ARMYNIA
²ðØºÜÆ²
²Øê²¶Æð

ARMENIA

´àô¸²äºÞî
2020. Ñ³Ù³ñ 1

2 ARMYNIA

ՀՈՒՆԳԱՐԻԱՅԻ ՀԱՅ ԻՆՔՆԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Հ նգարիայի Հայ Ինքնավար թյ նը հ նգարահայերի
շահերի պաշտպան թյան ներկայաց ցչական մարﬕնն է
և Հ նգարիայի ազգային օրենսդր թյամբ իրավ նք նի
օրենքով իրականացնել ազգային քաղաքական թյ ն,
այն է՝ անհատական և համայնքային օրենքների
կիրառ մ, հ նգարահայերի շահերի պաշտպան թյ ն
բոլոր տեսակի նկրտ ﬓերից և գործող թյ ններից,
մայրենի լեզվի պահպան մ և հայկական մշակ յթի
տարած մ։ Հայ Ինքնավար թյ նը իրավ նք նի
ստեղծել կրթական և մշակ թային հաստատ թյ ններ
և խթանել հայկական մշակ յթի զարգացմանը,
ﬕաժամանակ կարող է ձեռնարկել ﬕջոցներ՝ Հայաստանի
Հանրապետ թյան հետ տնտեսական և մշակ թային
հարաբեր թյ նների լայն շրջանակ ձևավորել և
գործընկերային հարաբեր թյ ններ ստեղծել համար։
Հ նգարիայ մ տեղական ինքնակառավարման
մարﬕնների ընտր թյ նները կազմակերպվ մ են հինգ
տարին ﬔկ անգամ։ Վերջին ընտր թյ նները կայացել
են 2019թ. հոկտեմբերի 13- ին։ Քաջ գիտակցելով իրենց
առջև դրված խնդիրները՝ նորընտիր ինքնավար թյան
անդաﬓերը ծավալ մ են բազմակողմանի
լայնածավալ գործ նե թյ ն, փորձ մ համախմբել
ողջ հ նգարահայ թյանը, հայ համայնքի խնդիրները
ներկայացնել Հ նգարիայի կառավար թյանը և
կառավար թյան կողﬕց տրամադրված ֆինանսական
բյ ջեն ծառայեցնել հայկական համայնքի զարգացմանը,
աշխ ժացնել հոգևոր կյանքը , տարածել հայ մշակ յթը,
լ յս ընծայել հ նգարահայերի կյանքը լ սաբանող
ամսագրեր, անﬕջապես արձագանքել համայնքի
անդաﬓերի կողﬕց բարձրացված յ րաքանչյ ր

խնդրի, կապող օղակ հանդիսանալ հ նգարահայերի և
Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյան ﬕջև։
ԵՎ այս գործի նվիրյալներն են հանդիսան մ
Հ նգարիայի ՏԻՄ ընտր թյ նների ժամանակ հայ
համայնքի կողﬕց առավել շատ ձայներ հավաքած
հետևյալ կազմակերպ թյ նները , որոնց ﬕավոր ﬕց
էլ ձևավորվել է Հ նգարիայի Հայ Ինքնավար թյ նը՝
հետևյալ կազմով՝
Հայկ Մշակ թային Կենտրոն - 7 մանդատ,
Տրանսիլվանիայի հայ ազգային մշակ թային
կազմակերպւթյ ն- 6 մանդատ,
<<Կիլիկիա>> մշակ թային կազմակերպ թյ ն- 2
մանդատ։
Հայ Ինքնավար թյան անդաﬓերն են՝
Ինքնավար թյան նախագահ – Նիկողոս Ակոպյան
փոխնախագահ - Իշեկ ց Ակոշ
անդաﬓեր - Իշեկ ց Շառլոտա
Ավանեսիան Ալեքս
Պելտեկյան Արամ
Ս չ Պետեր
Գևորգյան Սյ զաննա
Դիրաﬔրյան Արտին
Ցզարան Իշտվան
Դավիթ Մարտոն Առոն
Չեռն շ Գաբոր
Սապպանոշ Լասլո
Էստերգայ Ժոֆիա Զիտա
Զառայի Լ կաչ Իշտվան
Սիմանի Սիլվա
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Összefogás
és odafigyelés
Hosszú kényszerszünet után olyan időszakban lát
napvilágot újságunk, mikor az egész világ egy láthatatlan ellenség szorításában vergődik. A járvány
gúzsba köti hétköznapjainkat. Nincs kibúvó alóla, minden ország, minden nemzet és nemzetiség
egyformán kárvallottja. A helyzet lehetetlenné teszi
a hazai örménység számára is kultúránk és hitünk
gyakorlását, ápolását az eddig számunkra oly fontos közösségi keretek között. Jó ideig nem találkozhatunk személyesen. Ezért is fontos, tudassuk
közösségünk valamennyi tagja felé, hogy virtuális
csatornáinkon, újságunk segítségével minden eddiginél nagyobb összefogással és odafigyeléssel próbáljuk megtartani, összetartani és segíteni közösségünket. Aki ebben bármiféle segítséget szeretne
nyújtani, várjuk közreműködését. Reméljük a veszélyhelyzet elmúltával, hamarosan újra találkozhatunk templomunkban, a Kulturális központunkban,
és szeretett népszerű programjainkon, színházunkban. Addig is fogadják szeretettel újságunkat, figyeljék és kövessék internetes közösségi oldalainkat a
facebookon, és vigyázzaunk egymásra.
Diramerján Artin
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A 2019. október 13-i nemzetiségi választásokon
mandátumhoz jutott örmény képviselők
Országos Örmény Önkormányzati
választások eredménye
Örmény Kulturális Központ: érvényes szavazatok: 791, elnyert mandátumok: 7
Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E. : érvényes szavazatok:
768, elnyert mandátumok: 6
Kilikia Kulturális Egyesület: érvényes szavazatok: 252, elnyert mandátumok: 2
Országos Örmény Önkormányzat képviselői
Akopjan Nikogosz

Örmény Kulturális Központ
elnök
Avanesian Alexan
Örmény Kulturális Központ
dr. Csernus Gábor
Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E.
dr. Czárán István
Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E.
Dávid Márton Áron
Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E.
Diramerján Artin
Örmény Kulturális Központ
Esztergály Zsófia Zita
Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E.
Gevorkjan Szuzanna
Örmény Kulturális Központ
dr. Issekutz Ákos
Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E.
elnökhelyettes
dr. Issekutz Sarolta
Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E.
dr. Peltekian Aram Ibrahim Örmény Kulturális Központ
dr. Simani Silva
Kilikia Kulturális Egyesület
Szappanos László
Örmény Kulturális Központ
Szűcs Péter
Örmény Kulturális Központ
Zárai Lukács István
Kilikia Kulturális Egyesület
Fővárosi Örmény Önrkormányzati választás eredménye
Örmény Kulturális Központ: érvényes szavazatok: 457 elnyert mandátumok: 3
Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E. : érvényes szavazatok:
543 elnyert mandátumok: 3
Kilikia Kulturális Egyesület: érvényes szavazatok: 214 elnyert mandátumok: 1
Fővárosi Örmény Önkormányzatban
mandátumhoz jutott képviselők
Diramerján Artin
Esztergály Zsófia Zita
Ghorkhmazyan Gayane
Dr. Issekutz Sarolta

Örmény Kulturális Központ
Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E.
elnök
Örmény Kulturális Központ
Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E.

lemondás után: Kirkósa Péter Erdélyi Örmény
Gyökerek Kult. E.
Dr. Simani Silva
Kilikia Kulturális Egyesület
Dr. Székely András Bertalan Erdélyi Örmény Gyökerek Kult.E
Venesz György
Örmény Kulturális Központ
Helyi önkormányzati választásokon
mandátumhoz jutott képviselők
Budapest I. kerület
Dr. Issekutz Ákos
Sasvári Merza Krisztina
Várady Mária
elnök
Budapest II. kerület
Bacsó Zoltán
dr. Issekutz Sarolta
Vereczkey Csaba
Budapest III. kerület
Szűcs Gáspár Zsolt
Szahakjan Nelson
Bana Attila
Budapest IV. kerület
Polonkai Ferenc
Bezjian Antranik Lutfi
Bezjian Mónika Andrea
Budapest V. kerület
Avanesian Alexan
Avanesian Szonja
Sousani Sosik
Budapest VI. kerület
Wertán Kinga Klára
Wertán Zsoltné
Kopeczky Krisztián

Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E.
Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E.
Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E.

Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E.
Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E.
elnök
Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E.
Örmény Kulturális Központ
Örmény Kulturális Központ
Örmény Kulturális Központ
Örmény Kulturális Központ
Örmény Kulturális Központ
Örmény Kulturális Központ, elnök
Örmény Kulturális Központ, elnök
Örmény Kulturális Központ
Örmény Kulturális Központ
Magyar-Örmény Kulturális
Egyesület, elnök
Magyar-Örmény Kulturális
Egyesület
Magyar-Örmény Kulturális
Egyesület

Budapest VII. kerület
Zsidai Szilvia Mária
Örmény Kulturális Központ
Báthori-Hacsaturjan Rima Örmény Kulturális Központ
Ghorkhmazyan Gayane Örmény Kulturális Központ elnök
Budapest VIII. kerület
Esztergály Zsófia Zita
Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E.
elnök
Bódis András Árpád
Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E.
Király Zoltán
Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E.
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Budapest IX. kerület
Balogh Réka
Szenttamássy Katalin
Király György
Budapest X. kerület
Takács Éva
Bacsa Gyula
Lőrinczi Árpád Szabolcs
Budapest XI. kerület
Kirkósa Péter
dr. Keszi-Harmath
Péterné
dr. Forgács Barnabás
Tivadar
Marosváry István Imre

Manukjan Armen
Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E.
Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E.
elnök
Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E.
Örmény Kulturális Központ
Örmény Kulturális Központ elnök
Örmény Kulturális Központ
Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E.
Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E.

Budapest XIX. kerület
Diramerjan Artin
Gergelyfy Zsolt Bertold
Kovács Olga
Budapest XX. kerület
Kis Tibor
Balabanian Hartioun
Mihran
Vartapetjan Petra Anna
Budapest XXI. kerület
Szárkiszján Ádám

Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E.
Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E.
elnök
Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E.

dr. Czárán István
Budapest XII. kerület
Dávid Márton Áron
Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E.
Hegedüs Annamária
Erdélyi Örmény
Borbála
Gyökerek Kult. E. elnök
Fabók Dávid
Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E.
Budapest XIII. kerület
Martaian Ermona Zabone Örmény Kulturális Központ
Lázár István
Örmény Kulturális Központ
Kabdebó János
Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E.
Budapest XIV. kerület
Zárugné Tancsin Katalin Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E.
elnök
Heim Pál László
Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E.
Varga Ferencné
Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E.
Bulbuk Eva Marianna
Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E.
Szongoth Gábor Gyula Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E.
Budapest XV. kerület
Nuridsány Zoltánné
Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E.
elnök
dr. Csernus Gábor
Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. E.
Kápolnai Andrea
Örmény Kulturális Központ
Budapest XVI. kerület
Medve Lajos
Kilikia Kulturális Egyesület
Hollandi Mátyás Pál
Kilikia Kulturális Egyesület
Hollandiné Visi Ágnes
Kilikia Kulturális Egyesület
Czipó Zoltán
Kilikia Kulturális Egyesület
Budai Imre
Kilikia Kulturális Egyesület
Budapest XVII. kerület
Keszthelyi Attila
Kilikia Kulturális Egyesület
Zárai Lukács István
Kilikia Kulturális Egyesület
Zárainé Gressai Éva
Kilikia Kulturális Egyesület
Budapest XVIII. kerület
Kása Istvánné
Magyar-Örmény Kulturális
Egyesület
Nazarjan Hamlet
Magyar-Örmény Kulturális
Egyesület elnök

Szmandra József
Tamás
Szilágyi Jánosné
Budapest XXII. kerület
Tóthné Zelki Éva
Dömötör Szilvia
Tóth András
Budaörs
Fancsali János
Fancsali Bencze
Bokor Sándorné
Szeged
dr. Tóth Rózsa
Tóth Eszter
Kövér László
Juhász Ágnes
Tóth Ferencné
Győr
Agekjan Ajasztan
Vaganjan Vagan
Vaganjan Norbert
Székesfehérvár
Gevorkjan Szuzanna
Kazarjan Knarr
Aszaturovna
Gevorkjan Levon
Szandrojevics
Veszprém
Szappanos László
Akopjan Nikogosz
Fodorné Jobbágy Éva
Zsuzsanna
Kecskemét
Vincze Norbert
Juhász Anett
Mihály Csilla

