Comment: 
Verzár Csongor: dr Issekutz Sarolta 

könyve kultúrtörténeti remekmű
.
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2016. szeptember 9-11-e között hatodik 
alkalommal szervezték meg Gyergyó-
szentmiklóson az Örmény Művészeti 
Fesztivált. A rendezvény megnyitója a vá-
ros örmény-katolikus templomában zaj-
lott. A rendezvényen részt vett Kőrösi Vik-
tor Dávid konzul. 

Szombaton az örmény értékekről tartot-
tak konferenciát. Garda Dezső történész 
alaptémáját a pricskei kontumáció adta. 
Biblia az örmény hagyományban címmel 
tartott előadást Fröhlich Ida, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem (PPKE) történé-
sze. Őze Sándor üzenetét küldte a konfe-
rencia résztvevőinek. Jó hírt osztott meg a 
történész: tanulmányi úton vettek részt a 
Kaukázusban harminc PPKE-hallgatóval. 

Örmény Művészeti Fesztivált tartottak 
Gyergyószentmiklóson

A Marosvásárhelyről érkező Kálmán At-
tila elitkutató a Karátsonyi családot mu-
tatta be, akik őse, Guidó már 1858-ban 
grófi címet kapott. A remetei Pál Emese a 
Kabdebók családfájáról, életviteléről be-
szélt.

Szombaton négynyelvű – román, ma-
gyar, angol és örmény – táblát lepleztek le 
a kontumáci kápolnánál. 

A továbbiakban még számos program, 
koncert, könyvbemutató is része volt 
a fesztiválnak, akárcsak a Kisboldog-
asszony-napi búcsú és a vasárnap délutá-
ni Hurutfesztivál.

Magyarország Főkonzulátusa 
Csíkszereda honlapjának híreiből

2016. szeptember 12. 

  

Az idei rendezvénysorozat két napig tar-
tott. Olyan, örmény származású, egykoron 
a közéletre nagy hatással bíró, ám mára a 
kollektív emlékezetből kikopott személyi-
ségekről hallhattunk értekezéseket, akik-
nek életútja, életfelfogása máig példaként 
állhat előttünk. Az emlékezés lapjai – tisz-
teletadás Görög Joachimnak címmel tar-
tott előadást a néhai, hatalmas tiszteletnek 
örvendő gyergyószentmiklósi plébános-
ról, politikusról Fórika Sebestyén, aki leg-
inkább Görög Joachim szónoki mivoltát 
hangsúlyozta. Mint mondta, megmaradtak 
beszédeinek kéziratai, prédikációi. 

Nagy sikerű rendezvénysorozat 
volt Marosvásárhelyen

Balázs Árpád székelyudvarhelyi előadó 
egy, a leginkább Székelyföldön ismert, 
egykori birkózóról, Tamási Áron jó barát-
járól, Keresztes Lajosról tartott előadást 
Hentesből világbajnok címmel. (A Füze-
tekben évekkel ezelőtt bemutattuk, sőt a 
róla készült kisfilmet is.) Kora férfi-szép-
ségideáljának tartották, 1929-es álomes-
küvőjéről filmet forgattak, a neten megta-
lálható. A parajdi iskola sporttermét róla 
nevezték el, a Hargita Megyei Tanács Ke-
resztes Lajos-díjat hozott létre, sporttörté-
neti konferenciasorozatokat tartanak a ne-
vében, könyvet írtak róla. Példakép volt 
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és ma is az.
Fancsali János zenetörténész A ma-

gyar örmények zenei élete címmel tar-
tott előadást Olyan művészekről hallhat-
tunk, mint a Marosvásárhelyen elhunyt 
Kabdebó Rozália, Liszt Ferenc egyet-
len örmény származású tanítványa vagy 
Hollóssy Kornélia operaénekesnő. 

