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BEVEZETÉS

Λ nemrégiben alakult magyar-ör
mények egyesülete egyik budapesti 
kávéház földszinti helyiségében 
hangversenyt rendezett. A kivilágí
tott teremben száznál többen lehet
tek. Inkább asszonyok, akik széke
ken ültek, míg a férfiak és fiatalok 
állottak.

Az ülő közönséggel szemben nagy
értékű keleti szőnyeggel betakart 
dobogó volt felállítva s ettől nem 
messzire egy zongora. A zongorához 
közel, egy asztal körül több Ázsiá
ból ide menekült örmény ült. A me
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4 DR. GOPCSA LÁSZLÓ

nekültek között átutazók is voltak, 
köztük két borotváltarcú és hajlott 
orrú, negyven-ötven év körüli pá
risi gyémántkereskedő, aztán egy 
feketeszakállú örmény férfiú feltű
nően szép feleségével. A nő ujjal 
ékköves gyűrűktől fénylettek. Előtte 
egy gyöngyös táska hevert s azon 
drágakövekkel telehintett női ciga
rettaszipka. Ezenkívül ott ült egy 
kisdedtermetű, őszszakállú, komoly 
öreg úr is, akiben első pillanatra felis
mertem a messziről átutazó idegent. 
Engem leginkább ez az öreg úr 
érdekelt.

A hangversenyen éppen akkor 
egy örmény származású magyar 
leány énekelt Midász királyból egy
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éneket, néhol táncléptekkel is élén
kítve énekét. Az öreg úr hallgatta 
ugyan az éneket, de inkább az érté
kes keleti szőnyeggel borított dobo
gót nézte a táncoló lábai alatt. Eb 
bői azt következtettem, hogy szö- 
nyegkereskedő. Csalódtam, meri 
mint később megtudtam, tanító Er 
zerumból, honnan elindulva Kon 
stantinápolyon át érkezett Buda
pestre, hogy az itt véletlenül meg
ismert két gyémántkereskedővel Pá 
risba utazzék. Azt is megtudtam, 
hogy Kcsurián Ándonnak hívják. 
Erzerumban lakik Kilisze Csárszi 
(Templom-utca) 15. szám alatt, 
hogy özvegy ember s csak egy 
leánya van otthon, kit keleti szokás
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szerint virágról elnevezve, Mánuság 
(Viola) névre kereszteltek. Az öreg 
tanító még azt is felemlítette, hogy 
Mánusággal együtt lakik Hripszima 
is, ki mint elhunyt feleségének öz
vegyen maradt nővére vezeti a ház
tartást.

Mikor a hangversenynek vége 
volt s megkezdődött a tánc, a keleti 
örmény társaság asztalával együtt 
egy szomszédos szobába vonult, ma
gukhoz rendelt három cigánnyal, 
hogy a híres magyar zene hangjai 
mellett mulassanak. Amint az étele
ket és italokat felszolgáló pincérek 
észrevették ezt a társaságot, legtöb
bet itt sürögtek-forogtak jó borra
valók reményében. Az asztalnál há
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rom külön hely volt fenntartva, há
rom olyan örmény származású ma
gyar, nőtlen úr számára, aki fran
ciául vagy örményül is beszél. Ez a 
három úr nemsokára megjelent a 
vendégszerető asztalnál s a névje
gyeik kölcsönös kicserélése után 
helyet foglaltak.

A szép nő ragyogó szemeivel egy
kedvűen nézte az elhelyezkedést, 
mert előtte, mint keleti nő előtt szo
katlan volt az, hogy három idegen 
férfi is belevegyüljön a társaságba. 
A bemutatkozáskor néma volt, nem 
mondta meg nevét sem s csak any- 
nyiban volt figyelmes, hogy min
den előtte bemutatott férfi neve hal
latára kivette szájából drágaköves
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szipkába illesztett finom cigarettád 
ját s azt a terítéke mellett levő ha
mutartóra helyezte.

A kicserélt névjegyekből aztán 
megállapítható volt, hogy az ősz-^ 
szakálla, kopasz erzerumi tanító 
neve csakugyan Kcsurián Ándon, 
az egyik gyémántkereskedőé Onnig 
H. Ohanesszián, a másiké Márdi- 
rosz Harutyun; a szép nő férje 
Thumán Uszep szőnyegkereskedő, 
míg a magyarok közül a magyaron 
kívül örményül és franciául tudó 
neve Vártig Gergely dohánygyári 
igazgató, a franciául tudóé Ánieczhi 
Kristóf vasúti tisztviselő, az örmér 
nyül . tudóé dr. Vastag Bogdán 
ügyvéd.
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A bemutatkozások után nemso
kára felszolgálták a vacsorát. Ekkor 
a nő szipkáját betette gyöngyös tás
kájába és elvitette az asztalról a ha
mutartót. Λ cigányok pedig a ma
gyar népdalokat játszták s azzal 
kezdték, hogy: „hármat rikkantott 
már a rigó!“ A társaságnak legjob
ban a borok ízlettek. A keleti örmé
nyeknek feltűnt, hogy milyen ízle
tes a magyar bor, mire Vártig ör
ményül csak annyit mondott: Kini, 
kini, ánus kini. (Bor, bor, zamatos 
bor). A cigány és a jó borok mel
lett a társaság vidám hangulatban 
volt. Csak a nö nem érezte jól ma
gát, mert szokatlan volt előtte ez a 
mulatozás. S mikor dr. Vastag meg
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kérdezte tőle, hogy jól mulat-e? 
azt felelte örményül: nem; mert 
ilyenkor mindig eszébe jut a teve és 
iszákos közötti különbségnek az az 
adomája, hogy a teve nyolc napig 
képes dolgozni ivás nélkül, az iszá
kos pedig nyolc napig képes inni> 
anélkül, hogy dolgozna. S mikor 
úgy éjféli két óra volt, a társaság a 
fizetési számlák kiegyenlítése után 
szétoszlott.

Másnap reggel Kcsurián tanító, 
Onnig és Márdirosz gyémántkeres- 
kedö, Thumán szőnyegkereskedö és 
neje együttesen az expresszel Buda
pestről Párisba utaztak.



I. LEVÉL.

Kcsurián, Mánuság leányához.

Erzerum, Kilisze Csárszi 15. sz.

Szívem tele van örömmel, hogy 
végre hosszú út után Párisbá ér
keztem. Hosszú utam alatt sokszor 
gondoltam Rád és Hripszimára. Itt 
vagyok Párisban, a világ egyik leg
nagyobb és legszebb városában. Ed
dig azt hittem, hogyha láttam Kon
stantinápolyi, mindent láttam. De 
nem így van. Itt a nyugati civili
záció egyik középpontjában haszta
lan keresem a keleti életnek nekem 
annyira kedves világát. Nem látok
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itt hóval borított hegyeket, föld
alatti kis lakásokat s kis lakások
ban csendes családi életet. Az em
berek sietnek itt élni s ebben a siet
ségben egyik ember alig vesz tudo
mást a másikról. Nagyobb itt talán 
a bábeli zűrzavar, mint Konstanti
nápolyban. De azért hiszem, itt is 
jól fogom érezni magamat. Páris- 
ban tízezer örmény lakik, köztük 
Onnig H. Ohanesszián és Márdirosz 
gyémántkereskedők is, kikkel Bu
dapesten megismerkedve utaztam 
Párisba.' Megérkezésem után az Vé. 
S Rue Tullier (Hótel des Mathu- 
rino) szálló egyik üres szobáját fog
laltam el. A kisebb méretű szálló 
nincs a nagy forgalom középpontja
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ban. A szoba egyszerű bútorzatával 
igényeimet kielégíti.

Másnap reggel — mint tudhatod 
— első gondom az volt, érdeklőd
jem aziránt, hogy van-e Parisban 
örmény templom? mert a hivő ör
ménynek most is az a szokása, hogy 
utazás előtt és után, a templomot 
keresi fel. Nagy volt az örömöm, 
mikor meghallottam, hogy a Jean 
Goujon-utcában van egy szép ör
mény templom, pár lépésnyire attól 
a kápolnától, melyet 24 évvel ez
előtt építettek a párisi bazár-égés 
alkalmával a jótékonyság szolgála 
tában elhunyt áldozatok emlékére. 
A templom olyan, mint a legtöbb 
örmény templom a keleti örmények
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lakta vidékeken, azzal a különbség
gel, hogy itt a helyi viszonyok is 
befolyásolták a templom építését. 
Terület hiányában ugyanis nem le
hetett a tornyot külön építeni a 
templomtól, a mi az örmény val
lási építkezéseknél régi szokás. A 
templom homlokzata egyszerű. A 
főkaput két márványoszlop tartja 
fenn. De ha kívül túlságosan nem 
is díszített a templom, viszonzásul 
belsejét a szobrászat és festészet dí
szítései övezik. A templomot Ke
resztelő Szent János tiszteletére épí
tették és szentelték fel.

Megírom még azt is, hogy a hosz- 
szű utam alatt legjobban Budapes
ten, Magyarország fővárosában tä-
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láltam magamat. Ha nem tudnád, 
hol fekszik ez a szép főváros, ke
resd elő íróasztalomon levő Európát 
ábrázoló térképemet s a Duna fo
lyam mentén okvetlenül megtalálod 
ennek a városnak nevét. Azért is 
jegyezd meg jól magadnak e fővá
ros nevét, mert itt megismerkedtem 
három örmény származású nőtlen 
magyar úrral: Ánieczhi Kristóf vas
úti tisztviselővel, Vártig Gergely 
dohánygyári igazgatóval és dr. Vas
tag Bogdán ügyvéddel.

Ha levelemet megkaptad, vála
szolj Párisba megírt címemre. Hrip- 
szimával együtt éljetek boldogan!

Páris, 1925 január 2.
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II. LEVÉL.

Kcsuriún, Änieczhihez.

Budapest,
VIII., Kisfaludy-u. 21.

Csodálkozni fog, hogy soraimmal 
felkeresem. De nem tehetek róla. A 
Budapesten együtt eltöltött est
ebédre mindig szívesen emlékezem s 
különösen önre, ki nemcsak egyéni
ségével, hanem még nevével is fe
lejthetetlen előttem. Ügy-e ön 
Anieczhi Kristóf? Úgy e Ön az, aki 
a nékem átadott névjegyén látható 
felírás szerint Budapesten lakik a
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Kisfaludy-utcában? Ön nem is tudja, 
hogy úgy előttünk, mint Ön előtt 
is, mily történelmi emlékű az 
Ánieczhi név. Ez azt jelenti, hogy 
Áni városbeli. Áni város pedig az 
örmények előtt mindenkor tisztelet
tel emlegetett név. Ez a város « 
pákráduni örmény uralkodóház 
egykor híres székvárosa volt, hon
nan a magyarországi örmények is 
származtak. Ma már ennek a fővá
rosnak csak romjai láthatók. Bás- 
niádjián örmény író hívta fel fi
gyelmemet e romokra s azért mint 
tanító meg is néztem ezeket. „Szem
léletük mindig szomorúsággal töl
tött el, mert nincsenek itt utcák, 
fák, virágok. Nem halljuk itt a Ván

o
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dormadarak csicsergését. Itt csak 
tüskéket és bokrokat látunk s csú
szómászókat és kígyókat, melyek 
félős fejüket a városban szétszórt 
hegyes kövek és épületek nyomait 
jelző kőhalmaz közül kiemelik. 
Ezek Áni lakói a XV. század kezde
tétől fogva, nem számítva nehány 
vándorló kurdnak itteni tartózko
dását. Aztán szemben, egy emelke
dett, terjedelmes és nagyszerű ma
gas építmény terül el, melyben 
baglyok tanyáznak. Messziről hall
juk ezek nyögéseit és borzalmas ki
áltásait, ahelyett, hogy hallhatnék 
— úgy mint régen hallották — az 
„állelujákat“ és Istenhez intézett 
kedves templomi énekeket. Az épít-
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menynek kupolája eltűnt s ez 
olyanforma érzést támaszt ben
nünk, mint egy szép leány lefeje
zése. Ez az épület a főtemplom le
hetett. Sokkal tovább egy tornyot 
látunk, mely hol csillagdának, hol 
mecsetnek volt a helyisége. Abban 
az épületben pedig, mely ennek kö
zelében van, a törvényszék lehetett. 
A jobb oldalon a Dzághgácor (Virá
gosvölgy) magaslatán láthatunk egy
X. században épített kis épületet, 
mely
Szent Gergely templomára emlékez
tet, míg balról egy másik épületet 
bizánc-stilú kupolájával. A középen 
az „Apostolok temploma“ tűnik 
elő, melyből nem maradt egyéb két