Magyar-Örmény Kulturális
Egyesület
Örmény Kulturális Központ elnök
Örmény Kulturális Központ
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U.i. A nevek sorrendje a választási eredmények alapján.
Örmény Kulturális Központ

Az önkormányzat küldetése és feladatai
Az Országos Örmény Önkormányzat a magyarországi
örmények érdek-képviseleti szerve.
A 2011. évi CLXXIX. nemzetiségi törvény által kínált lehetőségek szerint az Országos Örmény Önkormányzat a törvény adta keretek között egy korszerű nemzetiség politikát
kíván megvalósítani. „a törvényben biztosított egyéni és
közösségi jogok érvényesülése, a nemzetiséghez tartozók
érdekeinek kifejezésre juttatása – különösen az anyanyelv
ápolása, őrzése és gyarapítása, továbbá a nemzetiségek
kulturális autonómiájának a nemzetiségi önkormányzatok által történő megvalósítása és megőrzése, hitélet
szabad gyakorlásának biztosítása. Az anyanyelvi oktatás
fejlesztése, az örmény kulturális hagyományok őrzése és
ápolása érdekében közreműködik az ezen témakörökkel
kapcsolatos állami döntések kidolgozásában. A megfe-

lelő oktatási és kulturális intézmények létrehozásával és
működtetésével törekszik a magyarországi örménység
kulturális autonómiájának megteremtésére. Elősegíti és
támogatja a magyarországi örménység múltjának, jelen
társadalmi helyzetének és fejlődésének tudományos kutatását. Az Országos Örmény Önkormányzat a magyarországi örménység érdekeinek védelmében fellép minden, a
fenti célokkal ellentétes szándékú törekvés és tevékenység
ellen. Széleskörű társadalmi, kulturális, gazdasági kapcsolatok kialakítására és ápolására törekszik az Örmény Köztársasággal, szem előtt tartva a magyarországi örménység tárgyi, szellemi kultúrájának megőrzését, átörökítését,
kibontakoztatását. A maga törvényes eszközeivel hozzá
kíván járulni Magyarország és az Örmény Köztársaság
partneri együttműködésének fejlesztéséhez.

Együtt az online örmény közösségi oldalakon
A rendkívüli helyzetből fakadó korlátozások miatt
a kapcsolattartásban és információáramlásban
felértékelődnek a magyarországi és határon túli
örménység által működtetett közösségi oldalak.
Az Országos Örmény Önkormányzat, valamint
intézményei nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy
ezeken a közösségi oldalakon friss, mindenkit érdeklő és
érintő információk jelenjenek meg. Az Örmény Közösségi

Médiaközpont közreműködésével folyamatosan
tájékoztatunk az Országos és területi önkormányzatok tevékenységéről, az elmaradt programokról, vagy online változatuk megtekintési
lehetőségéről. Kérjük kövessék figyelemmel az
Örmény Kulturális Központ és az Örmény Közösségi Médiaközpont, valamint az ismert örmény közösségek facebook oldalát.
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ÚJ remények, nehéz idők
Interjú Akopyan Nikogosszal, az Országos Örmény
Önkormányzat elnökével
Akopyan Nikogosz szinte Magyarországra érkezése óta
aktív tagja a hazai örmény közösségnek. Azon kevesek
egyike, aki minden eddigi összes ciklus alatt tagja volt
az Országos Örmény Önkormányzatnak. A 2019-es választásokon a közösséggel együtt cselekedve, összefogásra buzdította a két legnagyobb jelölő szervezetet, az
Örmény Kulturális Központ és Egyesületet, valamint az
Erdélyi Örmény Gyökerek Egyesületet. Évtizedes szembenállás szűnhetett meg, melynek eredményeként egy új
szellemben működő, kizárólag a közösség érdekeit szem
előtt tartó országos önkormányzat állhatott fel, s kezdheti meg működését. Akopyan Nikogosszal az az OÖÖ
újonnan megválasztott elnökével készítettünk interjút a
költségvetést elfogadó, legutolsó ülést követően.
Arménia: Hosszú út vezetett odáig, hogy a két legnagyobb magyarországi szervezet végre együtt tud dolgozni.
Akopyan Nikogosz: E nélkül nem is lehetne folytatni
a munkát. Mindenki, megértette, hogy a helyzet tarthatatlan és meg kell szabadulnunk azoktól az állapotoktól,
amelyek lehetetlenné tették a korábbi önkormányzati
munkát. Csak a választásokat követően ismertük meg az
Országos Örmény Önkormányzat valódi pénzügyi helyzetét, hónapokig tartó munkával tudtuk tisztázni az átláthatatlan helyzetet és szabályossá tenni a működést.
Amellett, hogy megtettük az ÁSZ és az Államkincstár
által is szorgalmazott, halaszthatatlan jogi lépéseket, új
SZMSZ-ről szavaztunk, határoztunk az intézmények működéséről és ismét van elfogadott költségvetésünk, amivel zökkenőmentesen és szabályosan tudjuk működtetni
az Önkormányzatot.
Arménia: A két legnagyobb szervezet egyként szavazott
az azóta megtartott üléseken.
Akopyan Nikogosz: Ez talán a legfontosabb eredmény,
amit elértünk és ebben minden résztvevőnek sok munkája van. Az új hozzáállás nélkül eredménytelen lett volna a választás a közösség szempontjából. Így viszont
új lehetőségek nyílnak, sokkal gazdagabb, színesebb
program valósulhat meg. Az embereknek, az örmény
közösség tagjainak is ez volt a várakozása, hiszen már
sokaknak elege volt a szembenállásból fakadó értelmetlen feszültségből. Ez csak elszomorította, nem szolgálta a hazai örmény közösséget. Most jött el az a pillanat,
amikor ténylegesen lezárhatjuk az elmúlt két évtizedet és
csak a jó dolgokat és vívmányokat visszük tovább. Ezért
is döntöttünk úgy a testület felállításakor, hogy az elnököt
az egyik, míg az elnökhelyettest a másik szervezet adja.

Dr. Issekutz Ákos, aki kitűnő sebészorvos, igazi partnerként, elkötelezetten vesz részt a munkában, pontosan
úgy, ahogy a testület többi tagja is. Ezt tartjuk szem előtt:
közösen dolgozunk, meghallgatjuk egymást, egyeztetünk. Tulajdonképpen, ahogy azt mindig is kellett volna.
Arménia: Beszélne az Országos Örmény Önkormányzat
jövőbeni terveiről?
Akopyan Nikogosz: A rendrakás utáni legfontosabb feladat az értékmentés, hiszen számos olyan programunk,
feladatunk, intézményünk van, melyek a nehéz időkben is
próbáltak helytállni, sőt sikeresen működtek. A kulturális
központ, a színház, az újság, a diaszpóra fesztivál, a táborozások, az erdélyi örményekkel, a nemzetközi diaszpórával és
anyaországgal történő kapcsolattartás folytatása és intenzívebb szintre emelése elemi érdek. Lesznek olyan örmény
nemzetiségi sarokpontok, amelyekben teljes konszenzussal fogjuk képviselni az örménység ügyét. A közeljövőben
létrejön egy új Erdélyi Örmény Kulturális Központ is, amely
intézményként az erdélyi örmények kulturális programját
valósítja meg. Gazdag és megvalósítható programtervet állított össze valamennyi intézményünk vezetője.
Arménia: A járvány megjelenése hogyan érinti az Önkormányzat működését?
Akopyan Nikogosz: Ez egy sosem tapasztalt nehézség és
rendkívüli helyzet. Igyekszünk, a hivatal működését biztosítani, hiszen rengeteg a feladat, nem lehet leállni. A legutóbbi ülést is maszkban, egymástól két méteres távolságban,
az épület kertjében tartottuk meg, de az elmúlt hetekben is
megállás nélkül dolgoztunk dr. Rónaszéki László hivatalvezetővel az elindulás szigorú feltételeinek megteremtésén.
A kihirdetett veszélyhelyzet kezdeti időszakában videós
felhívást intéztünk valamennyi közösségi oldalunkon a szabályok betartását és az egymásra, főként idős, vagy beteg
hozzátartozóinkra történő odafigyelést kérve. Ha lehet személyesen most senki ne keresse fel az irodát. Megadtunk
telefonszámot és internetes elérhetőséget. Azon vagyunk,
hogy mindenkin segíthessünk, ha szükség van erre, társadalmi munkában, önkéntesként. Egyre nagyobb hangsúlyt
fektetünk majd arra, hogy online tartalmakon keresztül eljuttassunk kulturális és egyéb más információs tartalmainkat. Ebben segítségre lesz majd a közösségi médiaközpont,
valamint a színház és a kulturális központ munkatársai és
művészei. A közösségnek tudnia és éreznie kell, hogy felelősen működünk, együtt vagyunk a legnehezebb időkben is.
A legfontosabb, hogy most mindenki tartsa be ennek az új
helyzetnek az előírásait.
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Egy új korszak kezdete a hazai örményeknél
Választások előtt
Ősszel ismételten nemzetiségi választások lesznek, ahol minden regisztrált örmény nemzetiségű magyar állampolgár
leadhatja szavazatát és segítheti a hazai örménység jövőjét.
Az elmúlt ciklusok során kialakult áldatlan állapotokon szeretne az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
felülemelkedni és olyan megoldást javasolni, amely a problémákat alapjaiban oldhatja meg az örmény közösségen
belül a tartós, békés egymás mellett élés érdekében. A közös értékeket és célokat nyilatkozatban rögzítette és felkér
minden örmény nemzetiséghez tartozó választópolgárt, hogy még a választás előtt olvassa el és gondolja át a benne
foglaltakat. Javasolja, hogy a következő nemzetiségi választáson csak olyan képviselőjelöltre szavazzanak, aki ezt a
Nyilatkozatot elfogadta és aláírta.

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület tagjai által kezdeményezett

KÖZÖS ÖRMÉNY CÉLOK

NYILATKOZATA
Magyarországon az örmény nemzetiség a történelmi – és
egyéb okok miatt – többrétegű, többszínű és többnyelvű.
Erre a többrétűségre úgy kellene tekinteni, mint lehetőségre, hogy minél alaposabban megismerhessük és megismertethessük kultúránkat és történelmünket, s ne legyen
többé alapja a kirekesztésnek, megkülönböztetésnek.
Szükségesnek tartjuk, hogy a Magyarországon őshonos magyarörmények több évszázad alatt kivívott jó híre
kerüljön visszaállításra, legyen tiszta és átlátható, választók által követhető pénzügyi gazdálkodás az örmény önkormányzatiságon belül.
1.