Orbán Zsolt történész 1956 – körülmé-
nyek, események, örmények címmel tartott 
előadást a forradalomról és Pongrátz Ger-
gelyről, a Corvin köz örmény származású, 
legendás parancsnokáról. Erdélyben az 
örmény (gyökerü magyarok) közül most 
is, akárcsak 1848-ban, számosan vállalták 
a forradalom ügyét. (A Füzetekben meg-
jelentettük néhányuk adatait) 

Ősz Domokos örmény népdalokat és 
táncdalokat adott elő, majd az András 
Lóránt Társulat fellépése következett. A 

táncszínház hagyományos, kaukázusi vi-
seletbe öltözött, fiatal művészeinek elő-
adásában Marosvásárhelyen először lát-
hattunk örmény táncokat.

A Maros Megyei Múzeum várbeli épü-
letében lévő kiállítóteremben Hamlet 
Gasparian nagykövet nyitotta meg az Ör-
ményország határmódosulásai a világ kó-
dexeiben című vándorkiállítást, a tárlatot 
dr. Bartos Elekes Zsombor méltatta. 

A Bolyai téri unitárius egyházközség 
Dersi János termében kézműveskavalkád 
és tárlatnyitó volt, Ávéd Rózsa mondott 
beszédet, a kiállításon szereplő munkák 
– Csiki Margit fali fái, Demeter Irén és 
Dobribán Anna kerámiái, valamint Lili 
Adam Seyranyan bőrdíszművei. 

(Forrás: Népújság. Marosvásárhely, 
2016. október 17. K. Nagy Botond írása 
alapján – kivonatot készítette B. J.)

ZACHNOK MÁRDIROSZ – ZÁCHÓ 
MÁRTON (*Beszterce, 1666 – 
✝Gyergyó, 1753)
Felesége: DSISCHATUN (*1679 – 
✝1739)
Házasságkötés: 1697, Beszterce
Gyermekeik: 
(1) Chénganosz (*1697 - ✝1758)
(2) Kristóf (*Szépvíz, 1699 – ✝Szépvíz, 
1770) - kereskedő
Felesége: /GOSKÁR/ ERANOSZ VERO-
NIKA (*1719 – ✝Szépvíz, 1788)
Házasságkötés: 1737

„Élő emlékezet” – Örmény származású 
családok Marosvásárhelyen – 6. rész

  

KERESZTES CSALÁD
Gyermekeik: 
(2.a) Mardirosz / Márton / (*Szépvíz, 
1737 – ✝Szépvíz, 1796 ) – kereskedő
Felesége: MÁNYA ANNA (*1749 – 
✝Szépvíz, 1783)
Házasságkötés: 1771

Gyermekeik:
(2.a.1) Kristóf (*1772 – ✝1830)
(2.a.2) Mária (*1773 – ✝1748)
(2.a.3) Kajtán (*1777 – ✝1786)
(2.a.4) Gergely (*Szépvíz, 1778 – ✝Szép-
víz, 1832)
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Felesége: FRENKUL TERÉZ (*Gyergyó, 
1783 – ✝1832)
Házasságkötés: 1803
Gyermekeik:

(2.a.4.1) Mardirosz (*1803 – ✝1809)
(2.a.4.2) Anna (*1805 - ✝?)
(2.a.4.3) Antal (*1808 - ✝1865) 
(2.a.4.4) Mária (*1810 - ✝?) 
(2.a.4.5) Lukács (*1813 - ✝?)
(2.a.4.6) Kajtán (*1815 - ✝?)
(2.a.4.7) János (*1817 - ✝?)
(2.a.4.8) Gergely (*1819 – ✝1892)
(2.a.4.9) Mózes (*Szépvíz, 1822 - ✝?) 
Házasságkötés: 1854
Gyermekeik:

(2.a.4.9.1) József (*1857 - ✝1937)
(2.a.4.9.2) Róza (*1861 - ✝1949)
(2.a.4.9.3) Lázár (*1865 - ✝?) - MÁV 
alkalmazott Csíkszeredában
Csíkszeredában majd Marosvásárhe-
lyen élt 
Felesége: VERESS BERTA
Házasságkötés: 1894
Gyermekeik:

(2.a.4.9.3.1) Lázár (*1895 – ✝1959)
(2.a.4.9.3.2) Gyula (*1896 – ✝Ma-
rosvásárhely, 1979) - építkezési vál-
lalkozó
Felesége: KOVÁCS GIZELLA 
Házasságkötés: 1920
Gyermekeik:

(2.a.4.9.3.2.1) Gyula (*Marosvá-
sárhely, 1921 – ✝Marosvásárhely, 
2015) 
Házasságkötés: 1951
Felesége: PÁLL MAGDA – zongo-
ratanárnő
Családi házuk (a mai Toplica utca 
10 szám), a leszármazottak tulajdo-
na.
Gyermekük:
(2.a.4.9.3.2.1.1) Pál (*1953) - csa-
ládjával Marosvásárhelyen él

Keresztes Gyula a Református Kollé-
giumban érettségizik (1939), Budapesti 
Műszaki Egyetem Építészeti karán szerez 
diplomát (1944). A II. Világháború után 
a Vásárhelyi Városi Néptanács műszaki 
osztályán építésztervező, Marosvásárhely 
főépítésze (1955-58) majd a helyi Terve-
ző Intézetben tervező műépítész nyugdí-
jazásáig.

Az 1960-as évek elején a Magyar Auto-
nóm Tartomány területén felméri - tanul-
mányozza a műemlékeket, tervezi és ve-
zeti a helyreállítási munkálatokat, mun-
katerülete később Maros megyére korlá-
tozódik.

Fő művei. Maros megyei kastélyok és 
udvarházak (1966), Vásárhelyen vásár 
tartatik (1996), Marosvásárhely régi épü-
letei (1998), Marosvásárhely szecessziós 
épületei (2000), Maros megye középkori 
templomai (2011).

Helyi, országos, külföldi szaklapokban 
közli szakdolgozatait a műemlékekről. 
(400 cikke jelent meg).

Az EMKE, Kelemen Lajos Műemlék-
védő Társaság, Református Kollégium 
Öregdiákok Baráti Körének aktív tagja, 
épület-helyreállítási munkálatokban szak-
mai tanácsadóként segíti az egyházakat.

Kitüntetései: „Marosvásárhely díszpol-
gára 1997”, „Város neves személyisége 
2001”, a Marosvásárhelyi Rádiótól, Dr. 
Bernády György Közművelődési Alapít-
vány Emlékplakett 2003, „Bolyai Farkas 
emlékplakett 2006” a Református Kollé-
giumtól, Európai Bolyai Társaság részéről 
„Elismerő oklevél.

(2.a.4.9.3.2.2) Béla (*Marosvásár-
hely, 1921 – ✝Marosvásárhely, 1921)

(2.a.4.9.3.3) Béla (*1897 – ✝1925)
(2.a.4.9.3.4) István (*1903 – ✝1976)

(2.a.5) Róza (*1783 – ✝1836)
(2.b) Todor (*1739 - ✝?)
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(2.c) Lázár (*1747 - ✝?)
(2.d) János (*1749 - ✝?)
(2.e) Szultána (*1751 – 
        ✝1821)
(2.f) Bogdán (*1745 – 
        ✝1746)
(2.g) Vártán (*1753 - ✝?)
(2.h) Mánuság (*1755 - ✝?)

Miklós (*1701 – ✝1758)
Mánug (*1703 – ✝?)
Márton (*1705 – ✝1777)
Mária (*1709 – ✝?)
Donig (*1719 – ✝1746)
Zakariás (*1722 – ✝1795)

Felhasznált irodalom:
Dr. Száva Tibor Sándor: 
Gyergyói és Szépvízi ma-
gyarörmények nyomában, 
Csikszereda, 2008, 697- 
700; 703; 709; 716.