Ápunghámréncz-családaz

2*
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falnál és egy gyönyörű arabeszkek- 
kel díszített főkápunál. Amott van 
egy másik torony, mely a város kö
zepén volt elhelyezve. Távolabb egv 
hegyoldalon ma is látható lakások 
nyomai és egészen lerombolt palo
ták maradványai. Ezt a hegyoldalt 
Fellegvárnak hívják. Az az épít
mény pedig, melyet a régebbi tör
ténetírók és a modern utazók „ki
rályi ház“ palotájának neveznek, a 
Virágosvölgy és az északi falak leg
szélsőbb oldalán látható. Három
emeletes és kinézésre inkább ka
szárnya, mint palota. Bejárata cso
dálattal töltött el. Arabeszkekkel és 
különféle színű kövekből alkotott 
rajzókkal van díszítve. S amint fél
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felé haladva, a fellegvárba felérkez 
tem, még egyszer megnéztem azt a 
szomorú, de egyúttal gyönyörű pa 
norámát, mely elémbe tárult. De 
megnéztem még egyszer azokat a 
falakat és tornyokat is! De még néz
tem távolabb is, hogy láthassam az 
Aninak nevezett török falut, mely
nek lakói jelenleg hüvelyes vélemé
nyeket termesztenek. És a látóha
tárt nézve megcsodáltam a termé
szet szépségét is, kivált akkor, mi 
kor még megpillantottam az örmé
nyek előtt szent öreg hegyet, az 
Araratot is hófehér hajával." Aztán 
hazaérve, eltűnődtem azon, hogy ez 
a szép, fényes, királyi székváros, ha 
ma romokban is hever, mégsem
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tűnt el egészen, mert Ön is él ép
pen azok között, kiknek ősei haj
danában itt laktak.

Végtelenül sajnálom, hogy Buda
pesten csak azt a kedves estét tölt
hettem Önökkel, mert tovább kel
lett Párisba utaznom, hol Ve. 8 Rue 
Tullier Hotel de Mathurino-ban la
kom. De az a kis idő alatt is, míg 
a Keleti pályaudvartól a kávéhá
zukig érkeztem, Budapest világvá
rosi jellegét vettem észre. Egyenes, 
szépen kivilágított útvonalon eme
letes házak és paloták között egy 
autóval érkeztem Önökhöz, mert 
vágytam, hogy Önök körében lehes
sek. De ami késik, nem múlik. 
Azért ígérem, hogyha Párisból visz-
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érkezem,Budapestre 
akkor együtt fogjuk megnézni en
nek a városnak minden szépségét, 
melyről annyit hallottam. Melegen 
üdvözlöm Vártig és Vastag barátai
mat is, kívánva, hogy mindhárman 
boldogul éljenek!

szatérőben

Páris, 1925 január 5.



III. LEVÉL.

Mánuság, apjához.

Pár is, Ve 8 Rue Tullier 
Hotel des Máthurino.

Hripszimával együtt boldogok va
gyunk, hogy szerencsésen megér
keztél Párisba. Az igazat megvallva, 
féltünk, hosszú utadon baj vagy 
szerencsétlenség fog érni, de most 
már meg vagyunk nyugodva, hogy 
Parisban is jól fogod magadat 
érezni.

Sok szeretettel gondolunk Rád 
éppen a mai napon, farsang utolsó 
vasárnapján, melyet most is az év
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százados hagyományok és szokások
nak megfelelően éppen úgy finnem 
peltek az örmények, mint azt az 
örmény írók — köztük Berds Bro- 
sián — is leírták. Emlékezünk, hogy 
a múlt évben ilyenkor Veled együtt 
is milyen vidáman töltöttük ezt a 
napot.

Te is emlékezhetsz erre a napra, 
„mikor Erzerumban és környékén 
alig lehetett az utcákon járni, mert 
mindenütt nyüzsgött az embertömeg 
s mindenfelé csak az ének és vidám
ság hangjait lehetett hallani. A há 
zaknak alacsony és lapos fedelein, 
étellel és itallal megrakott asztalok 
voltak elhelyezve. Nem lehetett ék
kor az öreget az ifjútól megkülön
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böztetni. Mindenki, mintha miegifjú- 
dott volna, jókedvvel, vidáman, 
még az öregek is — közöttük Te is 
— erősen összegömbözött kötelek
kel kötekedő játékot játszottál a 
cséplöszínben. Majd mikor ezt a já
tékot abbahagytátok, elkezdtétek a 
kockajátékot, kijelentésével annak, 
hogy a vesztesnek a játékosokat 
borral kell megkínálni. Erre a mi 
szakállas földieink — közöttük Te 
is — kezedbe vetted a kockákat, 
hogy ezekkel a földre körben felál
lított diókra célozzál. Aztán, mikor 
ennek a játéknak is vége volt, el
mentetek torkotokat nedvesíteni.

Emlékezhetsz arra is, hogy mula
tozástok közben egyszer csak fel-
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hangzott ez a kiáltás: „Nézzétek, 
ezen a farsangi vidám napon most 
jön a szomszéd faluból a Cbán hír
vivője! És jött is. Magas, hegyes 
kalapban. Juhbörös gyapjas felével 
kifelé fordított öltöny övezte testét, 
arca liszttel volt behintve, kezében 
seprűnyelet tartott s előttetek mé
lyen meghajolva állva maradt. Ek
kor az öregek egyike köziiletek azt 
kérdezte: „Ember, ki vagy te? Mi
lyen vidékről jössz?“

Mire a kérdezett ezt felelte:
— Van szerencsém mindenkinek 

alázattal tudtára adni, miszerint 
gazdám, a Cbán, a vitézek legvité- 
zebbike, az ő hercegeivel és aláren
deltjeivel, embereivel és szolgáival.
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mintegy ötszáz erős emberrel, úton 
van» hozzátok jövendő, hogy egyék 
a ti asztalatokról és veletek örök 
barátságot kössön. Parancsolta, 
hogy mindenki elébe menjen.

™ Szívesen, ezer örömmel. Le
gyen a Chán üdvözölve! És ha ez
reket is: hozna magával, lenni fog 
elég süteményünk és csemegénk az՛ 
ü és'vendégei számára.

Most pedig hozzatok a Chán hír
vivőjének ajándékot! 
az egyik öreg. Erre mindjárt hozta
tok á hírvivőnek egy koszorút szá
rítóit gyümölcsből s azt nyaka köré 
aggattátok. Aztán a hírvivő néhány 
ülést kapott a hátára, megfordult 
ék elment. Eközben hollá, hurráh

kiáltotta
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kiáltások hangzottak az utcákon s 
mindenfelől a Chán elé rohantak, 
kit már messziről észrevették. A 
falusbíró, a plébános, Te és a többi 
öregek, cintányérok, dobpergés és 
sípok hangjai között a terített asz
talhoz ültetek s így vártatök a 
Chánt, kinek mint vendégnek, hoz
zátok kellett menni. És a-Éhári, ha
nyatt guggolva egy szamáron 
büszke felfuvalkodottsággal lépe
getve, valóban hozzátok igyekezett. 
Egyik kezében a szamár farkát 
fogta, a másikkal egy hosszú vesz 
szót, mint sípot tartott szájához. 
Fejét magas, rongyolt, juhgyapjas 
perzsiai szőrkalap takarta, melyet 
régi rongyok vettek körül. Arcát
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trágyafüsnek a kormával bekente, 
nyakán pedig csontokból készült 
nyakék fityegett. Testét egészen ösz- 
szevonszolt perzsiai kabát fedte, 
nyitott keble hasonlóan korommal 
bekenve; oldalán pedig hosszú fa
kard csüngött. Két, éppen ilyen öl
tözetű ifjú húzta a szamarat kantá 
ránál fogva, más kettő pedig hosz- 
szú bütykös bottal kergette azt fu
tásra. A menet dobosokkal és sípo
sokkal! a tömeg „jalla“ kiáltásai 
közben a Chánnal együtt a bíró ud
varába lépett.

Arra is emlékezhetsz, hogy ékkőn* 
a szamarat a rajtaülő Chánnal meg
fogták és a lépcsőn felhurcolták, 
majd e ! közben oly bőségesen՛ hintet-
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tek rá lisztet, hogy az egész udvar 
fehérlett, úgyhogy a Chán olyan 
lelt, mint egy lisztbe és koromba 
mártott hústömeg. Ekkor az ünne
pély rendező így szólott:

Uraim! tisztelet a Chán előtt! 
mire mindnyájan és tisztelettelje
sen meghajlottatok előtte.

Most a bíró elővett egy korsó ece
tet s mint szorbettet nyújtotta át a 
Chánnak, ki bár jól tudta, hogy az 
állítólagos szorbett ecet, mégis azt 
megízlelve így szólott: „Fenséges és 
enyhítő a ti szorbettetek, mert csil
lapítja szomjúságomat.“ Aztán így 
kiáltott: Most már vadat hozzatok 
ide! Erre egy boton függő hollót 
hoztak, azt kívánva, hogy a Chán
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fogadja el azt tőlük, mint fogolyé 
madarat s hazaérve, készítsen pecse
nyét abból. Mikor pedig a Chán így 
kiáltott fel: „Most bárányt ide, em
berek!“ ekkor deszkán egy lábával 
odakötött fekete macskát hurcoltak 
elébe. De mikor azt a Chán is ész
revette, hogy a bárány macskává 
változott, megparancsolta, hogy an
nak az öreg embernek, aki a macs
kát elébe hozatta, kössék meg a ke
zét és lábát mindaddig, míg okos 
lesz. Erre, hogy a Chánnak harag
ját lecsillapítsák, azonban a paran
csát még se teljesítsék, egy nagy 
kövér űrül hoztak elő, mint a falu 
közönségének ajándékát.

Ezer köszönet nektek — feleié—-
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nagyoknak és kicsinyeknek! Mind
nyájatoknak meg fogom hálálni ven
dégszeretetét. Ezután a Chán, a je
lenlevők közül nehány engedetlent 
egy pár könnyű vesszőütéssel meg
érintett, amiért rizst, vajat, bort, 
tyúkokat és más efféléket kapott. 
Végre elégedetten ezt mondotta: 
„Éljetek boldogan Uraim! Most már 
tovább kell mennem.“

S miután a szomszéd községek 
felvirágozására eleget ittak, a Chán 
kíséretével elhagyta a helyiséget, 
hogy egy másikba menjen.“

Hripszimával együtt nagyon ör
vendünk, hogy útközben Budapes
ten, Ánieczhi, Vártig és Vastag ör
mény származású magyar urakkal

3
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megismerkedtél. Nevük olvasásánál 
könny csillogott szemünkben, mert 
nevökben az Árárát fennsíkján el
temetett ősök ivadékait véltük felis
merni. Megértettük, hogy Ánieczhi 
neve jelentése szerint Áni városbeli, 
Vártig nevének jelentése: kis rózsa, 
de már a Vastag név előttünk is
meretlen.

Áldjon meg az Ég minden jóval!

Erzerum, 1925 március 20.



IV. Levél.

Ánieczhi Kcsuriánhoz.

Páris, Ve 8 Rue Tullier 
Hőtel Mathurino.