A magyarországi örmény nemzetiség közössége
nem egy homogén, egységes és oszthatatlan közösség, hanem többrétegű, többszínű és több nyelvű,
különböző időkben- és származási helyről hazánkba
érkezett több kisebb, nagyobb közösségből és önálló
egyénekből áll, akiknek joguk van saját elképzeléseik
szerint megélni örmény identitásukat, vallásukat és
ápolni hagyományaikat az anyanyelvűségük szerint,
magyar, vagy örmény nyelven.
2. A bejegyzett és működő örmény közösségeknek joguk van megkülönböztető elnevezést használni: pl.
magyarörmény, erdélyi örmény, keleti-örmény, nyugati-örmény, örmény, stb.
3. A bejegyzett és törvényesen működő közösségek
egyenrangúak, nincs fontossági sorrend, hierarchia,
egymás fölé/alá rendeltség.
4. Az egyes örmény gyökerű közösségek és egyének
kötelesek békésen egymás mellett élni, nem bánt-

hatják, sértegethetik egymást. Tiszteletben tartják
a más közösségek múltját, hagyományait, hitéletét,
kulturális- és szellemi örökségét és tulajdonát.
5. Az egyes bejegyzett örmény közösségek jogi- és
morális egyenjogúságából következik a gazdasági
egyenjogúság is, kellő gazdasági és kulturális teret
hagynak más közösségeknek is, nem megengedett a
gazdasági- és szellemi erővel való visszaélés, a kirekesztés. Az Országos Örmény Önkormányzat (OÖÖ)
köteles legyen az állami támogatásokból – mind a
kulturális –, mind a gazdasági erőforrásokból (közpénzekből) – minden bejegyzett és törvényesen
működő közösséget – kérelem esetén – arányosan
támogatni. A békés egymás mellett élés lehetővé teszi az együttműködést (Pl. közös országos program
Genocídium megemlékezésre), közös tevékenységet,
szervezést.
6. A hazai örmény gyökerű egyének és csoportok alkotása, művészete, „kulturális identitása” kettős: magyar és örmény, amely a magyar és örmény kultúrát
egyformán gazdagítja.
7. A csak magyar anyanyelvűség nem akadálya az örmény közösséghez tartozásnak és az örmény önkormányzati képviselet ellátásának.
8. Az örmény nemzetiségi képviselő nem a gazdaságiés kulturális hatalom tulajdonosa és birtokosa, hanem
a választópolgárok bizalmát élvező azon személy, aki
szolgálja a választópolgárok örmény nemzetiségi-,
kulturális- és identitásőrzési-, hagyományápolási
igényeit, valamint az egész magyar társadalom szá-
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mára a hazai örménység kultúrájának és hitéletének
megismerhetőségét. Minden megválasztott örmény
nemzetiségi önkormányzati képviselő legyen minden,
az örmény nemzetiséghez tartozó magánszemély,
vagy közösség elhivatott képviselője.
9. Az OÖÖ, mint választott szervezet és Hivatala törvényes működése a hatályos jogszabályok maradéktalan
betartásával és a korábbi pontokban rögzített kiegyezési feltételeknek megfelelő új Szervezeti és Működési Szabályzat, új hivatali felállás alapján működjön. Az
OÖÖ hirdesse meg azt a pályázati lehetőséget, hogy saját pénzügyi keretéből, együttműködési szerződés alapján, a hozzá forduló örmény közösségek működését
támogatni tudja. Az OŐŐ pályázat elbírálásra delegált
képviselőjének az állami támogatási pénzek elosztásánál az arányosság elvének betartásával kell eljárnia.
10. Szükséges, hogy az OÖÖ működtessen egy honlapot, amely a szabályoknak megfelelően időben, kellő részletességgel és pontosan tájékoztat, elszámol

és beszámol a közpénzek felhasználásáról. Szükséges, hogy a honlap teljes tartalommal tartalmazza
a közgyűlési jegyzőkönyveket, határozatokat érdemi
adatokkal és hitelesítéssel (pl. projekt neve, összege,
felelőse, határideje, beszámoló és elszámolás), szerződéseket, tételes költségvetést részletes szöveges
melléklettel, felelősöket, hogy a működés folyamatosan követhető legyen bárki számára.
A Nyilatkozatot, elsőként dr. Issekutz Sarolta írja alá, mint
az Egyesület elnöke, és a Nyilatkozatban foglaltak elhivatott szószólója. A www.magyarormeny.hu és fovarosiormeny.hu oldalakon megtalálható lesz majd, hogy mely
képviselőjelöltek írták alá a Nyilatkozatot, hogy ez segítse
minden választópolgár döntését a választások előtt.
Budapest 2019. 05. 23.
dr. Issekutz Sarolta elnök
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Elhunyt Patrick Devedjian
– Gyászol Franciaország és az örmény diaszpóra
A 75 éves politikus a járvány első
áldozata a francia politikai életben.
Koronavírus-fertőzésben elhunyt
vasárnapra virradóra Patrick Devedjian volt francia miniszter, a
Párizshoz közeli Hauts-de-Seine
megye elnöke – közölte a politikus
sajtószolgálata. A 75 éves politikus a járvány első áldozata a francia politikai életben.
Patrick Devedjian maga jelentette be a Twitteren március 26-án, hogy előző nap pozitívnak bizonyult a koronavírus-tesztje, és megfigyelésre egy dél-párizsi kórházba
szállították. Azt írta akkor, hogy fáradtnak éri magát, de
az állapota stabil. A tájékoztatás szerint azonban állapota
két nappal ezután kezdett rohamosan romlani, majd vasárnap politikus szervezete feladta a küzdelmet. A Valeurs Actuelles című jobboldali hetilap értesülése szerint a
politikus szívbeteg volt.
Az örmény menekült családban született, ügyvéd végzettségű jobboldali politikus meggyőződéses antikommunistaként a francia szélsőjobboldalon kezdett politizálni, majd a jobboldalhoz csatlakozott. Jacques Chirac
és Nicolas Sarkozy államfősége idején több miniszteri
posztot is betöltött, 2007 óta Haut-de-Seine megye tanácsát vezette. Halálhírére számos francia politikus rea-

gált, méltatták a személyiségét és
a műveltségét.
„Patrick Devedjian szenvedélyes,
őszinte, elkötelezett ember volt.
Azt a politikát testesítette meg,
amelyet szeretek” – írta közleményében Nicolas Sarkozy volt
államfő. Francois Fillon volt miniszterelnök szerint „a mosolygós
arca, határozott megszólalásai, éles humora, intelligenciája és műveltsége mindannyiunkban nyomott hagyott”.
Anne Hidalgo, Párizs szocialista főpolgármestere „óriási szomorúságának” adott hangot. „Örmény barátainkra
gondolok, akik ma az egyik testvérüket veszítették el” –
írta közleményében a városvezető. Az örmény gyökereire
büszke politikus egész életében az örmény népirtás elismeréséért és Örményország fejlesztésének támogatásáért küzdött.
„Szókimondására mindig emlékezni fog a közvélemény” – fogalmazott Jean-Yves Le Drian külügyminiszter, aki „egy elkötelezett demokratától” búcsúzott. A
francia kormánytagok közül egyébként többen is megfertőződtek az új típusú koronavírussal, közülük egyik
állapota sem súlyos, és a nemzetgyűlésben is csaknem
harminc képviselő szenved a Covid-19 fertőzésben, többeket kórházban ápolnak.
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Az örményekről a világon és Magyarországon
– történelmi áttekintés
Az örmények őshazája a Kaukázustól délre, a Ván-Szeván-Urmia tavak háromszöge által közrefogott területen,
az Örmény-fennsíkon volt. Az örménység a fennsík őshonos lakóiból, továbbá a bevándorló indoeurópai törzsekből kovácsolódott etnikai, nyelvi és kulturális szempontból egységes egésszé. Ez a néppé válási folyamat,
az örmények etnogenezise a Kr. e. XI–VI. századok folyamán ment végbe. Az egységesülés katalizátora a fennsík
első szervezett államalakulata, az urartui birodalom volt.
A néppé válás folyamatának első bizonyítéka a Kr.e.520ból származó perzsanyelvű behisztuni felirat, mely a
területet Armina-országként említi. Az örmények külső
armen és belső haj neve egy-egy ősi, az etnogenezis
szempontjából legjelentősebb protoörmény törzsszövetség nevét őrzi. Az örmények országukat Hajasztannak,
magukat hajnak nevezik. Az örmény nyelv az indoeurópai
nyelvcsalád tagja, közvetlen nyelvi rokona akárcsak a görögnek nincsen. Nyelve gazdag változatos mássalhangzókban; 36 fonémájából mindössze öt a magánhangzó
(a, e, i, o u). Saját ábécéjét Meszrop Mastoc szerzetes
alkotta meg Kr.u.404-405-ben. Az ábécé megalkotása
hatalmas és gazdag irodalom felvirágzását tette lehetővé. Bár a nyelv az azóta eltelt 1600 év alatt nyelvtanában,
szókincsében sokat változott, az ábécét változatlan formában máig használják. Ez teremtette és teremti meg a
politikai széttagoltságban élő örmények kulturális egységét nemcsak az elmúlt századokban, de a jelenben is. Az
első örmény királyságot a Jervandidák alapították a Kr.e.
IV. században. Az Artaseszidák ( Kr.e.II–Kr.u.I.sz. ) uralkodása idején nemcsak egyesítették az örmény királyságokat, de II.Tigrán király ( Kr.e.95-55 ) igazi birodalommá
növelte az örmény területet: határait három – a Kaszpi, a
Fekete és a Földközi – tenger mosta.
A IV. századelején, III. Trdat király 301-ben, a világon
elsőként tette államvallássá Örményországban a kereszténységet. Nemcsak a szaszanida Perzsia, de a keresztény Bizánc is magáénak szerette volna tudni Arménia
területét, így a kettős védekezésben az ország katonai
ereje lassanként felmorzsolódott, s politikai önállósága is
megszűnt az utolsó Arsakida király haláIával (428).
Ennek ellenére több más ókori néphez hasonlóan mégsem tűnt el a történelem süllyesztőjében, s nem olvadt fel
a környező népek etnikai-vallási olvasztótégelyében sem.
Nyelvét, kultúráját, nemzeti identitástudatát máig meg
tudta őrizni, még az anyaországon kívüli diaszpóra-létben is. A fennmaradás záloga két sorsdöntő eseményhez: a kereszténység felvételéhez és az örmény írásbeliség megalkotásához kapcsolható. Az autokefal örmény

egyház, melynek feje napjainkig a mindenkori minden
örmények katolikosza, az örmény államiság megszűnése
után átvette az állam bizonyos funkcióit: vezetői az örménység hivatalos képviselői voltak a XX. századig.
Az örmény írásbeliség, az ábécé pedig korokon és földrajzi távolságokon átívelő kapcsolatot biztosít napjainkban is a világon diaszpórában élő örmények számára. Az
örmények mai lélekszáma 10-12 millióra tehető. Ebből
mintegy 3.5 millióan élnek az anyaországban, az 1991
óta független Örmény Köztársaságban. A fennmaradó
örménység a világon szétszórva, Amerikától Ausztráliáig
diaszpórában él.
Örményország viharos történelme során a meg-megújuló inváziók és üldözések miatt a védtelen lakosság
csoportosan hagyta el az anyaországot. Így alakult ki az
örmény diaszpóra, a szpjurk. Az első kolóniák a középkorban, a szeldzsuk, tatár és oszmán-török pusztítások
után jöttek létre az Arméniához földrajzilag közel eső területeken: a Közel-Keleten, a Földközi-tenger partvidékén
és Afrika északi részén. A XVII–XVIII. században már Közép- és Nyugat-Európa országaiban is kialakulnak a napjainkban is létező kolóniák. Európában legjelentősebb a
franciaországi, de Olaszországban, Hollandiában, Ausztriában is szép számmal
élnek örmények. Az Amerikai Egyesült Államok területén főleg a törökországi örmény népirtás után, 1915-20
között növekedett meg erősen az örmények lélekszáma.
A keleti parton Detroit-Boston-Providence, a nyugati parton Kaliforniában, Los Angeles-Fresno környékén tömörült az örmény bevándorló lakosság.
Keleten Szíria és Irán, Egyiptom és Libanon, illetve India
területén vannak jelentősebb örmény központok.
A magyarországi örmény jelenlét a középkortól dokumentálható.
A Kézai és a Túroczy féle krónikák pedig arról számoltak be, hogy az örmények részt vettek a magyar honfoglalásban, s közülük sokan letelepedtek az akkori ország
területén.
1243-as oklevelek tesznek említést arról, hogy az úgynevezett Örményfalu – Terra Arménium – létezett, és ezt
megerősíti IV. Béla királyunk kiváltságlevele is, amely arról rendelkezik: a tatárjárás után váljon lehetővé az örmények visszatelepítése.
Az örmények elszórt jelenlétére egyes krónikák adatai,
továbbá a helynevek (Örményes, Örménykút) utalnak.
Nagyobb betelepülésre a XVII. század második felében
került sor. A hagyomány szerint a Bagratida-királyság fő-
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városából, Aniból menekültek az erdélyi örmények ősei.
A várost a szeldzsuk betörés ( 1064 ), a mongol invázió
(1236), majd egy földrengéssorozat (1319) néptelenítette
el teljesen. A városlakók papjaikkal, anyagi-szellemi értékeikkel előbb a Kaukázusban, majd a Krímben, azután
a tatár támadások elől Moldvában kerestek menedéket.
Nagyobb számban 1672-ben érkeztek örmények Magyarország területére. Apaffy Mihály erdélyi fejedelem
hívására főként Moldovából érkeztek. Sokan talán nem
tudják, hogy az első magyar armenológus, azaz az örménység történelmét kutató tudós férfiú nem más volt,
mint Mikes Kelemen. Ő az, aki száműzetésében, Rodostóból írt leveleiben hosszan beszámol az örmény szokásokról. Környezetében sok menekült örmény élt, akik
erősen őrizték identitásukat és meghatározó részei voltak az akkori társadalomnak. Az 1848-as szabadságharc
idején a tábornokok és a közkatonák között is nevezetes
örmény családok fiai harcoltak a szabadságért. Kossuth
Lajos, aki törökországi emigrációja során megismerkedett az örménységgel, nem egy írásában jelezte, hogy
milyen erős az örmények szabadságvágya. Makk ezredeshez intézett levelében, 1851. augusztus 18-án Kutahiából írta: „az örmények részére egyenlő jog, egyenlő
oltalom, és egyenlő szabadság” kell.
Apafi Mihály kezdeményezésére Csíkszépvízen, Gyergyószentmiklóson, Görgényszentimrén, Felfalun, Petelén,
Ebesfalván (Erzsébetvároson) telepedtek le. Ezeken a településeken volt már örmény lakosság, s a városok fekvése kereskedelmi szempontból is kedvező volt. A tőkeerős,
leggazdagabb családok Besztercére költöztek, ahonnan
azonban a szász iparosok féltékenysége miatt távozniuk
kellett. Ezért költöztek át Szamosújvárra (1700). A betelepedés évének hagyományosan l672-t számítjuk. Társadalmi helyzetüket tekintve a betelepedett örmények főleg
iparosok és kereskedők voltak, a bőrfeldolgozásban utolérhetetlenek, a marhakereskedelemben elsők. A kolónia
belső életét az 1689-ben megalakult Örmény Kompánia,
majd l757-től kezdve a Százak tanácsa irányította. Mint
polgári réteg illeszkedtek be az akkori Erdély polgárságot
nélkülöző csonka társadalmába.
1740 és 1763 között 41 örmény család kapott nemességet. A nemesített örmény családok beolvadtak a magyar
nemességbe, házastársuk nem volt örmény származású, s birtokaik is távol estek az erdélyi örmény városoktól.
Ebben a folyamatban a kolónia legtőkeerősebb tagjait
vesztette el.
A XIX. századig az örmény – és nemcsak örmény – városok homogenitását a kiváltságok, a városi autonómia,
az önkormányzat és a saját bíróság biztosította. Kiváltság
volt városi polgárnak lenni Szamosújváron. A betelepülő
akkor sem nyerhetett polgárjogot, ha örmény polgárral házasodott össze. A feudális rendszer nemcsak korlátozta a
lehetőségeket, de védelmet is nyújtott, az örményeknek el-