Adatközlő: Keresztes Gyula, 
Keresztes Pál

Vitéz cím és vitézi jelvény viselésére feljogosító igazolvány 1942-ből
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XX. évfolyam 221. szám 2016. január-febuár

• Örmény katolikus szentélyek – oltárok - Dr. Sasvári László
• Isten áldása kísérte karácsonyi összejövetelünket - Esztergály Zsófia Zita 
• Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2015. évi működésé-

ről - dr. Issekutz Sarolta elnök 
• Karácsony különös csillaga - Czakó Gábor
• 85. születésnapján köszöntjük Murádin László nyelvészt  - Németh Júlia 
• Hat évtizedes szakmai pálya - Péntek János
• Az Úr csodásan működik – Bálintné Kovács Júlia
• Nosztalgia Klub – M
• Erdélyi örmény-magyarok forgataga - interjú dr. Puskás Attilával – Nagy-Bodó Tibor
• Beszámoló Velünk élő kultúrák: Örmények - Dr. Issekutz Sarolta 
• Örökbe fogadható harangok – T. Gál Hunor örmény plébános
• Meghívók: Farsangi  bál, Fővárosi Örmény Klub
• Egyházi Hírlevél január - Fülöp Ákos plébános
• Köszönő levél – dr. Jakubinyi György érsek 
• Örmény katolikus szentélyek – oltárok - Dr. Sasvári László
• Magyarörmény ünnep a MOM-ban – BLA
• A remetei örmények (2. rész)- Bálintné Kovács Júlia
• „Élő emlékezet” Örmény származású családok Marosvásárhelyen  3. Szentpétery
• Nemzetiségi kulturális és gasztronómiai est - Ispánkiné S. Katalin
• Örmény emlékkiállítás nyílt a PKE-n - P. Nagy Noémi
• dr. Jakubinyi György érsek Párizs főpásztorával koncelebrált a vasárnapi gyászmi-

sén - Agonás Szonja/Magyar Kurír
• Oxendius Verzellescus - Armenopolis püspöke - Riti Vera
• Két műhely Kátai Mihály festőművész kiállítása – www.fovarosiormeny.hu
• „Ne legyen hallgatás” konferencián emlékeztek a Gulágra- www.fovarosiormeny.hu
• Fejfák, sírkövek emlékezete - Sztojka Tamás
• Kincses Kolozsvár, Kalotaszeg, Mezőség és a Havasok ölelésében Erdélyjárás ma-

gyarörmény vonatkozásokkal, 2016
• Kozma Simon képzőművész – M
• Elhunyt Kobzos Kiss Tamás – www.valasz.hu
• Szomorújelentések
• tintakő könyvesbolt – IDEA könyvtér

Az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek 2016. 
(XX. évfolyam) évkönyv tartalomjegyzéke
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XX. évfolyam 222.szám. 2016. március-április

• Örmény katolikus szentélyek – oltárok – Dr. Sasvári László
• Együvé tartozás és jótékonyság - – ismét farsangi bál volt a Fővárosi Örmény Önkor-

mányzatnál - Pagonyi Judit
• II. Örmény Farsangi Bál - Szalay-Bobrovniczky Alexandra 
• Urunk bemutatása és égtájáldás a budapesti örmény katolikus lelkészségen - Verestói  

Nárcisz/Magyar Kurír
• Krikor atya látogatása Szenttamássy Katalinnál – SZK.
• Agárdy Gábor – Ikonkiállítás - Az iPademről küldve
• 100 évvel ezelőtt, 1916. március 3-án született dr. Issekutz János - dr. Issekutz Sarolta
• „Teljes és azonnali leszámolás a magyarokkal!” - Simon Mária Tímea
• Örökbe fogadható harangok - T. Gál Hunor örmény plébános
• Születésnapi beszélgetés Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsekkel - Daczó Ka-

talin
• Nyílt levél… Miatyánk…- dr. Issekutz Sarolta
• Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület tájékoztató felhívása a nemzeti-

ségi választásokat követő együttműködésről. - Az Országos Örmény Önkormányzat 
EÖGYKE frakciója