Köszönöm érdeklődését irántunk. 
Megvallom, mostanig nem is tud
tam, hogy az Ánieczhi név meny
nyire tisztelt név az örmények előtt. 
Mi már éppen 250 év óta élvezzük 
a magyarok vendégszeretetét s ezen 
idő alatt végképen elfelejtettük ör- 
ménységünket, mert az a hazafi. 
Ság él szívünkben, melyet a ma
gyar történetírók így állapítottak 
meg:

3*
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„Tudatában voltunk és vagyunk 
mindig annak, hogy a magyar nem 
náció, amely negativ fogalom, mert 
születésénél fogva (nátus) jön létre, 
hanem pozitív fogalom, mert önma
gát hozta létre, mint nemző, alkotó 
lény. ősprodukciója erőteljesebb, 
mint a többi népeké, mert egyedül
álló, merőben független nyelvet tu
dott termelni. Jogrendjében is ere
deti a nemzet termelése. Alkotmá
nya oly régi, mint az angoloké, A 
Werbőczy kodifikálta magyar ma
gánjog nem a római jog majmo- 
lása. Vármegyei szerkezete pedig 
egyedül áll a világon. Az Árpádok 
egységes birodalmat alkottak, mi
kor sok más népnek sejtelme sem
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volt konszolidált állami életről. 
Nyelvet, intézményeket, jogrendet, 
irodalmat, zenét tudott termelni a 
magyar nemzet. Belenyúlt a világ- 
történelembe, mikor kereszténnyé 
lett, mikor feltartóztatta az ozmán 
hatalmat. Megőrizte nemzeti jelle
gét, miközben felvette a nyugati 
kultúrát. A rendiséget eltörölte, a 
közszabadság intézményeit megal
kotta. Hite, meggyőződése miatt 
soha senkit nem üldözött. Hazájáért 
tudott tűrni, mint egy szent, vé- 
rezni mint egy hős, szenvedni mint 
egy vértanú. Múltja van ennek a 
nemzetnek s ennélfogva hagyomá
nyos és történelmi öntudata.“ A kö
zös dicsőség összeforrasztott, a kö
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zös szenvedés megtisztított, a közös 
veszély megedzett minket.

Érthető tehát, ha önként le
mondunk örmény népviseletünkről, 
szokásainkról, sőt még nyelvünkről 
is és kezdettől fogva —- minden utó
gondolat és habozás nélkül — a 
magyar nemzetbe teljesen beolvad
tunk. Egynehányan még vagyunk 
akik a magyar nyelv mellett örmé
nyül is beszélünk, de ez csak azért 
van, mert gyermekkorunkban ör
mény származású magyaroktól la
kott egykét iskolában tanították 
még az örmény írást és olvasást, 
avagy nagyszülőinktől vagy szülő
inktől hallottunk gyermekkorunkban 
egyes öftnény szavakat, melyeket
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aztán később sem tudtunk elfelej
teni. Csák egy maradt meg, amihez 
még feltétlenül ragaszkodunk, ősi 
vallásunk.

Ügy én, mint Vártig és Vastag is 
kellemesen emlékezünk a Budapes
ten együtt töltött órákra, Sajnál
tuk, hogy sürgős elutazása miatt 
több időt körünkben nem tölthetett. 
De éltet a remény, hogy ismét üd
vözölhetjük Budapesten s akkor 
majd együtt megnézhetjük ennek a 
városnak csodás szépségeit. Sokkal 
szebb itt az élet; mint Áni romjai 
vidékén.

Még csak azt írom, hogy estebé
dünk alatt a mellettem ülő Onnig 
azt súgta fülembe, hogy ön özvegy
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ember s otthon hagyta Hripszima 
sógornőjének felügyelete alatt, jól 
nevelt, viruló szépségű Mánuság 
leányát, ki szépen táncolja a lesz- 
ginkát. Mint megértettem, ez a lesz 
ginka-tánc nagyon hasonlít a mi 
csárdástáncunkhoz. Igaz-e mindez? 
Megismerhetném valaha e szép 
leányt?

Az Ég oltalmazza!

Budapest, 1925 március 25.



V. LEVÉL.

Kcsurián, Mánuság leányához.

Erzerum, Kilisze Csárszi 15.

Örömmel olvastam, hogy boldo
gan éltek s hogy a farsangi napok 
alatt Rám gondoltatok. De mi az ot
tani vidámság az ittenihez képest! 
Itt nemcsak a farsangban, de egész 
éven át folytonos a sok mulatság. 
De ezekben nem veszek részt s így 
ezekről nem is írhatok.

A Budapestről velem felutazott 
társaság tagjaival és még egyné
hány itten lakó örmény ismerő
sünkkel vasárnap a Párishoz közel
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fekvő Saint-Denisbe utaztunk, hogy 
megtekintsük a st. denisi királyi 
sírban az utolsó örmény király sír
emlékét. Tanításaimból tudjátok, 
hogy az örmények utolsó királya,
VI. Leo (családi néven Luszignán) 
ezen nemeslelkű, de jobb sorsra 
méltó király testben és lélekben 
megtörve, 1393 november 22-én, a 
párisi királyi palotában fejezte be 
életét. Élete sokat hányatott volt. 
Tizenegy évig uralkodott. Hét évig 
Egyiptomban fogságot szenvedett, 
tizenkét évig pedig Európa külön
böző helyein zarándokoskodott. Pa
risban temették cl a Celesz.tinusok 
templomában, hol királyi sírja 
1791-ig fennállott, onnan pedig ké
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sőbb St. Denisbe vitetett át. Halá
láról egy egykorú történetíró ide- 
vonatkozólag ezeket jegyezte fel: 
„Halála miatt mély gyászba vonult 
Fáris városa, mert szerénységével, 
okosságával és jó erkölcsével ön
magát mindenkivel megszerettette. 
Majdnem, minden Párisban volt 
herceg és nép is eljött, hogy végsze- 
retetét és tiszteletét tanúsítsa iránta. 
Nincs történetíró, ki akkor, midőn 
erről írt, nagy dicséreteket róla he 
mondott s őt okos, kitartó, bölcs, 
türelmes fejedelemnek ne hevezte 
volna. A francia, angol, kasztiliai 
uralkodóktól és más fejedelmektől 
neki biztosított évi jövedelméből 
megtakarított vagyonának egy ré
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szét gondozóinak és szolgáinak ha
gyományozta. A Celesztinusoknál 
alapítványt tett, hogy érette folyto
nosan imádkozzanak.“

A sí. denisi síremlék ép állapot
ban van. Nem látszanak rajta az 
idő viszontagságai. Magas kőemel
vényen, hanyaltfekvö helyzetben 
ábrázolja Leó királyt fehér már
ványból Megkoronázott feje pár
nán nyugszik, jobb kezében királyi 
pálca, melynek két vége eltörött. 
Arcvonásai híven tükrözik vissza 
szenvedéseit. Nyílt homloka bátor
ságról tesz tanúságot. Lábai alatt 
pedig a két kis oroszlán, jelvényei 
az erőnek. A szobor fekete márvány
lapon van elhelyezve, melynek szé
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lein francia, — a kőemelvény köze
péről pedig négy sort kitevő azonos 
örmény szövegű síriratból azt je
gyeztem fel, hogy: „Itt nyugszik az 
igen nemes fejedelem, Luszignán 
Leo Örményország utolsó királya, 
ki lelkét Istenének visszaadta Páris- 
ban a megváltás 1393 évében no
vember 22.“

Arról is értesítlek, hogy buda
pesti barátaim közül Ánieczhi leve
let írt nekem. Örvend, hogy Buda
pesten jól éreztem magamat, s re
méli, hogy még találkozni fogunk 
együtt. Azt is írta, nogy Onnig ék
szerész a budapesti estebéden meg
súgta neki, hogy én özvegy ember 
vagyok. Téged pedig, mint viruló
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szép 18 éves leányomat otthon 
hagytalak, Hripszima sógornőm 
felügyelete alatt. Megsúgta azt is, 
hogy Te, kedves Mánuság leányom, 
szépen táncolod a leszginkát! Azt is 
írja, megismerhetne-e valaha Té
gedet, kedves Mánuság leányom?

Az ég oltalmazzon!

Páris, 1925 április 5.



VI. LEVÉL.

Hripszima Kcsuriánhoz.

Páris, Ve 8 Rue Tullier 
Hőtel Mathuvino.

Mánusághcz írt leveledből öröm
mel értesültem én is arról, hogy 
Budapesten jól érezted magadat. 
Nem is gondoltam, hogy oly mesz- 
szire tőlünk még élnek vérroko
naink, kiknek ősei évszázadok előtt 
hagyták el régi hazájukat. Az is ér
dekes előttem, hogy ezek között 
olyan is van, aki még tud örményül 
beszélni s még érdekelheti őt az is, 
hogy egy 18 éves viruló szépségű
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Mánuság nevű leány él még a vilá
gon, szépen táncolja a leszginkát s 
megismerhetné-e őt valaha? Oh, ez 
nem közömbös előttem. Ez gondo
latokat ébreszt bennem. Azt, hogy 
ne csak te is ismerd meg a buda
pesti örményeket, hanem én is. 
Párisba már nem vágyom, mert 
Budapestről még hosszú az út Pári- 
sig, de azért sem, mert azt írtad 
Mánuságnak, hogy „itt, a nyugati 
civilizáció egyik központjában hasz
talan keresem a keleti életnek any- 
nyira kedves világát. Nem látok itt 
hóval borított hegyeket, földalatti 
kis lakásokat s kis lakásokban csen
des családi életet. Az emberek siet
nek itt élni s egyik ember alig vesz
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tudomást a másikról“. Azt pedig tu
dod, hogy úgy én, mint a Meleti ör
mények mindnyájan nagyon szere
tik a családi életet. Ha Ániéczhi 
csakugyan azt írta neked, hogy meg
ismerhetné-e valaha Mánuságot, írd 
meg neki, hogy megismerheti, de ne 
Mánuságnak írjon, hanem: nekem, 
mert az ilyen leveleket jobban tu
dom én elolvasni, mint ő,_)

A mi kis családi fészkünkből’min
dennap szeretettel gondolunk Rád. 
Most is, a nagyböjt végén, Tudd 
meg, hogy mi is megtartottuk a 
nagy böjtöt, úgy, mint a riiúlt évbeh 
is, mikor itthon voltál. Mint a ház 
asszonya, a böjt első hétfőjén ko
rán keltem fel s felköltöttem a há

4
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ziakat. A házunkban lakó férfiakat 
a templomba küldtem s megparan
csoltam az ittlakó fiatalabb asszo
nyoknak, hogy rögtön a konyhába 
menjenek s ott minden tárgyat és 
edényt tisztára takarítsanak. Aztán 
követeltem, hogy hozzanak elém egy 
hagymát és hét lúdtollat. A hét tol
lat behelyeztem a hagymába s sa- 
játkezüleg felfüggesztettem az Er
ükre, a háztetőn levő kerek nyílás 
tetejére. Azt is jól tudod, hogy a hét 
toll a böjt hét hetét jelképezi. Min
den vasárnap egy tollat kitéptem. 
A& utolsót virágvasárnapján húztam 
ki annak jeléül, hogy a böjt végéhez 
közeledik.

Emlékezhetsz arra is, hogy az
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első böjtnap milyen nevezetes ná
lunk. Oly becses előttünk, mint a 
húsvét. Ezen a napon mindenki 
meglátogatja rokonait, barátait s 
jó böjtöt kívánnak egymásnak. Én 
is Mánusággal meglátogattam a gaz
dag Dsivánián Bedroszékat, (Álür 
Mejdán-Liszt tér 9. sz.) kinek Nektár 
20 éves leánya, legjobb barátnője 
Mánuságnak. Megcsókoltuk őket 
egy korsó jó bort a te borodból és 
szárított gyümölcsöt vittünk oda s jó 
böjtöt kívántunk nekik.

Ezenkívül értesítlek arról, hogy 
most is megtartották a nagyböjtben 
szokásos „hintajátékot“, mégpedig 
Hánesszián Áráméknál (Uzum Csár- 
szi — Hosszú bazár 29. sz.), ki-

4*
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nek a házában volt a játékhinta. 
Meghívták ide az ifjú asszonyokat s 
leányokat s velem együtt Mánusá- 
got és Nektárt is. Ez a hintajáték, 
mint emlékezhetsz, abból áll, hogy 
egy magasabb helyről lelógó köte
lekkel erősített deszkalapokra a hin- 
tázók ráülnek s egynéhányszor a 
levegőben hintáztatják magukat. Azt 
is tudod, hogyha férjhez ment fiatal 
asszonyok hintáztatják magukat, 
abban semmi különös nincs, de mi
kor a fiatal leányokra kerül a sor, 
más helyzet áll elő.

— Hamar, frissen, fel leányok! 
kiáltja a háziasszony.

Erre két bátrabb leány az egybe- 
gyűlték közül előáll, a hintához lép.



58ÖRMÉNY LEVKLEK

mindenik egy vesszővel a balkezé
ben s a jobbal a hitakötélen, mi
alatt egy harmadik a levegőbe rin 
gatja.

— Ki a kérőd nevével! — kiált
ják a hintában ülőknek, párszor 
meglegyintvc a vesszővel.