sősorban az asszimiláció ellen. 1848 után, a feudális korlátok feloldásával megszűnt az örmény városok homogenitása is. A jobb piaci lehetőségekért az erdélyi örmények
elköltöztek az örmény többségű városokból. Ez a folyamat
az asszimiláció felgyorsulását eredményezte. Az is tény viszont, hogy a külső megjelenésében, nyelvében elmagyarosodott, ősei foglalkozásához, életmódjához látszólagosan hűtlen örmény értelmiség igyekezett megállítani, sőt,
visszafordítani a beolvadási folyamatot. Szongott Kristóf
és lelkes armenológusok az örmény nemzeti értékek újrafelfedezésével, és ismertetésével próbálták meg ébren
tartani a nemzettudatot. Megindították az Armenia c. lapot
/1887-1906/. Több helytörténeti és etnográfiai kiadvánnyal
is gazdagították kortársaikat és az utókort.
A polgárosodás, Trianon, és később a második világháború eseményei a Kárpát-medencei örmények körében
újabb kirajzásokat eredményeztek. Nagy részük Magyarországra, főleg Budapestre települt át. A világháború után
a magyarországi örmények legjelentősebb központja Budapest lett, ahol nemcsak az Erdélyből, Lengyelországból átvándorló, de a nagy örmény népirtás menekültjei is
otthonra találtak. 1919-ben az üldözések elől betelepülők
megalakították Maszisz nevű egyesületüket, s megjelent
első lapjuk, a Nor Dar (Új Század) is.
Fontos küldetésüknek tartották a nyelvük, vallásuk,
identitásuk, hagyományaik megőrzését.
I920-ban a Magyarországon élő örmények létrehozták közös szervezeteiket, a Magyarországi Örmények
Egyesületét. Hamarosan megindult az egyházközség
szervezése is, s 1936-ban megalakult a Világosító Szent
Gergely egyházközség. 1952-ben, megszüntették a Magyarországi Örmények Egyesületét, a civil kezdeményezések háttérbe szorultak.
1945 után meglehetősen erős érdeklődés támadt az örmények iránt. Jelentős írók és költők műveit fordították
magyarra – jelesül Rab Zsuzsa és Szalmási Pál – s ez
mindenképpen figyelemfelhívó tett volt. 1968-ban rendezték meg az első Örmény Kulturális Napokat, amelynek szervezésében a Magyar-Szovjet Baráti Társaság
jeleskedet. Megrendezték Örményországban is a Magyar
Napokat. Akadémiai szinten létrejött a kapcsolat, és az
Eötvös Lóránt Tudományegyetemen megalakult az első
örmény tanszék, melyet dr. Schütz Ödön vezetett.
1986-ban alakult meg az ARMÉNIA magyar-örmény
baráti kör.
1994-ben új törvények adtak lehetőséget a magyarországi örmények újjá szerveződésének. A nemzetiségi
törvény értelmében önkormányzati keretek között, civil
szervezetként, ápolhatják kultúrájukat, hagyományaikat,
építhetik kapcsolataikat egymással, az anyaországgal,
a diaszpórával. 2019 novemberétől új Országos Örmény
Önkormányzat látja el feladatait.
Összeállította: Avanesian Alex
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Az örmény önkormányzatiság hajnala
Riportrészlet dr. Issekutz Sarolta ügyvéd
(Fővárosi Örmény Önkormányzat
korábbi elnökének a 2000-es évek elején
adott interjújából)

„Gyermekkoromban már tudtam, hogy fele-fele arányban örmény és székely származásúak vagyunk. Otthon szüleink így
neveltek bennünket. Sokat mesélt apám
az örménységéről, az Ararátról, 10 éves
koromban elsőször elutazhattunk Erdélybe az örmény kolóniákat is megismerni,
örmény tárgyú könyveket is olvastam.
Nagyon büszke is voltam rá, hogy örmény
vagyok, sokáig „a kis örmény” voltam az
iskolában, akit meg lehetett kérdezni, ha valamit nem
tudtak eldönteni, például még az ügyvédi munkaközösségben is.
1970-ben egyéni turistaként sikerült két hetet Örményországban eltöltenem, ahol kutattam a gyökereim után.
Itt találkoztam Avanesian Alexszel először.
Talán 1994 elején váratlanul megjelent lakásomon
Avanesian Alex (A.A.) és Diramerján Onig azzal a kéréssel,
hogy az életbelépett új törvény alapján vállaljam el az örmény kisebbségi önkormányzatok megalakításához szükséges történelmi magyarörmény választók felkutatását,
kampány megszervezését, a szükséges dokumentumok
elkészítését, a hivatalos szervekkel való kapcsolatépítést
és képviseletet, stb., miután csak a történelmi magyarörmények jogosultak önkormányzatokat létrehozni.
A kérés meglepett, ügyvédi elfoglaltságom miatt hoszszabb gondolkodási időt kértem. Végül elvállaltam a
felkérést azzal a megfogalmazott kampányfelhívással,
hogy a hazai magyar anyanyelvű történelmi örménység
és az újonnan betelepült örmény nyelvűek közösen hozzák létre az örmény önkormányzatokat minden szinten, a
közös örmény kultúra bemutatása céljából.
Hónapokon keresztül éjszaka a telefonkönyvekből gyűjtöttem ki az örmény vezetékneveket (Szongott Kristóf
könyve alapján), hogy számottevő magyarörmény gyökerű szavazhasson örmény önkormányzatainkra. Nagyon sikeres volt az indulás, a kezdetek. A beindult önkormányzatokat felkészítettem a működésre. Az országos
testület elnöke A.A. lett, az alelnökséget mint jogász elvállaltam a törvényesség biztosítása céljából.
Amikor azt a megbízatást kaptam, hogy állítsam talpra
az örmény közösséget, még magam sem tudtam mekkora ez a munka és mekkora az „eltemetett város”. Az
általam ismert és „titokban” működő örmény közössége-

ken kívül magam sem tudtam kik is a még élő örmények,
hol vannak, vállalják-e örménységüket. A szerény egyházi
névsoron kívül az egyetlen támpontom az örmény nevek
sajátossága volt. Tudtam, hogy a beilleszkedés miatt az
örmények „magyarították” neveiket. Ráadásul a gyakori örmény névmagyarításokat már a XIX. század végén
Szongott Kristóf rendszerezte és kiadott egy könyvet
az örmény nevekről. E könyvre alapozva a telefonkönyv
alapján kezdtem el hívogatni a név alapján örménynek
vélt személyeket. Képzeljék el magukról, valaki felhívja és
megkérdezgeti finoman, hogy örmény-e? Sokan megörültek annak, hogy újra szerveződik az örmény közösség, mások semmit nem tudtak az örmény gyökereikről.
Tovább menve, finoman érdeklődtem, vannak e erdélyi,
vagy Erdélyből származó szülei, nagyszülei, hogy is hívják a nagypapát, nagymamát. Nagyon sok kellemes és
kellemetlen tapasztalatom volt. De szívós munkával valami elindult, gyűltek a nevek és címek. Természetes, hogy
e módszerrel nem lehet több ezer embert elérni, de túljutottunk az első választáson, az ahhoz szükséges létszám
összejött. A szavazatokkal nem volt gond, mert akkor
még mindenki szavazhatott és az örmények a múltjuk
miatt nagy tiszteletnek örvendtek. Az örmény szavazatok
meghaladták a sokkal nagyobb nemzetiségek szavazatait is. A megalakuló kisebbségi önkormányzatok működésére a közmédia odafigyelt, igen sok rendezvényünkről tájékoztatott, igy a potenciálisan elért örmények köre
megtöbbszöröződött, mert széles körben ismerté váltak
az örmények.
…
(Megjelent: Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény és ruszin nemzetiségek néprajzából
10. (2018)
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Örmény programok januártól májusig
Szoboravatás veszprémben
Veszprémben 2019. október 6-án felavatták Ashot Bagdasaryan örmény szobrászművész a tizenhárom aradi
vértanúnak emléket állító szobrát. A tizenhárom tábornok
közül ketten, Lázár Vilmos és Kis Ernő örmény származásúak voltak. Az alkotó a mitológiai Ikaroszt helyezte az
emlékmű kompozíciójának középpontjába. Ikarosz alakja
a fáradhatatlan, kitartó, álmokat kergető ember archetípusa, aki célját a lehetetlennel szemben próbálja elérni.
Emberfeletti erejét a remény adja, de sorsa egyben a
szárnyvesztett küzdelem példája is.
Az eseményen jelen volt a Jerevánból érkezett alkotó is,
akinek nem ez az első Magyarországon felállított munkája. Az ünnepi szoboravatáson az Örmény Kulturális
Központ és az Országos Örmény Önkormányzat vezetői, Avanesian Alex és Akopjan Nikogosz átadták a legnagyobb hazai örmény nemzetiségi elismerést a Lázár
Vilmos-Kiss Ernő Emlékplaketteket, melyet idén Porga
Gyula, Veszprém polgármestere és Brányi Mária alpolgármester, valamint Wohlmuth Klaudia televíziós rendező-szerkesztő vehetett át.

Vízkereszti szentmise az Orlay utcában
Január 12-én, vízkereszt napján az Orlay utcai Örmény
Katolikus Templomban tartott ünnepi szentmisét, Vartan
atya, isztambuli örmény katolikus plébános. A szertartáson közreműködött a templom énekkara Garaguly István
vezetésével. Képeink az eseményen készültek.
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Önkormányzat elnöke, és Dr. Issekutz Ákos, elnökhelyettes nyitotta meg, majd Puskás Attila az Erdélyi Magyar-örmények Szövetségének elnöke méltatta Jánosi
festményeit, s beszélt arról mit jelentenek számára a
többségében gyergyói tájakat ábrázoló képek.
Új örmény képviselőtestület Pécsen

Hagyományörző Klasszikus Zongora délután
Debrecenben

Februárban kellemes hangulatú bemutatkozó teadélutánt szervezett Gránátalma Pécsi Örmény Önkormányzat a pécsi örmény közösséggel melyen részt vett Auth
István nemzetiségi tanácsnok is. Mint ismert Pécsen a
választások után új összetételű örmény nemzetiségi önkormányzat alakult. Az új képviselőtestület az Országos
Örmény Önkormányzattal és intézményeivel együttműködve lelkesen kezdte meg munkáját.