• Nyílt Levél Puskás Attilához - Esztergály Zsófia
• Meghívó: I. Kárpát-medencei Magyarörmény Találkozó 
• Meghívó Zeneagape – Szongoth Gábor
• Sajtótájékoztató 2016. március 7. – dr. Issekutz Sarolta
• Egyik visszhang a Sajtótájékoztató után Velünk élő kultúrák – Magyar Idők
• Rövid jelentés a „Velünk élő kultúrák: Örmények” országos középiskolai vetélkedő 

döntőjéről – B.J.
• Hogyan látszott a verseny a kispadról? – Balogh Jenő
• Gyorsjelentés lapzárta után. - Esztergály Zsófia
• Tiszteletadás és főhajtás - háromnyelvű kiadvány jelent meg az örménység tragédiá-

járól – Esztergály Zsófia
• Nuridsány Zoltánné kitüntetése – www.XVmedia.hu
• Séta a „Nagyképzőben” – H.A.
• Büszkék vagyunk díjazottjainkra
• tintakő könyvesbolt – IDEA könyvtér
• II. Örmény Farsangi Bál képgalériája
• Velünk élő kultúrák: Örmények országos tanulmányi verseny képgalériája
• Örmény katolikus szentélyek – oltárok – Dr. Sasvári László
• Köszönetnyilvánítás – I.S.
• Elhunyt Devich Sándor - Dr. Vigh Andrea
• Szomorújelentések
• 1 %
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XX. évfolyam 223. szám 2016. május-június

• Örmény katolikus szentélyek – oltárok – Dr. Sasvári László
• Visszatekintés a Velünk élő kultúrák: Örmények orsz. középiskolai tanulmányi ver-

senyre – M
• A verseny tanulságai számunkra - A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium csapata
• Magyarörmények nyomdokain Erdélyben 2016 Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturá-

lis Egyesület diákprogramja 
• Erdélyi magyarok, örmény magyarok múltja és jelene – Nagy Csaba Benedek
• Bécsi utazás – I.S.
• Beszámoló a III. helyezett kecskeméti Bolyai János Gim názium csapata budapesti lá-

togatásáról 
• Fővárosi Örmény Klub, április 21.  
• Az Örmény Genocídium: 100+1 évvel utána - Hamlet Gasparian 
• Törökország - Örmények száz évvel a tragédia után - Anyaföld - Bakodi Péter
• Ami a szívnek látható - Nagy B. Sándor
• Márton Áron szellemiségét elevenítették fel Gyergyószentmiklóson - Baricz Tamás Imola
• Megnyitó (Bach Hédi és Szervátiusz István) - Benedek Katalin 
• Programajánló 
• Meghívó: I. Kárpát-medencei Magyarörmény Találkozó
• Megújult templomban ünnepeltek az örmények 2016. május 23. - Daczó Katalin
• Morfondírozások csúsztatásokról, mellébeszélésekről, vádaskodásokról. – Bálintné 

Kovács Júlia
• Örmény katolikus szentélyek – oltárok – Dr. Sasvári László
• „Élő emlékezet”  Örmény származású csa ládok Marosvásárhelyen  4. Lukácsfy - Széll
• Az örmény írás - Hegedüs Annamária
• Gyergyói zenészlányok bécsi szárnyalása: Kósa Mária és Júlia (fuvola) - Varga Gabriella
• A Vatikáni-Rádió március 30-án elhangzott magyar adásából – sv
• Korniss Péter hátországa Kötődések - Schäffer Erzsébet
• A nagyváradi Cziffra család - Pásztai Ottó
• tintakő könyvesbolt – IDEA könyvtér
• A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasz-

núsági mellékletei (EÖGYKE)
• Szomorújelentések

XX. évfolyam 224. szám. 2016. július-augusztus

• Örmény katolikus szentélyek – oltárok – Dr. Sasvári László
• A nép túlélését és az evangélium fényét köszönhetik neki Világosító Szent Gergely 