— Oh jaj, jaj!
— Ki vele, mondom, vagy eltö

röm ezt a vesszőt rajtad. — A sze
gényt addig légy intik, míg nevetve 
kiejti egy fiatal ember nevét.

De amint aztán a házasulandó 
ifjú egy sereg fiatal emberrel ide 
megérkezik, a leányok általános vi
dámság között abbahagyják hintá
zásukat, nehogy az ifjak előtt ké
rőik nevét kelljen megnevezniük.
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Mánuság, Nektár és én nem vet
tünk részt a hintázásban. A két 
leány, észrevétlenül a többiektől, a 
szobának egyik szegletében ült 
s egymás között többször felváltva 
olvasgatták Mánusághoz küldött első 
leveledet, melyben azt írtad, hogy a 
szép Budapesten megismerkedtél 
három nőtlen, örmény származású 
magyar úrral: Ánieczhi Kristóf vas
úti tisztviselővel, Vártig Gergely do
hánygyári igazgatóval és Vastag 
Bogdán ügyvéddel.

Az Ég oltalmazzon és áldjon meg 
minden jóval.

Erzerum, 1925. május 30.



VII. LEVÉL.

Kcsurián, Ánieczhihez.

VIII., Kisfaludy-u. 2/.

Budapest,
Mint tanító olvastam és hallottam 

egyet mást a szép Magyarországról. 
Engem mindig érdekelt ez az or
szág, melyet mi olyannak isme
rünk, hol örmény származású vérro
konaink is laknak. Sőt én még arról 
is tudok, hogy nem mai keletű a 
magyar-örmény barátság, mert ma
gyar történetírók megemlékeznék 
arról, hogy II. András magyar ki
rály hasonnevű fiát Leo örmény
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király leányával jegyezte el jeruzsá- 
lemi útjában, mégpedig oly feltétel 
alatt, hogy a magyar királyfi Leó
nak örököse lesz Antiochia feje
delmi székében. Leó közbejött korai 
halála azonban meghiúsította a két 
nemzet és a két királyi udvar közt 
házasság által tervezett szorosabb 
egyesülést.

Onnignak igaza volt, mikor meg
súgta magának, hogy özvegy ember 
vagyok & otthon hagytam özvegy 
Hripszima sógornőmnek felügyelete 
alatt Mánuság leányomat. Az is 
igaz, hogy Mánuság szépen táncolja 
a leszginkát. Hogy ez a tánc ha
sonlít-e a maguk csárdás táncához, 
azt nem tudom elbírálni, mert éle
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lemben soha táncos nem voltam. 
Azt azonban, hogy milyen a lesz 
ginka, megírhatom, mert mife
lénk, de különösen Tifliszben tán
colják a fiatal párok, mégpedig szép 
nemzeti viseletben. Nálunk az a vé
lemény, hogy ezt a táncot legszeb
ben egy tifliszi örmény lakodalmon, 
Nászinka Orpeliánov (az Orpelián 
örmény névnek oroszosított alakja) 
táncolta, ki a hölgykoszorú legszebb 
gyöngye volt, a legszebb virágszál. 
mely valaha Georgia kék ege alatt 
termett. Az elszegényedett Orpeliá- 
nov család, melynek
messze benyúlik a Krisztus születése 
előtti korszakba, hajdan dúsgazdag 
volt dicsőségben, hatalomban és va-

története
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gyonban. Az ifjú hercegnő ősei mint 
királyok uralkodtak egykor örmény- 
ország és Georgia felett. De az ősök 
minden fénye elhalványult a fiatal 
Nászinka hercegnő szépsége mellett. 
Nem ama kihívó alakok közűi való 
volt, melyek Georgiában túlnyomó 
számmal találhatók. Arcvonásainak 
és termetének sajátszerű finom
sága őt Kelet legkedvesebb tünemé
nyei közé emelték. Azt pedig, hogy 
miként táncolta ö a leszginkát, egy 
szemtanú így írta le:

„Épp egy örmény ifjúval táncolja 
a leszginkát. Ekkor a társaságból 
a fiatalok és öregek odatódulnak, 
asszonyok és leányok otthagyják 
helyeiket, hogy láthassák őt, amint
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szelíden lesüti szemeit, aztán fejecs
kéjét hátravetve, gyöngéd karjait a 
csípőre tűzi, egyszerre csak hullám
szerűen elengedi karjait s a szem
benálló táncosától könnyedén elszö- 
kell. Ez hasonlókép megindul s 
eléje siet, de egymás mellett mind
ketten érintés nélkül siklanak el. 
így keringenek folyvást kis körök
ben, ismételt találkozásokkal és ki
térésekkel, a körülállók tapsai élén
ken kísérvén a táncospár mozdula
tait.“

Már most azt, hogy ez a tánc ha
sonlít-e vagy nem, a maguk csár
dás táncához? azt döntse el maga 
fiatal barátom.
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Arra azonban, hogy megismer
hetné-e valaha leányomat? nem tud
nék válaszolni. Ez csak úgy volna 
lehetséges, ha odautazhatnék, vagy 
úgy, ha Hripszimának, özvegy só 
gornőmnek kinek felügyelete 
alatt él Mánuság — írhatna Erze- 
rumba (Kilisze Csárszi 15. sz.) egy 
ajánlott levelet. Azt, hogy odautaz
zék, nem ajánlom, mert egy idegen 
fiatalembernek, még ha vasúti tiszt
viselő is, a mostani viszonyok miatt 
nagyon költséges, de a mellett veszé
lyes is az odautazás. Levelet azonban 
ebben az ügyben írhat Hripszimá
nak, de csakis neki. Mánuságnak 
nem, mert egy ázsiai fiatal leány 
— ki még a lakását is csak szülői
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engedekmmel hagyhatja el — egy 
európai fiatal emberrel nem levelez
het.

Az Ég áldja mindhármukat!

Pária, 1925 május 21,



VIII. LEVÉL.

Ánieczhi Hripszimához.

Erzerum, Kilisze Csárszi 15.

Kedves rokon!
Bocsásson meg, ha a messze tá

volból — Budapestről írom e soro
kat, de azért is bocsásson meg, hogy 
kedves rokonnak bátorkodom meg
szólítani, mert úgy vélem, hogy a 
nagyságos és méltóságos címzések, 
melyekkel itten az asszonyokat ille
tik, ott nem szokások. De rokonnak 
azért véltem a helyes címzést, mert 
Kcsurián úrral levelezünk, ki leve-
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lében azt írta, hogy az én Ánieczhi 
Kristóf vasúti tisztviselő nevem, 
mint Áni városbeli név, az örmé
nyek előtt mindenkor tisztelettel 
emlegetett név. Azt hiszem, eddig 
Kcsurián úr azt is megírta, hogy 
nekem engedelmet adott arra, hogy 
soraimmal felkereshessem annak 
alapján, hogy vele Párisba utáltá
ban itt Budapesten találkozhattunk 
a velem együtt szintén nőtlen, itteni 
örmény két barátommal: Vártig 
Gergely dohánygyári igazgatóval és 
Vastag Bogdán ügyvéddel.

De azt hiszem, azért is megbocsát, 
ha ezeket a sorokat franciául írom, 
mert én a magyaron kívül csak 
franciául tudok. A kedves rokon
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pedig éppúgy, mint Kcsurián úr, 
szintén értik a francia nyelvet.

Nekem végtelenül jól esett az, 
hogy a nevemben kapcsolat van az 
ottani örményekhez, de viszont meg 
én és barátaim azt érezzük, hogyha 
őseink már több évszáz óta el is 
hagyták végkép és minden utégon- 
dolat nélkül Örményországot: egy 
él még bennünk: az örmény vallás 
iránt való tiszteletünk.

Az örmények hittérítő apostolá
nak és védőszentjének, Világosító 
Szent Gergelynek ünnepét a világon 
mindén örmény ünnepli s így mi is 
itteni kápolnánkban megünnepeljük 
a pünkösd szombatjától számított 
negyedik szombati napon s akkor
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áhítattal halljuk ezt a több mint 
1500 éves dicsőséges éneket:

„Te pásztora és Világosítója 
valál Örmény ségnek, 

Napkeletnek tiszta fényű csil
laga!“

De e mellett megünnepeljük Szent 
Istvánnak, a magyarok védőszentjé
nek ünnepét is minden év augusz
tus 20-án, hol szintén áhítattal hall
juk azt az évezredes éneket:

„Ah hol vagy magyarok tündöklő 
csillaga!

Ki voltál valaha országunk istápja. 
Hol vagy István király! téged ma

gyar kíván.
5
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Gyászos öltözetben, te előtted sír
ván.“

A vallási kapcsolat hasonlatossá 
gán kívül, azt vélem, hogy a történet 
írók a magyar és örmény között 
még más kapcsolatokat is kikutat
hatnak.

Ezek után engedje meg, írjam 
meg azt is, hogy akkor, mikor 
Kcsurián úr velünk mulatott, egy 
ottlevő Onnig nevű gyémántkeres
kedő azt súgta a fülembe, hogy ott 
Erzerumban, a kedves rokon fel
ügyelete alatt él Kcsurián tanítónak 
Mánuság nevű, viruló szépségű 18 
éves leánya, ki szépen táncolja a 
leszginkát.
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Ha soraimat figyelmére méltatja, 
írja meg budapesti címemre (VIII., 
Kisfaludy-u. 21.) igaz-e ez? mértén 
azóta nagyon nyugtalan vagyok.

Az Ég oltalmazza!

Budapest, 1925. május 25.

5*



IX. LEVÉL.

Hripszima Ánieczhihez.

Budapest,
Vili., Kisfaludy-u. 21.

Levelét a keltezés napjától szá
mított 21-dik napon kézhez vettem. 
Éppen jó időben, akkor, mikor Má- 
nuság — ki iránt oly nagyon nyug
talan՛ — nem volt otthon, mert ab
ban az időben a legjobb barátnő
jénél: Dsivánián Nektárnál (Alür 
Mejdán 9. sz.) volt. A két leány között 
elválaszthatatlan a barátság. Mind a 
ketten egyformák gondolkozásban.
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érzületben, sőt még életkorban is. 
Megvallom, Mánuság szebb, Nektár 
azonban sokkal gazdagabb, de ter
metre kisebb nálánál. Különben 
mindketten jellegzetes örmény ki 
nézésnek. Olajbarna arcukon'felejt
hetett :n szépségű szempár csillog, 
kissé előrehajlott orruk alatt pedig 
oly piros az ajakuk, mint a spa
nyol nőké. Homlokukról sűrű fe
kete haj omlik, mit azonban nem 
láthat mindenki, mert ha — ritkán 
is — a nyilvánosság előtt megjelen
nek, a török nőkhöz hasonlóan, fá- 
tyolt viselnek.

őrvendek, hogy kedves rokonnak 
szólított. Annak is örvendek, hogy 
az unokák az ősökhöz méltóan val-
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lási érzésükben megmaradtak. Mert 
higyje el nekem — Kesurián is 
mindig azt tanította előttünk — 
hogy az örmények is rég eltűntek 
volna már a népek sorából és a vi
lág színpadáról, ha azt a keresztény 
vallás és annak jótékony intézmé
nyei a végenyészettől, vagy az arab. 
török, perzsa és más mohamedán 
népekbe való beolvadástól meg nem 
óvják. Igaz, nagy kiterjedésben ro
mok borítják Nagy Árárát aljában 
azt a helyet, hol egykor Áni, a mi 
eredeti szülővárosunk 
Ön is származott — feküdt, de kér
dem, hol vannak a hajdankornak 
ennél még nevezetesebb helyei és 
városai? Hol Ninive, hol Babilon.

honnan
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hol Tyrus? melyek piacait őseink 
egykor látogatták. Eltűntek. Nin
csenek többé. De mi több, nemcsak 
a városok tűntek el, hanem azok a 
népek is, melyek azokat lakták.

Érdeklődését Mánuság iránt, el
titkolom még előtte, mert belát
hatja, hogy egy ajánlott levéllel 
nem lehet egy egész élet sorsát el
dönteni. Az itteni előítéletek, társa
dalmi szokások, a nagy távolság, 
Kcsurián távolléte s főleg az, hogy 
még fényképből is alig ismerhetnék 
meg egymást, mind akadályok. De 
ha ezeket az akadályokat mind le 
tudná győzni, győztes lehet.