A debreceni Örmény Nemzetiségi Önkormányzat január
18-án hagyományőrző klasszikus zungora délutánnal
várta az örmény nemzetiségi programokat kedvelő közönségét. A programra most is megtelt a Méliusz Juhász
Péter könyvtár előadóterme, ahol Gayane Jaghatspanyan
nemzetközi díjas zongoraművész örmény zeneszerzők
műveit szólaltatta meg. A darabok között Avanesian Alex
örmény irodalmi művekből idézett.
Gyergyói festőművész kiállítása
Jánosi Buslig Szanda, fiatal festőművész képeiből rendeztek nagysikerű kiállítást február 14-én az Örmény
Kulturális Központ Semmelweis utcai Galériájában. A
rendezvényt Akopyan Nikogosz, az Országos Örmény
Történeti kiállítás
Februáur 22-én a XX. kerületi Örmény Önkormányzat
első, bemutatkozó rendezvénye az örmény történelmi
fővárosokat bemutató kiállítás megrendezése volt. A kiállításon az örmény történelem dicsőséges, viharos évezredeinek és évszázadainak történelmi székhelyeivel
lehetett megismerkedni. A kiállítást Vartapetján Petra,
a XX. kerületi Örmény Önkormányzat elnökasszonya és
Avanesian Alex nyitotta meg az Örmény Kulturális Központ képviseletében. Az esemény helyszíne a kerületi Civil Ház volt.
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Posztcentenárium a Pázmányon

Február 27-én az örmény genocídiumról rendeztek
posztcentenárium előadást a Pázmány Péter Katlolikus
Egyetem Armenológiai tanszékének szervezésében. Az
előadást Harutyun Marutyan professzor, az örményországi Genocídium Múzeum Intézet igazgatója tartotta.
Harutyun Marutyan, a jereváni Örmény Genocídium Intézet és Múzeum főigazgatójaként érkezett az eseményre.

A professzor a vizuális forrásoknak, az örmény népirtás
emlékezetének nemzetközileg elismert kutatója, aki világszerte számos konferencia és egyetem rendszeres
meghívottja és előadója. A PPKE örmény tanulmányok
programjában már 2017-ben vendégoktatóként tanított.
Tavaszváró Nőnap a XIII. kerületben
Már hagyománynak számít az Örmény Kulturális Központ szervezésében zajló, hölgyeket köszöntő rendezvény. Idén a tavaszváró nőnapi ünnepség helyszíne a XIII.
kerületi Nemzetiségek háza volt. Nelson Szahakjan operaénekes műsora után az EMOSZ elnökségi tagja Buslig
Gyula köszöntötte a nőket, Székely András pedig a Papus
Borművek kínálatával kedveskedett a hölgyeknek.

Költői est Újpesten
Az Újpesti Örmény Önkormányzat szervezésében március 11-én újpesten került sor az Egybeírva című verseskötet bemutatójára. Diramerján Artin versei ezúttal a szerző
előadásában volt hallhatóak. Az esten korábbi költemények átiratai is elhangzottak, akárcsak a legfrissebb, új
versek.

Örmény Emléknapi élő koszorúzás
Idén virtuális módon emlékezünk április 24-én az Örmény Genocídium emléknapján. Az Országos Örmény
Önkormányzat, az Örmény Kulturális Központ, valamint
az Erdélyi Örmény Gyökerek által szervezett koszorúzást
élőben közvetítjük a Duna parti örmény kőkereszt helyszínéről. Az ünnepi eseményt és a közös emlékezést az
Örmény Kulturális Központ Facebook oldalán lehet nyomon követni, várunk mindenkit az élő bejelentkezésen.
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Az örmény nép gyásznapján emlékeztünk Veszprémben …
A veszprémi Örmény nemzetiségi Önkormányzat és Az
Örmény Kultúráért Alapítvány alakulása óta minden évben – ahogy a világ minden táján élő örmények is – megemlékezik április 24-ről, az örmény nép gyásznapjáról.
Ezen a napon kegyelettel hajtunk fejet minden örmények emlékére, akik nemzetiségük miatt haltak meg kegyetlen, erőszakos halállal 1915-1922 között Törökország
területén.
Emlékezünk a szumgaiti mészárlás áldozataira, a szíriai örmény keresztényekre és mindazokra, akik örmény
nemzetiségük miatt szenvedtek mártírhalált.
Emlékezünk abban a szellemben, hogy sohasem a különbözőséget keressük, hanem az azonosságot. Sok közös van sorsunkban. Az örmény és a magyar népet egyaránt sújtották a történelem viharai, de mindkét nép meg
tudta őrizni identitását.
Az örmény genocídium 105. évfordulóján Fodorné Jobbágy Éva elnökhelyettes és Szappanos László képviselő
a veszprémi Kossuth utcán álló örmény kereszteskőnél
elhelyezte a gyász és emlékezés virágait. Önkormányzatunk elnöke, Akopjan Nikogosz – aki egyben az Országos
Örmény Önkormányzat elnöke is – lélekben volt velünk, a
budapesti virtuális megemlékezésen vett részt. Sajnálatos módon ez évben a kialakult járványhelyzet miatt nyilvános rendezvényre nem kerülhetett sor.
A gyász döbbenete soha nem lehet azonos a cinkos
hallgatással. Az évforduló mindenkor arra kell késztessen bennünket, hogy ébren tartsuk ezt a fájdalmas, közös
nagy emlékezetet, s minden tőlünk telhetőt elkövessünk,
hogy hasonló szörnyűségek ne történhessenek.

Tények: Április 24-e a világ minden táján élő örmények
számára a gyász és a megemlékezés napja: 1915-ben
ezen a napon indult az Oszmán Birodalomban élő örmények legyilkolása. Ez volt a 20. század első etnikai és
egyszersmind vallási alapú, szisztematikus népirtása –
amelyet még számos követett. A másfél millió áldozatot
követelő tragikus eseménysorozat nem tanulság nélküli számunkra sem, mert a világ legrégibb keresztény
nemzeteként számon tartott örmény nép történelme
sok szempontból hasonlít a magyarokéra. Históriájuk
országvesztések, illetve országfelosztások, vallási, valamint etnikai alapú üldöztetések hosszú láncolata. Mindkét nép történelme során tapasztalta az oszmán-török
hódoltságot is, s az első világháborút követően is hasonlóan alakult sorsuk. Az örmények azonban nemcsak országot és függetlenséget vesztettek, de közel kerültek a
tényleges fizikai megsemmisüléshez is.
Pallavicini János, a Monarchia konstantinápolyi követe
tiltakozott a leghevesebben az államilag szervezett népirtás ellen. A magyarhoz hasonló országvesztésekkel,
illetve országfelosztásokkal tarkított örmény történelem
legszomorúbb eseményét azonban ő sem tudta megakadályozni. A mai Törökország egykori virágzó örmény
életére ma már éppúgy csak néhány elhagyatott épület vagy buja növényzettel benőtt rom emlékeztet, mint
Dél-Erdély magyar világára.
Urartu Karanténdráma

Fodorné Jobbágy Éva elnökhelyettes
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat, Veszprém

Az Urartu Örmény Színház eredeti karanténdrámával jelentkezett áprilisban. A közösségi videomegosztón elérhető virtuális előadás színészei a járványhelyzet idején
keringő posztokból és kommentekből raktak össze egymásra reflektáló láncot.
Örmény esküvőre
A kőbányai Polgármesteri hivatal tanácstermében került
sor a karantén óta megtartott első örmény esküvőre. Bacsa Gyula a helyi örmény önkormányzat elnöke mondta
ki a boldogító igen menyasszonyának Nagy Máriának a
jelenlegi korlátozásoknak megfelelő, szűk körben megtartott eseményen.
Összeállította: Diramerján Artin
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A Magyarörmény Tudástár-ról
A Magyarörmény Tudástár (MÖT) célja, hogy egybegyűjtse és bemutassa a mintegy 800 éve, az ősi,
örményországi Áni székesfővárosból elszármazott
magyarországi, erdélyi örmény diaszpóra múltját és jelenét, történelmét, kultúráját, meghatározó személyeit
és írott megjelenéseit. A Magyarörmény Tudástárba
feltöltött magyarörmény tematikus írások, tanulmányok, cikkek, könyvek, fotók, kiállítások mutatják be a
magyarörményekről megjelent, vagy általuk létrehozott
tudást.
A MÖT megálmodásakor nem kívántunk konkurálni
a nagy enciklopédia rendszerekkel, mint pl. Wikipédia
vagy Wikimédia. Az Országos Széchenyi Könyvtár által üzemeltetett EPA (Elektronikus Periodika Archívum
és Adatbázis) MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár),
MDK (Magyar Digitális Képkönyvtár) vagy DKA (Digitális KépArchívum) stb. rendszerekkel sem kívántuk
felvenni a versenyt, mert kis egyesület vagyunk. Talán olyan szellemben közelítjük meg tudástárunkat,
mint egy tematikus, „magyarörmény dicsőségtábla”,
amelyen megtalálható dicsőséges múltunk és történelmünk és dicső őseink, valamint látható, hogy a ma
élő leszármazottak milyen tiszteletreméltó szerepet
játszanak a mai magyar kulturális, tudományos közéletben. Mindenkinek éreznie kell, hogy milyen felemelő
érzés e kis nemzetiség tagjának lenni. A feltöltéseknél
válogatunk a nagy enciklopédikus rendszerek anyagából is, de a tudásanyagot saját gyűjtésekkel, kutatásokkal, tanulmányokkal, még nem feldolgozott könyvek digitalizálásával gyarapítani kívánjuk, ezzel kiegészítve a
nagy enciklopédikus rendszereket. A lényegi különbség
abban van, hogy ez egy bensőségesebb és nem olyan
„hivatalos” rendszer.
A válogatás és feltöltés során nem kívánunk szakértőként mérlegelni és igazságot tenni az írások között, ezért
törekszünk arra, hogy minden, a tematikus témakörbe
tartozó fontos írás feltöltésre kerülhessen, bizonyos szerkesztői moderálás után. A MÖT nem foglalkozik sem a
nemzetiségi-, sem a nemzetközi politikával, csak annyiban, amennyiben a közösség belső élete bemutatásának
része.
A magyarörmény definíciót az örmény diaszpóra nagy
kutatójától és dokumentálójától, a szamosújvári középiskolai tanár és armenológus Szongott Kristóftól vettük át,
aki a XIX. század végén használta megkülönböztetésül a
Kárpát-medencén túl élő örmény nyelvű diaszpórák tagjaitól, akikkel örményül levelezett. A Kárpát-medencében élő
örménység ekkor már csak magyarul beszélő, de örmény
múltját, identitásának sok más jegyeit büszkén viselő és
őrző közösségei éltek.

A Magyarörmény Tudástár kiinduló bázisát az Erdélyi
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület (EÖGYKE) eddigi működése során felgyülemlett tudásanyag képezi. Az
Erdélyi Örmény Kulturális Egyesület 1997-ben alakult,
azzal a legfontosabb céllal, hogy szinte az utolsó pillanatban még megtalálja és összefogja a Trianon és a II.
Világháború, majd az azt követő szocialista rendszerben
szétszóródásra, hallgatásra ítélt magyarörményeket.
Megalakulás óta több mint 25 könyvet adott ki, 5 nemzetközi konferenciát szervezett, három alkalommal Örmény
Kultúra Heteket, közel 100 kiállítást rendezett, számtalan
előadást tartott, stb., melyben részt vettek a képviselőiből
alakult örmény önkormányzatok is. Eközben szinte meghatározhatatlan mennyiségű tudományos, történelmi,
gasztronómiai, genealógiai, egyháztörténeti, kulturális
stb. információ halmozódott fel. Ezen információk rendszerezett és kereshető közkinccsé tétele nagyon fontos
a magyarörménység számára, hogy azok kutathatóak
legyenek mind a magyarörmények, mind bármely érdeklődő számára.
Az Egyesület tevékenységének egy másik igen fontos
feladata, hogy megtalálja az örmény gyökerekkel rendelkező emberek között a művészeket, tudósokat, kutatókat,
politikusokat, orvosokat, színészeket, stb. hírességeket,
akik hozzájárultak a magyar kultúrához, és akikre büszkék vagyunk. Fontosnak tartjuk ezen személyek munkásságának bemutatását, nyomon követését. Ezzel lényegében a magyar kultúra egy speciális, magyarörmény
vonatkozású metszetét adjuk, melyet a Magyarörmény
Tudástár online felületén szeretnénk az érdeklődő nagyközönség számára bemutatni.
A Magyarörmény Tudástár lényegében egy fokozatosan bővülő, tematikus online adatbázis, benne
könyvek, tanulmányok, előadások, kiállítások, híres
magyarörmény személyek stb. bemutatásával. Nemcsak a saját gyűjtéseink, kiadásaink, tanulmányaink
található meg, hanem átveszünk más által írt, kiadott, feltöltött dokumentumokat is (amennyiben a
megjelentetésre engedélyt kapunk és szerzői jogokat
nem sért).
Minden kedves olvasónknak hasznos és kellemes keresést, kutatást, olvasást és szellemi gyarapodást kíván a
szerkesztőség.
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Örmény kalendárium

A régi örmény karácsony, Újév, Farsang, Húsvét
Túl vagyunk a a januári karácsonyon, Újéven, magunk
mögött a farsangi időszak, lelkünk pedig felkészül
a Húsvét ünnepére. Lapszámunkban az év első
harmadának jeles napjait vesszük sorba. Kezdjük a
karácsonnyal és az újévvel, mely az eredeti keresztény
és a mai napig tartott örmény hagyományok szerint
januárra esik, majd az örmény farsangi időszakról és
Húsvétról kapunk képet.