ünnepe Szamosújváron – Dg
• Szamosújvári örmény búcsú – Esztergály Zsófia Zita
• Világosító Szent Gergely búcsú Budapesten – M.
• Világosító Szent Gergelyre emlékeztek - Zuglói Lapok
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• Az örmény vetélkedő margójára – Endrődi Szabolcs
• Örmények és magyarok a Kaukázusban I. - Hegedüs Annamária
• Márton Áron, az első világháborús katona - Bálintné Kovács Júlia
• Folytatódik az örmény építkezés Gyergyószentmiklóson - Balázs Katalin
• Kárpát-medencei nemzetiségi párbeszéd - Esztergály Zsófia Zita
• Örmény múltidézés Erzsébetvárosban - Bögözi Attila
• Ángádzsáburleves, mint ima - Bögözi Attila
• Felépült az iskolánk! - A szamosújvári TÉKA Alapítvány TÉKA Hírmondó 
• Nemzetpolitika naprakészen - hír és háttér a Kárpát-medencéből…- Dr. Szili Katalin
• Névjegy – Korniss Péter 
• A csendes Szamosújvár – dr. Issekutz Sarolta
• Ki volt Világosító Szent Gergely? - Fülöp Ákos plébános
• Örmény katolikus szentélyek – oltárok – Dr. Sasvári László
• Örmény katolikus keresztelő volt ismét az Orlay utcai templomban 
• Holdkórosok fesztiválja a Műcsarnokban – V.M.
• Berlin elítélte az örmény népirtást – Népszabadság
• Tiltó lista – dr. Issekutz Sarolta
• Meghívó 
• Búcsú Albert Annamáriától - Benkő Judit
• Szomorújelentések

XX. évfolyam 225. szám. 2016. szeptember-október

• Örmény katolikus szentélyek – oltárok – Dr. Sasvári László
• Együtt az úton 
• Örmények és magyarok a Kaukázusban (II. rész) - Hegedüs Annamária
• „Színházat kell csinálni a táncból” – 85 éves Novák Ferenc „Tata” -  www.jbsz.hu, 

kulturpart.blog.hu, www.nlcafe.hu, folkradio.hu, http://nemzetisegek.hu
• Kabdebó Lóránt, az iskolaépítő - Ficsku Pál
• Hetvenöt éves Jankovics Marcell - Murádin Jenő: Magyarörmény Paletta
• Értékes időt töltöttek együtt, értékes tartalommal – Szépvíz
• Mert szeretünk Erdély…Barangolás és honismereti túra Erdélyben - dr. Korinekné 

dr. – Hámor Beáta – Tuzáné Szentpétery Katalin
• Gyergyói fiatalok budapesti látogatása  
• „Élő emlékezet” – Örmény származású családok Marosvásárhelyen Sándor és 

Waitsuk család
• A Fővárosi Örmény Klub 2016. augusztus 18  
• Közösségi hírek, programajánló – Fülöp Ákos és Kövér István
• Meghívók 
• Czetz János - Dr. Petri Edit
• Pongrátz Gergely ’56-os élő hagyatéka - Papp Annamária
• Kiskunmajsa, Pongrátz-ház – kicsit másként - Hegedüs Annamária
• Közelebb a hívekhez -  Márton Áron - Szőcs Csaba
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• Szecessziós dalművel zárt a Budavári Zenei Szalon - Várnegyed XXI. évfolyam
• Lara De Mare: Égben maradt repülő – Keresztes Ildikó - Galsai Dániel
• Kupagyőztes focispalánták - Gergely Imre
•  „Toborzó”- Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség
• Örmény katolikus szentélyek – oltárok – Dr. Sasvári László
• tintakő könyvesbolt – IDEA könyvtér
• Szomorújelentések
• Les adieux – Nina Panieva-Sebesi emlékére - Demény Attila
• 
XX. évfolyam 226. szám. 2016. november-december