Még csak azt jelzem, hogy Kcsu
rián, Mánusághoz Párisból írt leve



12 DB. G0PC8A LÁSZLÓ

lében is felemlítette azt, hogy hosz- 
szú útja alatt Budapesten, Magyar, 
ország fővárosában érezte magát 
legjobban s itt megismerkedett há
rom örmény származású magyar úr
ral: önnel, Vártig Gergely dohány
gyári igazgatóval és Vastag Bogdán 
ügyvéddel. Tehát Mánuság annyit 
már tud, hogy ön létezik a világon. 

Éljenek mindhárman boldogúl!

Erzerum, 1925. június 15.



X. LEVÉI

Hripszima, Kcsuriánhoz.

Páris, Ve 8 Rue Tullíer. 
Hőtel Mathurino.

Nagy újságot írok. Ma Ánieczhi- 
töl Budapetröl ajánlott levelet kap
tam. Szerencsére — mikor kézhez 
vettem — Mánuság nem volt ott
hon, mert éppen akkor Dsivániánék- 
nál volt látogatóban. Levelét francia 
nyelven irta s minden szavát meg
értettem. Már a megszólítása is ér
dekes volt. Engem kedves rokoná
nak szólított. Aztán bemutatkozott
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levelében előttem, mint vallásos ifjú. 
Mikor ezeket a sorokat olvastam* 
megdobbant a szivem az örömtől, 
hogy mégis csak jó rokon lehet. 
Annyira megdobbant, hogy — Má- 
nuság távollétében — azonnal vála
szoltam budapesti levelére. Megír
tam neki, örvendtem, hogy rokon
nak szólított, amennyiben igaza is 
van, mert a Nagy Árárát aljában 
feküdt Áni városa, honnan a ma
gyarországi örmények is származ
tak. Egy két szót írtam az itteni 
örmény leányok szépségéről is. S 
mert azt is írta, hogy mióta meg
hallotta a Mánuság nevét, azóta na
gyon nyugtalan: megnyugtattam, 
hogyha vannak is még ezidöszerint
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akadályok, azokat lehetséges lesz 
elhárítani. Mánuságról csak annyit, 
írtam, hogy levelét az δ távollété
ben vettem kézhez s levelére ugyan
csak az ő távollétében válaszoltam. 
Azt is megírtam, hogy Mánuság a 
hozzáintézett párisi leveledből tud 
annyit, hogy Anieczhi létezik a 
világon.

Mindennek megírására nemcáak 
jogom, de okom is volt, mert azóta, 
hogy olvasta leveledből az ÁniecZhí 
nevet, úgy látom, ő is nagyon nyug
talan, mégpedig legjobb barátnőjé
vel Nektárral együtt, ki a Vastag 
név olvasásakor látszott nyugtalan
nak. Erről különben már írtam is 
Neked, mikor jeleztem, hogy a hiti
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fajátékban nem vettek részt, mert 
a játék alatt észrevétlenül a többiek» 
tői, a szobának egyik szög
letében ültek s egymás között több» 
szőr felváltva olvasgatták Mánuság- 
hoz küldött leveledet. Azóta az is 
feltűnik előttem, hogy a két leány 
gyakrabban keresi fel egymást, mint 
az előtt.

Megírom még azt is, hogy a kurd 
zavargások miatt, ezen a vidéken is 
folytonos félelemben telnek el nap
jaink; Szomorúságunk ürömébe 
csak az a nehány csepp öröm ve
gyült a napokban, mikor a lefolyt 
hűsVétii ünnepek után Rád gon
dolva, Mánusággal együtt elmen
tünk abba az iskolába, hol Te tani
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toltál, egy iskolai ünnepélyre s 
örömmel hallottuk, mint szavalta 
volt tanítványod, a kis Meszrob, 
Pátkánián: Krisztosz hárjáv (Krisz
tus feltámadott!) című költeményé
ből ezeket a sorokat:
..Megindult már a déli fuvalom, 
Havas mezét lerázta völgy, halom; 
A gyermekzaj örömtől áthatott — 
Krisztus Urunk feltámadott!

Az ünnepélyen Dsivániánék is ott 
voltak.

Áldjon meg az Ég minden jöval!

Erzerum, 1925. július 10.

r



XI. LEVÉL.

Kcsurián Ánieczhihez.

Budapest,
Vili., Kisfaludy-u. 2t.

Hripszima leveléből értesültem, 
hogy őt, hozzá intézett levelében 
rokonnak szólította. Annak is ör
vendtem, hogy neki tetszett ez a 
megszólítás, ö — a kis hazájában 
elzárkózott — azt érzi, hogy évszá
zadok múltával is az örmények egy
más között rokonok maradtak azon 
az alapon, hogy őshazájuk az Árá
rát tövében volt. Mert tudni kell
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mindenkinek, hogy Árárátnak még 
a neve is Ária örmény király meg
ölésétől származik. Már Plato a 
köztársaságról írt könyvében bizo
nyos Лёг nevű örményről emléke
zik, kinek holtteste az ütközetben 
elesettek romlásnak indult hullái kö
zött tíz nap múlva is teljes épségben 
találtatott s midőn azt máglyára 
tették, feltámadott s sokat beszélt 
a túlvilág! dolgokról. Ez a legenda 
— örmény történetírók szerint — 
nem más, mint Ária király legen
dája, mely szerint, a királyt a ha
talmas Semiramis királyné haddal 
támadta meg azért, mert a király 
elég merész volt a királyné kezét és 
trónját visszautasítani. De a legenda
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arról is szól, hogy a Háborúban a 
„szép ifjú király“ elesett. Ezen ese
mény a dalnokok előadásában egy 
szerelmi regévé kiegészítve évezre
den át fennmaradt. Árait ugyanis 
— a rege szerint 
minden áron hatalmába akarta ke
ríteni, de miután megtudta, hogy a 
hős király elesett, holttestét felke
restette s bűvészeinek megparan
csolta, hogy Árait titkos hatalmuk 
által hozzák életre. Hogy pedig az 
örmény hadakat, melyek hőn szere
tett királyuk elestél megbosszúlan- 
dók, újból fegyvert ragadtak, lecsil
lapítsa — egy Áraihoz hasonló fér
fit annak hadi ruházatába és fegy
verzetébe öltöztetett s azt távolból

Semiramis
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a zajongó hadseregnek bemutatta 
s saját embereivel elhíreszteltette. 
hogy sikerült titkos bűvészettei 
a szép Árait feltámasztani. In
nen az, hogy most is minden ör
mény előtt szent ez a hegy, annyira, 
hogy mikor annak örök hóral fe
dett csúcsát megpillantja, megille- 
tődve borul le szerencsétlen ősha
zája földjére, szent emlékeinek ezen 
ledönthetetlen oszlopa előtt.

Úgy tudom, azt is írta Hripsziiua 
Önnek, hogy az ottani előítéletek, 
társadalmi szokások, a nagy tá
volság, az én távollétem s főleg az. 
hogy ön még fényképből sem isme
retes, mind akadályok, de ezek le

ft
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gyözésével győztes lehet. Igaza van 
Hripszimának. Ezek az akadályok 
mind nem olyanok, hogy azokat le
győzni ne lehetne. Lássa, én már 
öreg ember vagyok s sok akadályt 
legyőztem, míg ide Párisba érkez
tem. A legnagyobb akadályt az oda
utazásban vélem. Az odautazás amel
lett, hogy nagyon költséges, hossza
dalmas s az ottani viszonyok miatt 
idegennek veszélyes.

S ha fáj is nekem az, hogy az 
Önök szép hazájában levők az emlí
tett utazási nehézségek miatt nem is
merik Erzerumot, nem látták azt s 
e nevet csak hangzásból ismerik, 
büszkeséggel tölt el mégis az, hogy
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e név jócsengésű Önök előtt. Jó
csengésű azért, mert éppen a na
pokban olvastam itt egy sportláp
ban, hogy az Önök lóversenyein 
Budapesten Erzerum lett a tavaszi 
handicap győztese. Láttam is erről 
egy képet abban a lapban, a kép 
alatt levő ezen feljegyzéssel: „Erze
rum a ló handicap győztese, hajló
jával Czelothal a sulkyban“.

Most még csak arra kérem, akár 
rászánja magát a hosszú útra, akár 
nem, írja meg ezt nekem, mert sze
retném, hogy Ön többet is tudna Er 
zerumról, mint csak annyit, hogy 
ilyen nevű ló is van a világon. Azt 
is szeretném, ha megírná, hogy mi

6*
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féle örmény név lehet az a Vastag? 
mert mi ilyent nem ismerünk.

Az Ég áldja meg minden jóval!

Paris, 1925. július 25.



XII. LEVÉL.

Ánieczhi Hripszimához.

Erzerum, Kilisze Csárszi 15.

Kedves Rokon!
Hálásan köszönöm sorait, mely

ben a rokoni kapcsolatot elismeri. 
Ez annyira boldogított engem, hogy 
örömömben bocsánat tettem 

levelét felolvastam Vártig és 
Vastag jóbarátaim előtt is. Mind a 
kitten velem együtt nemcsak el 
voltak ragadtatva, de meglepődve is 
azon, hogy érdeklődik irántunk. Any 
nyira, hogy már nem idegenkednénk 
attól sem, hogyha minket a való

ért
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Ságban már nem láthat — mint lá
tott a jó öreg Kcsurián — legalább 
fényképeinkből láthasson.

Ezért lefényképeztettük magun
kat mindhárman s e fényképek 
mindenikéböl egyet, egyrészt a 
Kcsuriánnal együtt töltött budapesti 
estre való kedves visszaemlékezé
sünk, másrészt a kedves rokon 
iránt érzett tiszteletünk jeléül meg- 
küldök.

Vártig és Vastag sajátkezülcg ör
mény betűkkel írták a fényképük 
alá nevüket, míg én franciául. Nem
csak tudom, de érzem is, hogy a 
kedves rokon ezen fényképek meg
tekintésekor nem fogja bennünk fel
ismerni úgy azokat a férfiakat, mint
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amilyeneknek talán már eddig is 
képzeletében elvonulhattak. Már 
azért sem, mert mi öltözködésben, 
megjelenésben tetőtől talpig magya
rok vagyunk. Egy azonban bizo
nyos, mi éppen olyanok vagyunk, 
mint ahogy a fényképész minket 
megörökített.

Nézze meg Vártig Gergely do
hánygyári igazgató fényképét! Bár
mit is mutasson a fénykép, 6 40 
éves agglegény. Egynéhány távoli 
rokonán kívül egyedül él a világon. 
Minden idejét a hivatalában tölti s 
csak ritkán keres fel engem és Vas
tag barátját egy megállapított idő
ben agglegény! tanyánkon, a kávé
házban. Hármunk közül Imikéjében
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legjobban szemlélhető rajta az ör
mény jelleg. Kisded termetű, ko
romfekete szemű, hajú, szakállú, 
erősen előrehajló sasorral. Vastagról 
a fénykép már egészen más. Magas 
növésű, jó megjelenésű, 28 éves fér
fiú. Olajbarna arcát nem köríti sza
káll. Vékony fekete bajusz díszük 
orra alatt. Magas homlokáról értel
miség Sugárzik, keleties színű sze
meiből jóságos tekintet árad szét. 
Öltözete kifogástalan. A legújabb 
divat szerint öltözködik, mit fűzős 
lakkcipőjén kívül, kabátja felső bal 
zsebében elrejtett zsebkendőjének 
kikandikáló csücskéje is elárul. 
Amellett virágzó ügyvédi irodája 
van Névé nem olyan tiszta őr-
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mény eredetű, mint az Ánieczhié, 
mely Áni városnak czhi örmény „i, 
ból, való“ képzővel való összeköt
tetésével Ániból valót jelent, nem 
olyan örmény eredetű, mint Vár
tig, melynek Várt = rózsa és ig = 
kicsinyítő szavakból a jelentése; kis 
rózsa avagy rózsácska. Vastagnak 
a neve nem örmény, hanem ma
gyar, de azért a család mégis ör
mény eredetű. Ez a család is Ániból 
költözött át Magyarországba, csak
hogy az eredeti Hászt nevet jelen
tésének megfelelően Vastagra ma
gyarosította. Ez a család igen elő
kelő, mit az bizonyít, hogy ezen 
már kihalóban levő család közeli 
rokonságban van a Verzár-család
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dal, amely családból született Mól֊ 
dova Botusán városában a magyar 
örménység legnagyobb büszkeséget 
Verzár Oxendius örmény püspök, 
Magyarországon az örmény kato
likus vallás kezdeményezője és 
megalapítója. Ő alapította Számos- 
újvár városát is, melyet a magya
rok az alapításról eörmények váro
sának neveztek. Latinul e város ma is 
Armenopolis, németül Armenier 
stadt. A család 1760-ban nemesi 
oklevelet kapott, melynek címeré
ben az arany kereszt is tündöklik.'