Legkorábban a 3. századi Julius Aphricanus szövegtöredéke utal rá, hogy Rómában, dec. 25-én tartották a karácsonyt.
Az Örmény Apostoli Egyházban azonban Jézus születését Szurb Dznund néven mindig január 6-án ünnepelték,
ami megfelel az eredeti keresztény hagyománynak.
Rómában egy pogány ünnep helyettesítésére helyezték
ezt át dec. 25-ére. Örményország azonban akkor kívül
esett a Római Császárság befolyási övezetén.
A karácsony az örményeknél sokkal inkább vallási ünnep, mint a nyugati világban. Karácsonyfát inkább a Közel-keleten állítanak.
Az ünnep előestéjén mutatják be az Isteni Liturgiát. A
Jragalojc Patarag (a világító mécses áldozata) ez az Isten Napjának, Jézusnak tiszteletére. A régi örmény falu
asszonyai a böjt hete alatt igen alaposan rendbe tették
otthonaikat. Aztán mindenki felkészült testben és lélekben, hiszen magát Istent készültek befogadni a szentáldozásban.
A virrasztási vecsernye után ifjú énekkarosok kezdték
olvasni a Bibliából a Messiás érkezéséről szóló jövendöléseket egészen Dániel próféta könyvéig. Nagy megtiszteltetés volt, ha valakit kiválasztottak ennek a megindító
történetnek a felolvasására. Versengtek a falubeli családok, hogy melyikük közül kerüljenek ki a szerencsés személyek.
Amikor szétnyílt az oltárfüggöny és kezdődött a szentmise, mindenki részesült az Oltáriszentségben. A szentélyből égő gyertyákkal tértek haza a hívek, a mécsesek
és égő szívek vitték szét karácsony fényét az otthonokba.
A karácsonyi vacsora böjtös étele rizsből és halból készült.
Január 6-án hajnalban megszólaltak a harangok. Már
mindenki ébren volt és legszebb ruháikban a templomba siettek, hogy semmit el ne mulasszanak, különösen a
Dicsőség a magasságban kezdetű himnuszt. Ezt megint
közös szentáldozás követte. A kórus már a (Nagy titok)
kezdetű örvendező sárágánt zengte, amely a katolikus

örményeknél is általános a karácsonyi ünnepkörben.
Ezután Jézus megkeresztelése emlékére vizet szenteltek, a Jordán folyó szimbólumát. Az oltár előtt nagy, vízzel
telt medence áll, ebbe keresztet tesznek és a szent olaj, a
mürron 3 cseppje is belekerül, ami a Szentháromság jelképe arra emlékezve, hogy Jézusra leszállt a Szentlélek
galamb képében.
Végül kiemelik a keresztet, ami megint egy laikus hívő
feladata, őt „a kereszt keresztapjának” nevezték. Megcsókolták a keresztet és a szenteltvízből magukkal vittek
otthonaikba. A vízszentelés a katolikus örményeknél is
ekkor, jan. 6-án, Vízkereszt napján van.
Még egy hétig minden nap tartották a karácsonyt. Barátok és rokonok köszöntgették házaikban egymást: Cezi,
mezi mez awetis: (Nektek és nekünk nagy örömhír.)
Qristos dznaw jew hajtnecaw: (Krisztus megszületett
és megjelent.) Órhneal é jajtnowuiwn Qristosi: (Áldott
Krisztus megjelenése.)

Újév ünneplése az örményeknél
Újévkor mindig ünnepeltek az emberek, eltemetve a
múltat, köszöntve a jövőt. Ez nyugaton jan. 1-én történik, római szokás szerint, amit az örmények csak a 18.
században vettek át és többek között nor tarinak, vagy
amanornak neveznek. De az utóbbi elnevezés sokkal
régebbi időkbe nyúlik vissza. Ugyanis az ókori örmény
Újév napja augusztus 11-ére, nawasard hónapra esett,
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aratás idejére. A nava szarada / szerhada ó-indoeurópai nyelven új évet
jelent, amit viszont a perzsáktól vettek
át. Hajk ősatya ősi örmény hagyomány
szerint Kr. e. 2429 augusztus 11-én
győzte le Bélt, az óriást, akiről pedig a
mitológia annyit tud, hogy babiloniai
isten volt. Tehát eredetileg ennek emlékét őrizte ez az ünnep. De volt egy
tavaszi Újév is márc. 21-én és eredetileg éppen ez volt az amanor, amely
szintén istennév lehetett és jelentése:
az év megújítója. A Npat hegységben,
az Aracani folyó völgyében volt az ókori Örményország központi ünnepe, ahol
a király és királyné jelenlétében összesereglettek a nemesek, hadvezérek
és az egész nép. Több napon át vitézi
viadaloktól és versenyektől volt hangos. Első nap édes italokat és könnyű
borokat fogyasztottak, de részeg embert nem lehetett köztük találni, mert
ősi örmény közmondás szerint: Az istenek a legtöbb gazt
a részegség mezején hagyják. A feltálalt ételek az egyes
tájak éghajlati viszonyai szerint különböztek, de közös
nyersanyaguk volt a búza. Az aznap készült búzakenyér
fogyasztása biztosította, hogy termékeny évet adjanak az
istenek.
Az Újév előtti éjszakán díszített karácsonyfa azonban
nem pusztán nyugati átvétel. Ez tényleg a fák pogánykori
tiszteletének továbbélése lehet, amely ünnepekhez kötődött. A fák zúgásában, levelek suhogásában és lepkeszárnyak zizegésében a halottak lelkét vélték fölfedezni.
„Házam azé, aki az ajtómon belép. A vendég az Istené.”
– Ilyen közmondások jellemzik az örmény vendégszeretetet.
A hagyományos örmény család barátokat és rokonokat
látogat ebben az időben. Újév napja az ajándékoké és jókívánságoké.
Friss és szárított gyümölccsel, dióval megrakott asztalokon ma is megtalálható a tarin, az évet jelképező
különleges kenyér. Új ruhát is ajándékoznak az új évre
és almát pénzdarabbal, az viszont az élet szimbóluma.
Egyes diaszpórákban este az öregek házról-házra járva
ajándékokat osztanak szét a település szegényei között.
Az örmény naptár második ünnepe Szent Szárkisz, vagy
az egyházi értelmezés szerint „Farsangelő böjt”-nek az
ünnepe. A népi hiedelemben Szent Szárkisz a szerelem
pártfogója. Ünnepét január végén, vagy február elején
szokás megülni, tehát változó vagy mozgó ünnep.
Szent Szárkisz külső megjelenése, vörös köpenyben
fehér lovon ülő fiatalember, erős és bátor, kezében hosszú

kopját tartó férfiú, a lova orrából felhő gomolyog lövellnek
ki, amelyek jégpelyhekké változnak és beborítják a világot.
Lova patáinak dobogásába beleremeg a világ és villámok
cikáznak jobbra-balra, amikor pedig a kopjáját megrázza, hóvihar kerekedik, amely elzárja az utakat. Ezért van,
hogy hóvihar idején ezt szokták mondani: „Mintha Szent
Szárkisz vihara volna”. Ennek ellenére Szent Szárkisz az
ilyen ítélet időben sem hagyja magukra az utakon rekedteket, és az arra méltó bajbajutott embereket, hanem lova
hátán feltétlenül segítségükre siet a benne reménykedőknek. A hagyományban számos legenda maradt fenn
a hőstetteiről. A körülötte szövődő legendák közül a legelterjedtebb a következő:
A régi görögök (uruk) királya, amikor az ellenségei szorongatták, az örményekhez fordult segítségért, akik késlekedés nélkül a segítségére siettek. Egy Szárkisz nevű
örmény a seregével megrohanta, szétverte és menekülésre kényszerítette a görögök ellenségét, maga pedig 39
katonájával kimerülten tért vissza a királyhoz. A görög
király el volt ragadtatva a hősiességüktől és vitézségüktől. Ugyanakkor rettegve gondolt arra, hogy ez az erő egy
nap akár ellene is fordulhat. Elrendelte, hogy gyűjtsenek
össze 40 szép leányt és bíztassák fel őket, hogy borral,
szerelemmel részegítsék meg és öldössék le a hősöket.
A lányok közül 39 teljesítette a rábízott feladatot, a 40.
azonban Szárkisz fejéhez ülve sírni kezdett. Szárkisz felébredt a homlokát égető könnyektől és amikor értesült a
helyzetéről, térdre borulva Istenhez fohászkodott segítségért. Abban a pillanatban erős havazás, hó és szélvihar
kerekedett, ennek védelme alatt Szárkisz a nyeregébe
emelte a lányt és láthatatlanná válva a városfalon átrepülve szélvészként elszáguldott.
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végre megpihennek a férfiak a háziaszszonyok pedig máris hozzálátnak a következő ünnepségek előkészületeihez.

Örmény húsvét

A farsang elő böjtje hétfőtől péntekig tart. Reggeltől
kezdve az emberek tartózkodnak az olajjal és zsírral főzött ételektől. helyette főtt zöldségféléket és sóskával,
savanyúsággal főzött ételeket fogyasztanak. Mások
szigorú böjtöt tartanak, vagyis naponta csupán egyszer étkeznek, akkor is csak kenyeret. Pénteken este a
vecsernye befejezése után megvacsoráznak, majd elkezdődnek a különböző hagyományos szertartások. A
fiatal fiúk és lányok lefekvés előtt sós ételt esznek és víz
ivás nélkül fekszenek le, hogy álmukban meglássák, ki
ad nekik vizet. Ily módon jósolták meg a jövendőjüket.
Péntek este, minden háziasszony fog egy tálcát, sűrű
szitán át meghinti pörkölt búzaliszttel, négy gyertyát
gyújt a tálca négy oldalán és óvatosan elhelyezi a ház
főbejáratának ajtaja előtt kívülről, abban a reményben, hogy Szent Szárkisz lóháton meg fogja látogatni a házukat és a patkó nyoma megmarad a lisztben.
Ez a legnagyobb szerencsének számított. Virradatkor
az asszonyok felserkenve legelőszőr odasiettek, hogy
megnézzék nincs e patkó nyoma a tálcájukon. Ha netán
valami hasonlót találtak, örömük nem ismert határt. A
tálcán lévő pörkölt lisztet kiegészítve szertartásos kását
főztek. a lisztes s a darakása Szent Szárkisz ünnepe rituális ételének számított.
A hagyomány szerint, Szent Szárkisz nyolcnapos csatázása idején eleségül darát hordott a zsebében, amelynek
a szemei a rázkódástól lisztté váltak.
A nép között egy olyan hiedelem is járja, hogy péntekről
szombatra virradó éjjel Szent Szárkisz a fehér lován körbe
száguldja a földet, mindenütt meglátogatja a törvénytisztelő embereket és elrendezi a fiatalok sorsát. szombaton
reggel a templomban misét mondanak az elhunytak emlékére. A templomból hazatartó öregek pedig kitépnek
néhány szálat a hajukból és a szélbe szórják, hogy a szél
vele együtt a bajaikat is elvigye. vasárnapra kelve aztán