• Örmény katolikus szentélyek – oltárok – Dr. Sasvári László
• A templom védőszentjének búcsúja és a Szentkereszt megünneplése – Z.A.D.
• Mert szeretünk Erdély…Barangolás és honismereti túra Erdélyben II.r.- dr. Korinekné 

dr. Hámor Beáta – Tuzáné Szentpétery Katalin
• Velencét látni és…Észak Olaszország örmény emlékei – Hegedüs Annamária
• Átadták Szamosújváron a szórványgimnáziumot – Székelyhon.ro
• Hegyvidéki gálaműsor
• Az aradi vértanúkra emlékeztünk – Esztergály Zsófia Zita
• Az aradi vértanúk és Czetz János honvédtábornok –Siposné dr. Kecskeméthy Klára
• Felavatták Kiss Ernő honvédtábornok szobrát Eleméren – Kónya-Kovács Otília
• Szobrot kapott Kiss Ernő honvédtábornok a vajdasági eleméren – Hírek Ma
• Alánk folyt a vérük…1956 – Várady Mária
• Nosztalgia Klub
• Vendégségben Pongrátz Gergelynél – lejegyezte id. Wertán Zsolt
• Krizdosz dznáv – ávédisz! – Krisztus megszületett!
• Egyél jót – tegyél jót! – gasztronómiai jótékonysági mozgalom indult – Pagonyi Judit
• 80. (Kabdebó Lóránt)
• Meghívó Fővárosi Örmény Klub december
• Buzdítás a Plébánia támogatására – Keve Mária
• A Gulág mindennapjait dolgozza fel egy vándorkonferencia – MH-MTI
• Elkobzott életekről a csíkszeredai városházán – Péter Beáta
• Meghívó
• A csendes Szamosújvár II. rész – dr. Issekutz Sarolta
• Olvasói levelek
• Orgonafelújításra készülnek a római és örmény katolikusok Gyergyószentmiklóson
• A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Armenológiai tanszékének... –  Kovács Bálint 
• Szomorújelentés
• Mindszenty-emléktáblát avattak Rómában – MTI
• Receptek az örmény gasztronómiából – Bakó Zoltán
• Örmény Művészeti Fesztivált tartottak Gyergyószentmiklóson
• Nagy sikerű rendezvénysorozat volt Marosvásárhelyen
• Élő emlékezet – Örmény származású családok Marosvásárhelyen – 6. rész



Erdélyi Örmény Gyökerek2016. november-december

60

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület székhelye: 1015 Budapest, Donáti utca 7/a.
Postacíme: 1251 Budapest, Pf. 70. Tel/fax: 06(1) 201-1011

Bankszámlaszám: Budapest Bank Rt. Királyhágó fiók: 10100792-72594972-00000007
Elnök: dr. Issekutz Sarolta

  – füzetek
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A ki ad ványt tá mo gatja: 
a Fővárosi Örmény Önkormányzat

(1054 Bu da pest, Aka dé mia u. 1. I. eme let 179, tele fon: 332-1791)
(félfogadás: hétfőn 16.30–18.30 óráig, fovarosiormeny2014@gmail.com),

Nyil ván tar tási szám: 2.2.4/78/2002.

Budavári-, Budapest Főv. XII. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat, 
Zuglói Örmény Önkormányzat, Bp. Főv. XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
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dr. Issekutz Sarolta
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A jereváni küldöttség fogadása a budapesti örmény katolikus lelkészségen (cikk 45. oldal)