Magamról nem írok semmit. 
Olyan vagyok, mint azt a mellékelt 
ábra mutatja. Éppen most töltöt
tem be 26-ik életévemet s akik is
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mernek, hízelgés nélkül azt mond
ják: „jól festek a vasúti egyenru
hámban.“

Λ kedves rokon levelében emlí
tett előítéletekkel és társadalmi szo
kásokkal mi itt nem sokat törő
dünk. Magyarország szabad ország. 
Nincs itt kényuralom, mint Ázsiá
ban. Az itten megtelepült idegenek 
mindig megbecsülésben՛ részesül
nek, ha a nyugati civilizációnak 
hódolva, minden utógondolat nél
kül magyarok lesznek. Szokások
ban, érzületben, nyelvben, viselet
ben. Ha átérzik azt, hogy e földön 
számukra nincs más hely s ezt any- 
nyira átérzik, hogy ha kell, készek 
életüket és vérüket is feláldozni a
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magyar hazáért, úgy, mint az ör
mény származású Kiss Ernő és Lá
zár Vilmos vértanuk is feláldozták.

A nagy távolság — igaz -— nagy 
akadály. De erre nézve Kcsurián út
levelét várjuk, ki ígérete szerint ér
tesíteni fog minket Erzerumról.

Oltalmazza az Ég kedves roko
nainkat!

Budapest, 1925 július 11.



XIII. LEVÉL.

Mánuság, apjához.

Fáris, Ve. 8 Rue Tullier, 
Hotel Mathurino.

Nagy örömhírt írok édesapám
nak. Tegnap éppen mikor Dsivá- 
niánnal, nejével és Nektárral együtt 
ebédeltünk, Hripszima egy nehe
zebb súlyú ajánlott levelet kapott 
Budapestről Ánieczhitől. Hripszima 
szerette volna a levelet elrejteni, de 
nem lehetett, mert mindnyájan ki
váncsiak voltunk a lepecsételve 
küldött ajánlott levélre.



94 DR. GOPCSA LÁSZLÓ

Ebéd után a szomszéd szobába vo
nultunk s mikor Hripszima a leve
let felbontotta, nagy meglepeté
sünkre három fénykép is kihullott 
a levélből. Meg sem vártuk, hogy 
Hripszima olvassa a levelet, máris 
izgatottan kézröl-kézre adva, gyö
nyörködve néztük Ánieczhi, Vastag 
és Vártig képeit. Azt hisszük, éppen 
olyanok ők a valóságban is, éppen 
olyanok, mint a hogy apám őket 
Budapesten megismerte.

Mikor aztán a fényképeket végig
néztük, Hripszima a legnagyobb 
csendben felolvasta a levelet. Egy 
hang sem zavarta a felolvasást, 
csak egy-egy sóhaj! A felolvasás 
alatt úgy az én szívem, mint a
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Nektáré is hevesen dobogott, de 
nagy figyelemmel hallgatta a leve
let különösen Vastag nevének olva
sásakor a gazdag Dsivánián ban
kár is. Mikor hallotta, hogy Vastag 
szintén örmény származású, csak a 
neve nem, 28 éves, családjának ne
mesi címerében az arany kereszt is 
ragyog, hol feleségére, hol Nektár 
leányára pillantott. Mikor pedig azt 
hallotta, hogy Vastagnak virágzó 
ügyvédi irodája van, szemmellátha- 
tóan megélénkült. Hripszima észre 
is vette ezt, de egy szót sem szólott. 
A levél felolvasása után Dsivániá- 
nék barátságosan búcsúzva, haza 
mentek.

Én Hripszimával együtt marad
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tam. Hripszima mosolyogva nézett 
rám s elárulni látszott, hogy tudja 
azt, hogy az én szivem Ánieczhiért, 
a Nektáré Vastagért dobog. Ezt pe
dig azzal árulta el, hogy három 
szót mondott: „Hintajáték, Vártá- 
vár és Szent Szárkisz.“

A hinta játékkal arra célzott, hogy 
Nektárral nem vettünk részt a já
tékban, hanem ezen idő alatt együtt 
olvasgattuk hozzám intézett első le
veledet. A Vártávár-ral arra irányí
totta figyelmemet, hogy emlékez
zem vissza csak arra, hogy Nektár
ral együtt nemrégiben együtt vol
tam a Vártáváron — rőzsaszüretcn. 
s vele egvüft z°ngő énekek mellett 
egy szentelt helyre mi is elzarándo-
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költünk, hogy az ifjak minket is 
megöntözzenek annak jeléül, hogy 
mi mint rózsák el ne hervadjunk. 
Szent Szárkiszt, a leányok őran
gyalát Örményországban pedig 
azért említette, mert nem lehetett 
sem nekem eltitkolni előtte, sem 
Nektárnak szülei előtt azt, hogy a 
Szárkisz névről elnevezett első 
böjtöt megtartottuk s háromnapi 
böjtölés után szerda este mind a 
ketten kenyérhéjat tettünk a ház 
fedőére s vizsgaszemmel néztük, 
hogy a holló vagy keselyű az elka
pott kenyérhéjjal mely irány felé 
repül? ezen irányból állapítva meg, 
hogy a leendő hitves mily táj felé 
lakik. Véletlenül azonban mit sem

7
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gyanítva, úgy én, mint Nektár a 
böjt után kikotyogtuk, hogy úgy a 
holló, mint a keselyű Konstantiná
poly irányában repült el.

Midőn mindezekről tudatlak, arra 
kérlek, írd meg Ánieczhinek, hogy 
milyen is az az Erzerum? Hátha 
kedve lesz s mint vasutas ide uta
zik, hogy bemutassa magát egyen
ruhájában. Azt is írd meg neki, 
hogy már nem vagy kíváncsi a Vas
tag névre, mert arról tájékozva 
vagy.

Az Ég oltalmazzon!

Erzerum, 1925 július 28.



XIV. LEVÉL.

Kcsurián Ánieczhihez.

Budapest,
Vili., Kisfaludy-u. 21.

Bocsásson meg, hogy be sem 
várva levelemre válaszát, újból 
írok. Arról, amit legutóbbi levelem
ben említettem, Erzerumról. Azt 
már írtam, hogy milyen költséges 
és fárasztó az odautazás egy idegen 
fiatal embernek, még ha vasúti 
tisztviselő is. Fárasztó azért, mert 
képzelje csak: Budapesttől Kon

7*



100 DR. ÖOPCSA LÁSZLÓ

stantinápolyig, innen Trapezuntig, 
aztán Baiburt, Erzingián keresztül 
Erzerumig kell utazni vasúton, ten
geren, sőt még szekerén is, mert 
errefelé nincsenek ám mindenütt 
vasutak mint maguk felé. A szekérút 
pedig ezen vidéken néhol oly 
gyenge. állapotban van, hogy az év- 
némely hónapjában egészen járat
lan. Néhol sokszor két méter ma
gas lejtős utakon is kell áthaladni 
lóháton, tevékkel vagy ökörfogatok
kal. De ha meg is küzdött az uta
zás fáradalmaival, akkor is egy ide
gen Erzerumban nem jól érezheti 
magát. Már az, hogy a város leg
magasabb pontján, de ezenkívül d 
városban is sok erődítmény van,
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mutatja azt, hogy fontos katonai 
hely. Ezért itt nemcsak az idegen, 
de még a bennszülött sem él teljes 
biztonságban. Mert a kisázsiai tö
rök vilajetnek ez a székvárosa ma
gas hegyektől szegélyezett fennsí 
kon, az Eufrát mellékvize, a Kara 
szu mellett oly helyen fekszik, 
melynek elnyeréséért a törököknek 
hol az oroszokkal, hol a perzsákkal 
összeütközése mindenkor keletkez
hetik. Az oroszoknak régi óhaja az 
erzerumi híres ércbányák birtokba
vétele, miért is a porta Erzerum 
védműveit újabb és újabb erődít
ményekkel szeretné bővíteni. Per
zsia és Törökország között f)ed% 
annyiszor volt már összeütközés.
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hogy a porta és a perzsa kormány 
között Anglia közvetítésével megál
lapították az erzerumi szerződést 
akként, hogy a szerződő hatalmak 
egyike se állítson erődítményeket a 
birodalmat elválasztó határfolyók 
mentében (vagyis a török-örmény 
és a perzsa-örmény határon.)

Egyébként a városnak 50 ezer 
lakosából 30 ezer az örmény. Ezen
kívül vannak itt még muzulmánok, 
perzsák és görögök is. Egyik város
negyedben kevés kurd is lakik. Sőt, 
vándorló cigányok is megfordulnak 
itt, kiket poshának hívnak. Fakana
lakat készítenek. A lakosok közölt 
sok a vas- és rézkovács, fegyver-, bőr
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és szőnyeggyáros. A perzsák, az ör
mények a kereskedők. Az előbbiek 
sálakat, szőnyegeket és maguk ké
szítette lapos (ovális) kenyereket 
árulnak. A törökök a bazárokban 
boltosok. Néhol, a kövekkel kira
kott utcák szűkek, görbék és piszko
sak, bár itt-ott egy kanális is észre
vehető. A kereskedőkön, gyároso
kon, földmíveseken kívül birtoko
sok, képviselők, hivatalnokok, ka
tonatisztek is laknak itt. Iskolák is 
vannak, melyek közül legkiválóbb 
a Szánászárián elhunyt gazdag ör
mény alapítványából létesült. A 
mecsetek mellett az örményeknek 
is több templomát lehet látni. A
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nem egyesült örményeknek nyolc
száz éves temploma Szent Istenről, 
az egyesült örményeké Szent Szaba- 
dítőr-ul elnevezve.

Ennek az igen régi városnak ke
reskedelme ma már nem olyan 
élénk, mert bár kecskebört, gyap
jút, diet, kendermagot, viaszkot ma 
is szétküldenek, ezzel szemben több- 
értékű gyarmatáru behozatalára 
szorulnak.

Ügy írtam le Erzerumot, amint 
én azt mint ottszületett, gyermek
korom óta ismerem. Már most ön
nek tiszta képe lehet Erzerumról. 
Az odautazást nem ajánlom, mert 
ott jelenleg is zavarosok a közálla
potok. Hiszen én is azért utaztam
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Párisba, hogy ezt a zűrzavaros vi
lágot egy kissé elfelejtsem.

Mindhármukat üdvözölve, kérem 
az Eget, oltalmazza Önöket!

Paris, 1925 augusztus 2.



XV. LEVÉL.

Dsivánián levele Kcsuriánhoz.

Pár is, Ve. 8 Rne Tullier 
Hótel Mathurino.

Kedves régi jó barátom!
Nem tudom, van-e tudomásod ar

ról, hogy Hripszima ismeretlenül 
levelezik egy budapesti örmény úr
ral, rokonnak szólítgatva őt. Sőt ez 
az úr annyira bátor volt, hogy nem
csak a saját, de még két jó barát
jának is fényképét egy ajánlott le
vélbe csomagolva, hozzájuttatta. És
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mindezt arra hivatkozással, hogy 
Te velük egy barátságos estét Bu
dapesten töltöttél.

Előttem ez szokatlan, mert eddig 
példa nem volt arra, hogy európai 
emberek csak oly könnyedén leve- 
lezgessenek ázsiai úrinőkkel, sőt még 
fényképeket is küldözgessenek. 
Ugyan kik lehetnek azok az urak s 
mit akarhatnak? Mert az, hogy ro
konnak címezik egymást, annak 
előttem nem sok értelme van. A ro
kon szóval a mai világban sok visz 
szaélés lehet. Az pedig, hogy valaki 
örmény kinézésű, vagy a neve az, 
vagy talán beszél is örményül, még 
nem jogosítja fel arra, hogy ide 
küldje fényképét Rád hivatkozással.
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Ez nem olyan egyszerű dolog. Én 
megvédem jogaimat, mert aki jogait 
megvédeni nem képes, az nem is 
érdemes arra, hogy azokat élvezze. 
Nekem jogom van ahhoz, hogy tud
jam meg, ki az a Vastag, kivel Bu
dapesten megismerkedtél, mert 
amióta házadból eljöttem, napok 
óta egyebet sem hallok otthonom
ban úgy a feleségemtől, mint Nek
tár leányomtól, hogy Vastag! Vas
tag! Hripszimáék is el vannak ká
bulva, ott meg Mánuság mind azt 
sóhajtja, Ánieczhi! Még jó, hogy 
Hripszima nem sóhajtozik, mert ő 
már csak Vártig nevét sóhajthatná!