A Húsvét Krisztus feltámadásának az
emlékünnepe az egyházban. Mindig a
tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltét követő vasárnapra esik, vagyis a
március 22-ét követő 35 nap bármely
vasárnapjára. Az örmény Húsvéttal
kapcsolatos ünnepek csúcspontja mindenképpen az állatáldozat bemutatása, melyet a közösség együtt mutatta
be és az áldozati állat húsát is közösen
fogyasztotta el. Az áldozati állatokat,
egy-két ökröt vagy néhány birkát már
az ünnep előtt megvásárolták az erre a célra összegyűjtött pénzből. Nagyszombat este felé az állatokat tarka
szalagokkal és égő gyertyákkal feldíszítve a templom elé
vezették, ahol a pap megáldotta, majd elvezették őket, húsukat pedig nagy kondérokban főzni kezdték. A húsfőzés
egész éjszaka eltartott, a tűz élesztését és az étel kavargatását a legények végezték iszogatás és játékok közepette.
Másnap, húsvét vasárnapján már alig várta a nép, hogy a
misének vége legyen. Minden családból egy-egy embert
küldtek a kondérhoz az áldozati ételért. Azok pedig úgy
ahogy voltak, ünneplősen fogták a vedret és sorban álltak
a kondérok mellett. Az igazságos „áldozat-osztók” minden
vederbe belemerték a családi adagot, húsból pedig annyi
darabot adtak, ahány főből az illető család állt. Az otthoniak nagyon türelmetlenül várták már az ételhozót, hiszen
szigorúan tilos volt az áldozati étel megkóstolása előtt más
ételt magukhoz venni. Az ünnepi ebéd elfogyasztása után
kezdetét vették a látogatások és vendégeskedések, amikor
a rokonok és ismerősök kölcsönösen felkeresték egymást.
Ilyenkor persze illett ajándékot is vinni: süteményt, édességet, piros tojást, sült csirkét. Megkülönböztetett gondot
fordítottak a már jegyben járó fiatalok, a menyasszony és
a vőlegény kölcsönös megajándékozására. Délután aztán elkezdődtek a különböző versenyek, játékok és egyéb
szórakozások, leginkább a fiatalok táncos mulatsága, ami
több napig is eltarthatott. A gyerekek csoportokba verődve jártak házról-házra és a megfelelő énekek kántálásával
pénzt, festett tojást és egyéb kincset gyűjtöttek. Egészen
sajátságos mozzanata volt az örmény húsvétnak a lelki
testvér választás ill. testvérré fogadás. Az előzőleg megegyezett párokat a pap a húsvéti mise után megáldotta és
ezzel lelki testvérekké váltak. A lelki testvérség egész életre
szólt és gyakran erősebb köteléknek bizonyult, mint a született testvéreké.
Összeállította: Avanesian Alex
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Vesztegzár Karantinban
– a karantén elnevezés örmény vonatkozása
Az emberi társadalmak járványok idején minden időben
elkülönítő intézkedésekkel védekeztek. A mozgásukban,
érintkezésükben korlátozott emberek, állatok, áruk elszigetelésétől is remélték a fertőzés terjedésének megállítását.
Úgy tudjuk, a karantén szó a 14.sz. Quaranta giorni (40 nap
- eddig tartott az elkülönítés) kifejezésből eredeztethető.
Valójában azonban sokkal régebbi ez a szó. A szálak a
Krím-félszigetre vezetnek, méghozzá a középkori Kaffa
városába. Ma Feodoszija kikötő- és üdülőváros a félsziget délkeleti tengerpartján. A várost a milétoszi görögök
alapították az i.e.6. században. 375-ben a hunok, majd
felváltva magyarok, kazárok, besenyők, kunok uralták. A
Bizánci Birodalom része lett. 1237-ben az Arany Horda
elűzte a kunokat, és a Tatár Kánság rendezkedett be itt.
1475-től az Oszmán Birodalom kikötője és rabszolgakereskedelmi központja lett. A várost ekkor Kücsük-Isztambulnak, Kis-Isztambulnak nevezték fontossága miatt.
A 11. században a szeldzsuk-törökök, majd a 13. században a mongol-tatárok támadásai elől a bagratida fővárosból, Ani-ból menekülő örmények több hullámban érkeztek
a Krímbe. A befogadó közeg kulturális sokszínűségének,
a csodálatos tájnak, a gazdasági lehetőségeknek köszönhetően sikerült gyökeret verniük. Egyedi, mégis szerves,
meghatározó népcsoportjává váltak a helynek. A 15. század 70-es éveiben a város 70 ezres lélekszámából 46 ezer

volt örmény. Szellemi és tárgyi alkotások sorát hagyták
ránk Krímiában. A keresztény örményeknek 40 templomuk, iskoláik, kolostoraik, bankjaik, karavánszerájaik voltak a félszigeten. Virágzott a kereskedelem, kézművesség,
mezőgazdaság. 1438-ban a kaffai örmények követet küldtek a Firenzei zsinatra. A 13. században épült Szt. Szárkisz
templomot tartják az egyik legrégebbi szentélynek. A Keresztelő Szent János, a Szt. Hovhannesz és a Szt.Grigor
templom Kaffa KARANTIN nevű városrészében található
ma is. A védőfalak és bástyák által körülhatárolt Karantin-városnegyed az örmény népesség lakóhelye volt. Kaffa
más helyeit görögök, tatárok, törökök lakták.
Karantinba futottak be a kereskedők hajói, itt ellenőrizték járványok (pl. a nagy törökországi pestisjárvány) idején a kikötött hajókat. A szó eredeti jelentése: sötét hely.
1753-ban Oroszország annektálta a Krím-félszigetet, és
II. Katalin cárnő ideje alatt az örmények zöme elköltözött
innen. Az addig általuk lakott városrész igazi karanténná
vált: továbbra is itt volt a város vesztegzára.
Így lett a Krím-félszigeti Kaffa örmény negyedének neve
a vesztegzár általános kifejezése világszerte. Karantin
karanténná változott.
Kátainé Szilvay Ingrid
(Forrás: KRÍM.ÖRMÉNYEK. Az alkotás 10 évszázada.
Szerzők: Konstantin Erlikh, Oleg Gabrielján)

Húsvét köszöntő
örmény népköltészet, fordította Rab Zsuzsa
Ararát hegyéről szekér ereszkedik.
Azon a szekéren ékes-magos lóca.
Azon a lócán aranyos trónus.
Azon a trónuson veresbíbor kelme.
Azon a kelmén király iú ül.
Király iú jobbján hatszárnyú angyal.
Király iú balján kilencszemű angyal.
Király iú előtt szépséges i jak.
Azok karjában Jézus Úr keresztje.
Azok kezében zeneszerszámok.
Magasztaló éneket azok zengedeznek:
Krisztus Király föltámadott, örvendezzetek!
Ararát hegyéről szekér ereszkedik.
ereszkedne, de csak akadozik,
akadozik, megreked az útban,
tengelyig süllyednek tölyű kerekei.

Hat kéve kölest telibe döntenek,
száz kéve lóherét, száz kéve ibolyát,
száz kéve ibolyát, száz kéve violát.
Nem indul a szekér, megrekedt az útban,
helyben járnak tölyű kerekei.
Selyem a gyepleje annak a szekérnek,
ezüst a szerszámja arany a hámja,
csollongjain gyöngyök csilladoznak.
Ökrök a hámban, feketék fehérek,
deres szürkék, oszlopos lábúak,
fejér szarvuk keresztet formáz,
igazgyöngy ragyog mind szőrük szálán.
Áll hanem a szekér, megrekedt az útban,
helyben járnak tölyű kerekei.

Szekér kocsisa hatalmas vitéz,
dereka fűzfatörzs, araszos a válla,
első pár ökröt bizton biztogatja,
második pár ökröt nógatván nógatja.
Hát csak elindul az a csuda szekér,
dübörögnek tölyű kerekei.
Ereszkedik alá magosból a szekér,
Ararát hegyéről le is ereszkedik,
nyikorog a tengely, mennydörög a kerék,
úgy ér szent városba Jerusálembe,
az mi iaink Sion hegye alatt
ígyen zengedeznek:
Krisztus Király feltámadott, örvendezzetek!
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<<Իկարոս>> հ շակոթողը Վեսպրեմ քաղաք մ
Հ նգարիայի պատմ թյան ﬔջ իրենց ﬓայ ն
տեղն նեն նաև հ նգարահայ համայնքի
անդաﬓերը։ Նրանք ակտիվորեն մասնակցել
են Հ նգարիայի թե՛ տնտեսական, թե՛
մշակ թային կյանքին, իսկ երբ անհրաժեշտ
է եղել, հ նգարացիների հետ հավասար
կռվել են նաև երկրի ազատագր թյան
համար մղվող պայքարին և իրենց կյանքը
զոհաբերել հան ն իրենց երկրորդ հայրենիքի,
հերոսացել բարեկամ ժողովրդի սրտ մ
թողել երախտագիտ թյան ﬔծ զգաց մ։ Այդ է
պատճառը, որ հ նգարացիները հարգանքով
սիրով են վերաբերվ մ հ նգարահայ
համայնքին, տարբեր թյ ն չեն դն մ իրենց
հայերի ﬕջև իրենց հարգանքի տ րքն են
մատ ց մ նաև Հ նգարիայի ազատագր թյան
համար նահատակված հայ հերոսների
շիրիﬓերին։ Հ նգարիայի Արադ քաղաքի
մատ յցներ մ 1848-49 թ.թ.- ին ԱվստրոՀ նգարական կայսր թյան տիրապետ թյան
տակ գտնվող հ նգարացիների ազատագրական
կռիﬖերի ժամանակ նահատակված 70 սպաների
թվ մ էին նաև հայզգի սպաներ Վիլմոշ Լազարը
և Էրնյո Կիշշը։ Արադ մ նահատակված
սպաների հիշատակին Հ նգարիայի Վեսպրեմ
քաղաք մ բացվեց հրապարակ, որտեղ տարին
երկ անգամ՝ hոկտեմբերի 6-ին և մարտի 15-ին,
Հ նգարիայի Հայ Ինքնավար թյ նը բարեկամ

հ նգար ժողովրդի հետ իրենց հարգանքի
տ րքն են մատ ց մ Արադի հերոսների
հիշատակին։
2019 թ. փետրվարին Վեսպրեﬕ
քաղաքապետարանը որոշեց ձևափոխել
հրապարակը և հայտարարեց մրց յթ՝ այնտեղ
տեղադրել հրապարակին համահ նչ ﬕ
գեղեցիկ արձան։ Մրց յթին մասնակցեց
նաև հայ անվանի քանդակագործ Աշոտ
Բաղդասարյանը և իր <<Իկարոս>> քանդակով
գրավեց առաջին տեղը։ 2019 թ. հոկտեմբերի
6-ին Հ նգարիայի Վեսպրեմ քաղաքի Արադի
հրապարակ մ տեղի նեցավ հ շարձանի
բացման արարող թյ նը։ Այն կազմակերպել
էր Վեսպրեﬕ քաղաքապետարանը։
Միջոցառմանը մասնակց մ էին Վեսպրեﬕ
քաղաքապետ Դյ լա Բորկան և Վեսպրեմ
քաղաքի Հայ Ինքնավար թյան և Հայ
Մշակ թային Հիﬓադրաﬕ նախագահ Նիկողոս
Ակոպյանը, քաղաքապետի տեղակալ Մարիա
Պրանին և Հ նգարիայի խորհրդարանի
պատգամավոր Օվատի Բեդերը, հ շարձանի
հեղինակ Աշոտ Բաղդասարյանը, նրա
ընկերներն հարազատները, Եվրոպայի
տարբեր երկրներից ժամանած հայ արվեստի
երկրպագ ներ, բազմաթիվ հ նգարահայեր
Վեսպրեﬕ ողջ բնակչ թյ նը։ Միջոցառման
ժամանակ Հ նգարիայի Հայ Ինքնավար թյան
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ներկայաց ցիչները սովոր թյան համաձայն
Էրնյո Կիշշի և Վիլմոշ Լազարի դիմանկարներով
բրոնզե հ շաﬔդալներ նվիրեցին իրենց
հայանպաստ գործ նե թյամբ աչքի ընկած
հ նգարացիներին՝ Վեսպրեﬕ քաղաքապետին,
քաղաքապետի տեղակալին և Հայոց
ցեղասպան թյան 100 - ամյակին նվիրված
վավերագրական ֆիլﬕ հեղինակ Կլա դիա
Վոհլմ դին (ֆիլմը շահել է Եվրոպական
վավերագրական ֆիլﬔրի առաջին մրցանակը)։
Արադի հրապարակը դարձել է վեսպրեմցիների
սիրելի զբոսավայրերից ﬔկը, որտեղ գտնվող
ջրավազանի ﬔջ տեղադրված քարե գնդի վրա
փռված է Իկարոսի բրոնզաձ յլ արձանը. նրա
ﬕ թևը վեր է խոյան մ, իսկ մյ սը ընկել է ջրի
ﬔջ։ Քանդակը ներկայացն մ է հին հ նական
ավանդազր յցի հերոս Իկարոսին , ով եղել է
աթենացի ճարտարապետ Դեդալոսի որդին և իր
հոր կառ ցած Լաբիրինթոս մ բանտարկվել
է Մինոս թագավորի հրամանով։ Երբ Դեդալոսի
պատրաստած արհեստական թևերով հայր
որդի թռչելով փախչ մ են, պատանի Իկարոսը
շատ է մոտեն մ արևին, ինչից նրա թևերն
ամրացնող մոﬔրը հալվ մ են, և նա ընկն մ
է Էգեյան ծովը։ Քանդակագործը Իկարոսի
կերպարը ն յնացրել է արադյան ազատատենչ
հերոսների հետ, որոնք ն յնպես պայքարել են
իրենց ազատ թյան համար և նահատակվել։
Քաղաքապետարանի ներկայաց ցիչներին
այնքան է դ ր եկել կոթողը, որ նրանք
ապագայ մ նախատեսվող ծրագրերի համար
պայմանավորվել են քանդակագործի հետ՝