Addig nem akarok meghalni, míg
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Vastagot személyesen meg. nem is
merem. Első felindulásomban arra 
szántam magamat, hogy ■ ért is le 
utazom Budapestre, hogy azt a tár
saságot megismer jem, de azt a 
hosszú utat még sem tehetem meg. 
Ezért az a szándékom, hogy beuta
zom szeptember elején ·>' Konstantin 
nápolyba nőmmel és Nektárral 
együtt. De most már arra kérlek, 
engedd meg, hogy Hripszimát és 
Mánuságot is vigyem magammal 
Konstantinápolyba a költségemre. 
Ők még úgy sem voltak ott soha. 
Itt a perai körúton a francia követ
ség épületének közelségében levő 
saját házamban fogjuk magunkat
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elszállásolni, mert bár öreg nap
jaimban tízévi ottlakás után csalá
dommal együtt visszaköltöztem is 
szülővárosomba — Erzerumba — 
mint bankárnak, konstantinápolyi 
összeköttetéseim most is fennálla- 
nak amellett, hogy még most is tu
lajdonosa vagyok ottani házamnak, 
mert azt még nem adtam el.

Ha tehát te jól megismerted azt 
a három urat és jól tudod, kik 
azok, akkor írd meg annak az úr
nak, akivel te levelezel, hogy enge
délyedet adtad ahhoz, hogy Hrip- 
szima és Mánuság Erzerümbóí Kon- 
stantinápolyba utazhassanak s szep
tember elejére, oda meg is fognak
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érkezni. Ennél se többet, se keve
sebbet ne írjál.

De ezt is csak úgy írd meg neki, 
ha mindent jól tudsz, s ha buda
pesti tartózkodásod alatt mindent 
tisztán láttál s azóta is róluk, nem
csak levelekből, de egyébként is 
mindenről tisztán meggyőződtél. 
Mert jegyezd meg jól magadnak 
azt, hogy Szérpuhi Dusáp örmény 
nő. Gondolatai között azt írja. 
hogy: „Háromféle tudatlanság van. 
Valamit nem tudni, valamit rosz- 
szul tudni, haszontalan dolgokat 
tudni.“

Reményiem egészséges vagy s az 
asztma talán nem gyötör úgy, 
mint mikor legutoljára láttalak. Ne
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sajnálj semmi költségei egészséged
ért s ha nem sajnálsz, úgy majd 
meggyógyulsz Párisban.

Epzerum, 1925 augusztus 10.



XVI. LEVÉL.

Kcsurián levele Ánieczhihez.

Budapest,
Vili., Kisfaludy-u. 21.

Ön még mindig nem ír arról, 
hogy el akar-e utazni Erzerumba? 
Lehet, hogy levelemet nem kapta. 
De az is lehet, hogy elriasztottam 
levelemben՛ a hosszú úttól s ezt ta
lán úgy is értelmezi, hogy én volnék 
akadálya annak, hogy ön az aka
dályokat legyőzhesse. A világért 
sem. Lássa, én mint tapasztalt öreg,

8
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máskép gondolkozom. Ön is tudja 
azt a régi török közmondást, ha 
Mahomed nem megy a hegyhez, a 
hegy megy Mahomedhez. Ezért en
gedje meg, hogy én legyek a hegy s 
ön Mahomed. De ezt nem követe
lem Öntől, hanem csak megemlí
tem. Annál is inkább, mert enge
délyt adtam Hripszimának és Má- 
nuságnak arra, hogy Konstantiná
polyba utazhassanak. Úgy tudom, 
ők útra készen, örömmel várják a 
napot, hogy abban a világhírű nagy 
városban lehessenek s minden való
színűség szerint szeptember hó ele
jén oda meg is fognak érkezni.

Ők Erzerumon és környékén kí
vüli eddig még sehol sem voltak s
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így érthető, ha egyszer mégis csak 
rászánták magukat arra, hogy egy 

világvárost megnézzenek.nagy
Nemcsak tudom, de érzem, hogyha 
nekik öröm is az elutazás érzete,
abba az örömbe a fájdalom, egy 
ürömcseppje is belevegyül. El
hagyni, ha csak nyolc hétre is az 
ős hazát, nem látni nyolc hétig is 
az öreg Árárátót hófehér sapkájá
val. De ha elindultak, akkor már 
nem aggódom, mert Hripszima fe
gyelmezett nő, Mánuság pedig 
olyan, mint a kezesbárány, minden
ben engedelmeskedik anyját helyet
tesítő nagynénje parancsának. Az
tán nekik IConstantinápolyig az tita- 
zás nem fárasztó, nem veszélyes.

8*
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ismerik jól a társadalmi szokáso
kat* a nyelveket s ha útközben, 
mégis valamelyes akadályuk volna, 
azt elhárítják, mert azon a vidéken 
és útirányban sokan ismerik a régi 
Kcsurián családi nevet. Tevekeres-՝ 
kedők, postások, iparosok, földmű
velők: szóval az ottani nép fiainak 
sorából mindig akadhat egy-egy, ki 
e nevet ismeri, mert a Kcsuriánok 
apáról-fiura, több mint száz éven át 
tanították a gyermekeket az elemi 
ismeretekre Erzerumban és vidé
kén. Még oly hálás család is lehet, 
mely hálából elszállásolná őket, ha 
éppen arra szorulnának.

Aztán mikor már Konstantiná- 
polyba érkeznek, ott sem fogják el
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veszteni a fejüket. Sok örmény la
kik ott, kik között sok rokon és is
merős is előtűnik. Ezekkel együtt és 
ezek között jól fogják érezni magu
kat, mert mindketten még olyan 
korban vannak, hogy nekik a nagy 
világvárosban való tartózkodás in
kább öröm, mint teher, különösen 
akkor, ha olyanokat is ֊ láthatnak, 
miről addig fogalmuk sem volt. 
Látni a tengerparton, sok helyen 
dombos részen elterülő gyönyörű 
fekvésű várost, a forgalom eszkö
zeit: a kocsikon és nyerges lovakon 
kívül, a lóvasúti vonalakat, föld
alatti siklót, helyi gőzösöket, hida
kat. Láthatják a Boszporust, az 
Aranyszarvat, a Márványtengert.
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Aztán az erzeruminál sokkal na
gyobb és szebb mecseteket s annak 
közelében aranyozott rácsú kutakat, 
óriási bazárokat, örmény színhá
zat, nyilvános kerteket, táncoló 
derviseket, a Hippodromot az Ah- 
med-mecsettel és a janicsár múze
ummal szegélyezve; jótékonysági 
egyesületeket. Nagy Teodosius obe- 
liszkjét, Konstantinápoly régi fa
lait. De élvezhetik a kirándulóhe
lyeket is, különösen az úgynevezett 
édes vizek partjain.

Tegnap az itteni örmény bará
taim és ismerőseim körében meg
említettem, hogy megadtam az en
gedélyt Hripszimának és leányom
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nak a konstantinápolyi utazásra. 
Mindannyian ezt helyeselték.

Az Ég áldja meg mindhármukat!

Páris, 1925 augusztus 15.
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Vastag levele Ր. Vártánhoz.

Konstantinápoly. 
Mechitáristák kolostora.

Kedves Páterem!
Bocsáss meg, hogy csak így szó

lítalak, de régi barátságunk erre 
feljogosít, mert emlékezhetsz arra, 
hogy én vagyok az a Vastag, akivel 
együtt tanultál Szamosújvárt az ör
mény elemi iskolában több mint 
húsz évvel ezelőtt magyarul. Ezért 
magyarul is írok neked.
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Emlékezhetsz arra is, hogy én ak
kor, kissé csintalan gyermek vol
tam, te pedig mint göndörhajú kis 
tömzsi gyermek, már akkor is is
tenfélő voltál, ki mindennap az ör
mény papoknak ministráltál. De 
arra is emlékezhetsz, hogy heten
ként a négyórai örmény ’ tanórák 
mindenike előtt az öreg iskolai pe
dellustól kit mi kálefáktornak 
hívtunk — egy két krajcárért ör
mény csemegét, dáláuzit, vagy hál- 
vát kaptunk, míg az örmény tan
órák után az iskola udvarán bá
rány- vagy kecskecsontokkal „ká
rét“ játszottunk. Boldogan emlé
kezem vissza ezekre az órákra, 
mert nagyon örülök, hogy ezen
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órák alatt az örmény nyelv alap
elemeit megtanultam úgy, hogy 
még most is írok és olvasok ör
ményül, sőt, ha nem is tökélete
sen, de értem az örmény nyelven 
beszélőt is.

Nemrégiben azt hallottam, hogy 
gyermekkori hajlamaidat követve, 
örmény szerzetes lettél P. Vártán 
szerzetesi néven s jelenleg Konstan
tinápolyban élsz, mint az ottani Me- 
chitárista örmény szerzetesrend 
tagja, míg én Budapesten lakom, 
mint jómódú ügyvéd.

Már most mindezt csak azért 
írom, mert úgy én, mint az ugyan
csak a szamosújvári iskolában ta
nult Ánieczhi Kristóf vasúti tisztvi
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selő, mint a gyergyóvidéki örmény 
származású Vártig Gergely dohány
gyári igazgató itteni barátaimmal 
együtt Konstantinápolyba fogunk 
utazni s szeptember hó első napjai
ban oda érkezünk.

Ezért arra kérünk, hogy elő
zőleg három, lehetőleg egymás mel
letti szobát foglalj le számunkra a 
Hőtel Perában. Azért éppen ebben a 
szállóban, mert ez ismeretes legin
kább az európaiak előtt, de meg 
azért is, mert Pera városrésztől nem 
nagyon messzire laknak egy tömb
ben az örmények. Arra már nem 
kérünk, de nem is kívánjuk, hogy 
érkezésünk idején a hajóállomásnál 
ránk várakozzál, mert az ottani bá-
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Leli zűrzavarban esetleg fel sem is- 
merhetnök egymást. De arra már 
kérünk, hogy szeptember első nap
jaiban érdeklődjél a szálló portásá
nál irántunk mindaddig, míg egy
másra találunk. Azt is szeretnök, ha 
ugyanezen időtájban — de ezt már 
bizalmasan írom — érdeklődnél az
iránt is a perai városrészben, hogy 
nem érkezett-e meg Kons tantiná
polyba az öreg Kcsurián erzerumi 
tanító Mánuság leánya az öt felne
velő Hripszima nagynénjével együtt?

Abban a reményben, hogy soraim 
rendeltetési helyére jutottak, nem 
írom meg budapesti címemet és la
kásomat azért sem, mert már nincs
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idő arra, hogy válaszodat kézhez, 
vehessem.

A viszontlátásig is üdvözöl gyer
mekkori igaz barátod:

Vastag Bogdán budapesti ügyvéd.

Budapest, 1925 augusztus 28.

; ?
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Mánuság levele apjához.

Páris Ve 8 Rue Tullier 
Hotel Mathurino.

Boldog vagyok, hogy Dsivánián- 
hoz írt leveledben megadtad az en
gedélyedet, hogy Hripszimával együtt 
Konstantinápolyba utazhassunk. Kö
szönjük jóságodat s tudatlak, hogy 
ma reggel Dsivánián, a felesége, 
Nektár leánya, Hripszima és én, 
előre elkészített csomagjainkkal 
Konstantinápolyba elindultunk. El-
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utazásunk itt nem keltett feltűnést, 
mert Dsivániánról mindenki tud
ja, hogy ő háztulajdonos Konstanti
nápolyban, minket pedig nem ítél
tek el, mert úgy a városban, mint 
a környéken mindenki előtt ismere
tes volt, hogy a két család jóban 
rosszban elválaszthatatlan egymás
tól.

El sem képzelheted, mily izga
lommal vártuk Nektárral az elin
dulás óráját. Napok óta egyéb sem 
kötött le minket, mint az utazás elő
készülete. Egy pár helyen búcsúzé
ban is voltunk s sokan irigyeltek, 
hogy most már nem leszek többé 
egyszerű falusi leány, aki csak szü
lőföldem szép határát ismerem, ha
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nem olyan, aki már világvárost is 
fogok látni. Aztán azt még jobban 
irigyelték, hogy majd nyolc hétig 
leszek abban a nagyvárosban vidá
man, gondmentesen, mert mindenki 
úgy tudja, hogy csak nyolc hétre 
utazuhk él. Pedig ha csak nyolc 
hétről volna szó, sem én, sem Nek
tár innen nem indultunk volna el! 
Egy örokkétartó földi élet gondola
tával távoztunk. Annak gondolatá
val, hátha mégis megláthatjuk ele
venen Ánieczhit és Vastagot, úgy, 
mint okét fényképeikből felismer
tük. Ánieczhit egyenruhájában, Vas
tagot pedig oly választékos öltözet
ben, mint azt fényképe mutatta. De 
nagy csomagolásunkban nem felej
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tettük el, hogy a brüsszeli csipkével 
vetélkedő erzerumi csipkés szép ru
háinkat, fátyolainkat sőt még azt a 
térképedet is magunkkal vigyük, 
melyen a Duna folyam mentén any- 
nyiszor kiolvastuk ezt a nevet: „Bu
dapest“. Hripszima pedig kertünk
ből leszakított kis virágcsokrot keb
lére helyezve, szállott fel az útra- 
kész kocsiba.

Az öt napig tartott utazást nem 
írom le, mert Te azt úgy is ismered. 
Az útvonalon tevekaravánok elvo
nulása, szántó-vetők munkája, egy
két kurd csapatnak előtünése, egy 
fátyolozott nő vagy egy fezes férfiú 
elhaladása, egy szembe jövő posta

9
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kocsi, vagy más efféle nem érde
kelt.

Utazásunk alatt csak az az örmény 
szó villanyozott fel engem és Nek
tárt, mikor Dsivánián bácsi az ég 
peremét nézve — amit mi nem vet
tünk észre — így kiáltott: „Dziráni 
kodi!“ ami magyarul a szivárványt 
jelenti. Igen, a szivárvány íve alatt 
érkeztünk Konstant!nápolyba, Dsi
vánián lakásába.

Ottlétünk harmadik napján ebéd 
utáni időben, mit sem sejtve, egy 
kissé elhízott, nagyszakállú pap kért 
bebocsáttatást. Külsőjéről rögtön 
felismertük örmény szerzetesi mi
voltát. Én és Nektár házi szokás

kezétszerint megcsókoltuk a
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s nyomban szívesen látott vendé
günk volt. Dsivánián finom cigaret
tákat hozott elő, Hripszima pedig 
megkínálta szorbettel és rózsabefőt
tel. Aztán mikor társalogtunk, kide
rült az is, hogy a szerzetes nem 
más, mint a magyar származású 
Ր. Vártán.

Ettől a pillanattól kezdve foly
vást csak őt néztük s minden szavát 
bámulattal hallgattuk. Mikor pedig 
azt is említette, hogy Vastag, a bu
dapesti jónevű ügyvéd gyermekkori 
pajtása volt s úgy ő, mint Ánieczhi 
és Vártig is tegnap megérkeztek 
Konstantinápolyba s a Hőtel Pérá
ban laknak, olyanok lettünk örö
münkben, mint a szivárvány, mert

9*
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sírtunk és nevettünk mint az Ég, 
mely „egyik szemével sírt és a má
sikkal nevetett, mikor páros wü 
szép szivárvány koszorúzta Keletet 
Mikor pedig a páter távozóban en- 
gedelmiinket kérte, hogy a három 
magyar ifjú vele együtt tiszteleghes
sen nálunk s azt mi örömmel meg
adtuk, el sem képzelheted, meny
nyire boldogok voltunk.

Három nap múlva ugyancsak a 
délutáni órákban a páter a három 
magyar úrral csakugyan Dsivániá- 
néknál tisztelgett. Én és Nektár er- 
zerumi csipkés ruhánkba öltözve és 
valódi pénzdarabokból készített fej- 
és nyakékkel diszítetten izgatottság
gal vártuk ezt az órát.
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A vendégek kissé elfogultan lép
ték át a vendéglátó szoba küszöbét, 
bár a bemutatkozás nem volt ne
héz, mert ki-ki a fénykép után fel
ismerte jövendőbeli élettársát. Má- 
nuság Ánieczhit, Nektár Vastagot és 
Hripszima Vártigot.

A társalgás örmény, francia és 
magyar nyelven folyt, különösen 
Konstantinápoly és Budapest szép
ségeiről, a tengerről, a török és ma
gyar szokásokról, ruliaviseletekről, 
színházakról, sportról és a kirán
dulóhelyekről. Itt Vártig megemlí
tette, hogy már is voltak Jedikülé- 
ben s ott megtekintették a szomorú 
emlékű Hét tornyot, hol több ma
gyar követ és vitéz fogságot szenve-
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«lett. Aztán abban megállapodva, 
hogy a társaság ezentúl együttesen 
fog kirándulni, a páter, a három 
magyarral, szívélyes búcsúzások 
után eltávozott.

A következő napokon a társaság 
már mindig együtt volt. A tizedik 
napon csak a páter ment egyedül 
Dsivániánékhoz. A nők azt hitték, 
hogy a magyarok talán valamiért 
megsértődtek s hirtelen, búcsúzás 
nélkül elutaztak. Azonban a páter 
egyedül jövetelének oka egészen 
más volt. Csak a hidegvérű Dsivá- 
nián látott át tisztán a szitán, mert 
amint a páter feléje közeledett, 
mindjárt felismerte a helyzetet. Is
merte jól a keleti szokásokat s tud
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ta, hogy Keleten éppen annál a 
nagy tiszteletnél fogva, melyben a 
papot a családok részesítik, a pap 
nemcsak házassági tanácsadó, de 
mint kérő is szokott szerepelni. És 
mikor a páter hangosan, mindenki 
előtt érthetően azt az örmény köz
mondást hangoztatta: „Av gin csuni, 
haki csuni“ (Kinek nincs neje, an
nak nincs lelke) mindenki megér
tette, hogy a páter a három magyar 
nevében mint kérő jelent meg.

A páter szavaira Dsivánián mint 
családfő válaszolt, biztosítva a pá
tert. hogy mivel mind a három nő 
a szeretetteljes vonzalom mellett 
még rokonságot is érez a három 
magyar iránt, a maga részéről, de a
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Kcsurián nevében is szívesen bele
egyezik a három frigy megkötésébe.

Ezután a páter vidáman ment a 
Hotel Perába. hogy a rávárakozó 
három vőlegényt az örömhírről ér
tesítse azzal, hogy a hivatalos el
jegyzési ünnepély az ötödik napon 
esti 9 órakor fog Dsivánián lakásán 
megtartatni.

A jelzett időben a páterrel együtt 
mindannyian ott voltak. Mikor 
azonban a lakomás terített asztal
nál el akartak helyezkedni, várat
lanul ugyan, de éppen a kellő idő
ben megjelent egy borotvált képű, 
sasorrú, magas férfiú. Onnig párisi 
ékszerész, ki Hripszima, Mánuság 
és Nektár részére egy kis bőrtok-
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ban hozta el Parisból azt a három 
jegygyűrűt, melyek mindenikében 
— örmény hagyomány szerint — 
kékszínű kő volt foglalva, míg a 
páter azt a kis bőrtokot szoron
gatta, melyben a három magyar 
Konstantinápolyban vásárolt jegy
gyűrűje volt elhelyezve. S miután 
a páter mind a hat gyűrűt megál
dotta s azok kölcsönösen kicseré
lődtek — megkezdődött a lakoma.

A lakomán a páter felköszöntötte 
az ifjú párokat. Az üdvözlő sza
vakra Dsivánián így válaszolt:

„Ebben a pillanatban András bu
dapesti szőnyegkereskedőtől sür
gönyt kaptam, melyben arról érte
sít, hogy konstantinápolyi házam
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eladásával részemre Budapesten a 
Ráday-utcában egy kétemeletes há
zat vásárolt. Ezt a házat adom nék- 
tek nászajándékul.“

Másnap a vőlegények és Onnig 
ékszerész elutaztak azzal, hogy hat 
hét múlva Budapesten fog az es
küvő megtartatni. Addig mi itt ma
radunk, kezünkön a jegygyűrűvel s 
szívünkben a boldogság érzetével.

Konstantinápoly, 1925 augusz
tus 30.
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Hripszima, Kcsuriánhoz.

Páris, Ve 8 Rue Tullier. 
Hótel Mathurino.

Végtelen boldogsággal írom e so
rokat. Ügy Mánuság, mint én, kö
szönjük Neked, hogy bennünket 
mindig támogattál s budapesti is
meretséged folytán minket házassá
gunkhoz elősegítettél.

Az, hogy elhagytuk az ősi hazát 
örökre, az nem fáj nekünk, mert
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itt, a szabadság földjén szebb és 
boldogabb hazát leltünk, hol nem 
kell félnünk az örökös zaklatások
tól. Ami fáj nekünk az, hogy mint 
Onnigtól értesültünk, nem jöhettél 
el lakodalmunkra Parisból előre
haladott asztmád miatt melyet — 
úgy látszik — ott sem tudnak gyó
gyítani. Fájdalmunkat csak enyhí
tette, hogy áldásodat küldted Mánu- 
ságnak és nekem.

Az esküvőt Budapesten a kitűzött 
időben megtartottuk a Ráday-utcai 
örmény kápolnában. P. Vártán is 
felutazott velünk Konstantinápoly
ból Budapestre, ő eskette meg Dsi- 
vánián leányát Vastaggal, P. Atha- 
nasz, Ánjeczhit Manusággal. míg
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P. N érsz esz engemet Vártiggal eske
tett meg örmény szertartás szerint.

A templom zsúfolva volt ismerő
sökkel. Ránk legmélyebben az ha
tott. mikor a kápolnából kimenőleg 
azt a magyar szózatot énekelték; 
..Hiszünk Magyarország feltámadá
sában!“

Az esküvőt a közelfekvő Dsivá- 
nián lakásán nagy lakoma követte. 
A te magyar cigányaid is voltak. De 
ízlettek a magyar borok is, melye
ket most nem Vártig dicsőített, ha
nem Dsivánián. Ott volt még a la 
komán Ászáturián Ázát nevű örmény 

népénekes is, ki „Ám ár“ (Nyár) 
című dalt énekelte.

Mindenki örvendett, mindenki vi-
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dám volt, csak Mánuság volt egy 
kissé lehangolt, mert nem volt egy 
férfi sem a társaságban, ki tudta 
volna vele táncolni a leszginkát.

Az Ég továbbra is oltalmazzon!

Budapest, 1925 december 6.

— Vége. —



TARTALOM.
Oldal

3Bevezetés
Levelek:

I. Kcsurián, Mánuság leányá
hoz .....................

II. Kcsurián Ánieczhihez
III. Mánuság, apjához .
IV. Ánieczhi Kcsuriánhoz 
V. Kcsurián Mánusághoz

VI. Hripszima Kcsuriánhoz
VII. Kcsurián Ánieczhihez
VIII. Ánieczhi Hripszimához 

IX. Hripszima Ánieczhihez
X. Hripszima Kcsuriánhoz 

XI. Kcsurián Ánieczhihez
XII. Ánieczhi Hripszimához
XIII. Mánuság, apjához

. 11
16
24
35
41
47
55
62
68
73
78
85
93



144 DR. GOPCSA LÁSZLÓ

Oldal
. 99 
. 106 
. 113 
. 120 
. 126 
. 139

XIV. Kcsurián Anieczhihez
XV. Dsivánián Kcsuriánhoz

XVI. Kcsurián Anieczhihez .
XVII. Vastag P. Vártánhoz 

XVIII. Mánuság, apjához .
XIX. Hripszima, Kcsuriánhoz

m



♦



jffeä ..........-. ՚ ՜

apjS' »' -y.-ti*1- .Հ5ճճ.նճ

՚
•ճ՜ՃՒ



D
*-

 G
O

PC
SA

: Ö
RM

ÉN
Y

 L
EV

EL
EK