համագործակց թյան այլ առաջարկներ անել
համար։
Հ նգարիայի տարբեր քաղաքներ մ
տեղադրված են հայկական մոտիﬖերով
բազմաթիվ հ շարձաններ, խաչքարեր։ Դեռ
1977թ. հ նգարական Շոպրոն քաղաքի Երևան
թաղամաս մ տեղադրվել է Խորհրդային
Հայաստանի և Դյոր- Շոպրոն շրջանի
բարեկամ թյ նը խորհրդանշող հ շարձան,
որի հեղինակն է Աշոտ Բաղդասարյանի
հայրը՝ տաղանդավոր քանդակագործ Սարգիս
Բաղդասարյանը, ով հայտնի է նաև Արցախի
սահմանին գտնվող <<Մենք ենք, ﬔր սարերը>>
կամ , ինչպես արցախցիներն են սիր մ ասել,
<<Տատիկի եւ Պապիկի>> հ շարձանով(1967թ)։
Քանդակագործ Աշոտ Բաղդասարյանը
Հ նգարիայ մ ապրել տարիներին իր
վարպետ թյան դասերն ստացել է նաև
հ նգարացի քանդակագործներից դարձել
է Հ նգարիայի արվեստի լավ բարեկամը։
Նա Հ նգարիայ մ 20-ից ավելի ց ցահանդեսներ
է նեցել, որոնք լայնորեն լ սաբանվել են
հ նգարական մամ լ մ և լրատվ թյան այլ
ﬕջոցներով։ Առաջին հերթին նրա գործերի
ﬕջոցով են հ նգարացիները ծանոթան մ
հայ մշակ յթին։ Աշոտ Բաղդասարյանը այժմ
գտնվ մ է ստեղծագործական բեղ ն շրջան մ,
նի բազմաթիվ մտահղաց ﬓեր և պատրաստ
է մասնակցել Հ նգարիայ մ հայտարարվող
հ շարձանների տեղադրման բոլոր մրց յթներին։

Սեդա Քարամյան
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«ՔՐԻՍՏՈՆՅԱՆԵՐԻ ՀԱԼԱԾԱՆՔՆԵՐԸ»
ԽՈՐԱԳՐՈՎ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 2-ՐԴ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԸ

Հ նգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի
հովանավոր թյամբ 2019թ. նոյեմբերի 26-ին
ﬔկնարկեց «Քրիստոնյաների հետապնդ մը»
(2nd International Conference on Christian Persecution) խորագրով ﬕջազգային
2-րդ գիտաժողովը, որը կազմակերպվել
էր վարչապետի գրասենյակի կողﬕց
պետքարտ ղար, հայազգի Ազբեյ Տրիստանի
նախագահ թյամբ։ Ծրագրի նպատակն էր
Արևելքի և Աֆրիկայի երկրների՝ պատերազﬓերի
հետևանքով ճնշված և հալածված
քրիստոնյա փոքրամասն թյ ններին օգնել`
վերակառ ցել քանդված եկեղեցիները,
դպրոցները, մշակ թային կենտրոնները և
երիտասարդներին հնարավոր թյ ն տալ
գալ Հ նգարիա և բարձրագ յն կրթ թյ ն
ստանալ ՝ օգտվելով ծրագրի հիﬓադրաﬕց։
Գիտաժողովին մասնակց մ էին 40 երկրներից
ժամանած 650 ներկայաց ցիչներ՝ նախարարներ,
պատգամավորներ, եկեղեցականներ,
դեսպաններ և բազմաթիվ ﬕջազգային այլ
կառ յցների ներկայաց ցիչներ։
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Աﬔնայն Հայոց
Կաթողիկոսի օրհն թյամբ համաժողովին
առաջին անգամ մասնակց մ էր Սիրիայի
Դամասկոսի Հայոց թեﬕ առաջնորդ Գերաշնորհ
Տեր Արմաշ Եպիսկոպոս Նալբանդյանը:
Սրբազան Հայրը իր ել յթ մ փոխանցեց
Վեհափառ Հայրապետի ողջ յններն
օրհն թյ նը՝ այսպիսի մարդասիրական
համաժողով կազմակերպել համար, և
համաժողովի մասնակիցներին մաղթեց
արդյ նավետ աշխատանք: Ապա Արմաշ
Սրբազանը խոսեց քրիստոնյաների դեմ
կատարվող հալածանքների մասին՝
անդրադառնալով, որ դրանք սկիզբ են առել
քրիստոնե թյան տարածման առաջին
իսկ օրվանից: Նա մասնավորապես
անդրադարձավ Հայոց ցեղասպան թյանը,
որը անցյալ դարի աﬔնաﬔծ ոճիրն էր՝
ղղված քրիստոնյա ժողովրդի դեմ: Այսօր
Մերձավոր Արևելք մ նորից թափ են առել
քրիստոնյաների դեմ ղղված հալածանքները:
Քրիստոնե թյան հնագ յն օրրան մ

իսլամական ահաբեկիչ խմբավոր ﬓերի
կողﬕց ծավալված վայրագ թյ նների
պատճառով քրիստոնյաների թիվը ահավոր
կերպով նվազ մ է, և նրանց գոյ թյ նը
վտանգված է: Ել յթի ավարտին Սրբազանը,
ընդհան ր եզրահանգ մ կատարելով, ասաց,
որ քրիստոնյաների ներկայ թյ նը Մերձավոր
Արևելք մ անհրաժեշտ թյ ն է, և պետք
է աﬔն ինչ անել, որպեսզի քրիստոնյաները
չլքեն իրենց երկրները: Այդ իսկ պատճառով
հարկավոր է ﬕջազգային և ﬕջեկեղեցական
օգն թյ ններով զորացնել տեղական
եկեղեցիներն համայնքները, որովհետև
քիստոնյաների արտագաղթը կասեցնել ﬕակ
ﬕջոցն հենարանը ժեղ եկեղեցի համայնք
նենալն է: Հ նգարիայի կառավար թյան
հրավերով համաժողովին առաջին անգամ
մասնակց մ էր նաև Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Մեծի Տանն
Կիլիկիո կաթողիկոսարանից Լիբանանի թեﬕ
առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Շահե Եպիսկոպոս
Փանոսյանը։ Սրբազան հայրը իր ել յթ մ
շեշտեց, թե առհասարակ ինչքան վտանգավոր
են պատերազﬓերը, իսկ երկարատև
պատերազﬓերի և անկայ ն վիճակ մ գտնվող
ազգային փոքրամասն թյ նները ղղակի
ծանր և անդառնալի կոր ստներ են նեն մ։
Հայերը այս երկրներ մ իրենց գաղթօջախներն
են հաստատել Հայոց ցեղասպան թյան
հետևանքով։ Ցավոք, անցնող 3 տասնամյակների
կործանարար պատերազﬓերն իրենց ավերիչ
հետքն են թողել հայկական համայնքների
վրա։ Ունենք նյ թական ծանր կոր ստներ։
Հ նգարիան ձեռք է ﬔկն մ Միջին Արևելք մ
գտնվող քրիստոնյա ժողով րդներին՝ ստեղծված
այս ծանր վիճակից դ րս գալ համար։
Հ յս նենք, որ այս գիտաժողովը իր դերն է
նենալ , որպեսզի պատերազﬓերից տ ժած
քրիստոնեական երկրները կարողանան բ ժել
իրենց վերքերը։
Նման գիտաժողոﬖերին երկրորդ
անգամ մասնակց մ էր նաև Հալեպի Հայ
ավետարանական համայնքի համայնքապետ,
վերապատվելի Հար թյ ն Սելիմյանը։ Նա իր
ել յթ մ Հ նգարիայի կառավար թյանն այս
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նախաձեռն թյան համար շնորհակալ թյան
ջերմ խոսքեր ասաց, ապա ավելացրեց, որ
վերջապես Եվրոպայ մ գտնվեց ﬕ երկիր, որն իր
մտահոգ թյ նն է հայտն մ պատերազմական
վիճակ մ գտնվող քրիստոնյա ժողով րդների
համար և կազմակերպ մ այսպիսի
գիտաժողոﬖեր, ստեղծ մ հիﬓադրաﬓեր,
որպեսզի կարողանա օգնել և աջակցել նրանց,
բարձր ամբիոններից հնչեցնել նաև Սիրիայի

տարբեր քաղաքներ մ ապրող հայկական
համայնքների գլխին կախված վտանգի մասին։
Եռօրյա գիտաժողովի բոլոր մասնակիցները հ յս
հայտնեցին, որ այս ամբիոնից բարձրացված բոլոր
խնդիրները շ տով կգտնեն իրենց լ ծ ﬓերը։
Գիտաժողոﬖ ավարտվեց մասնակիցների
ﬕասնական աղոթքով և հանդիսավոր
արարող թյամբ ։
Սոսի Ս սանյան

ՀԱՐ ԹՅ Ն ՄԱՐ ԹՅԱՆԻ
ԴԱՍԱԽՈՍ ԹՅ ՆՆԵՐԵԸ ՀՈԻՆԳԱՐԻԱՅՈԻ
Պետեր Պազմանի անվան կաթոլիկ
համալսարանում հյուր էր դասախոս,
պատմական գիտությունների դոկտոր,
ազգագրագետ, Երևանի Հայոց ցեղասպանության
թանգարանի տնօրեն Հարություն Մարությանը։
Հ․ Մարությանը հաճախ է մասնակցել Պետեր
Պազմանի անվան կաթոլիկ համալսարանի կողմից
կազմակերպված Հայոց ցեղասպանությանը
նվիրված գիտաժողովներին, իսկ այս անգամ
հայագիտության ամբիոնի կողմից հրավիրվել
է որպես դասախոս՝ հատուկ երկշաբաթյա
դասընթացներ անց կացնելու համար։

Երկշաբաթյա դասընթացը վերաբերում էր
«Պատմությունը պատկերներում․ Ղարաբաղյան
շարժումն ու Հայոց ցեղասպանության
հիշողությունը» թեմային։ Դասընթացին
մասնակցում էին հունգարացի և հայ ուսանողներ և,
առհասարակ, մարդիկ, ում հետաքրքրում էր հայոց
պատմությունը։ Համալսարանում սովորություն
է դարձել, որ հյուր դասախոսները հանդես
գան նաև հանրության համար կազմակերպվող

բաց դասախոսություններով։ Այս տարվա
բաց դասախոսությունը նվիրված էր Հայոց
ցեղասպանության հուշահամալիրի թանգարանի
100- ամյակին և կրում էր տեղեկատվական
և վերլուծական բնույթ, թե ինչով է զբաղվում
թանգարանն այսօր։ Պարոն Մարությանն իր
ներկայացրած նյութերը մանրամասնորեն
հիմնավորում էր ցուցադրվող հարուստ նկարներով։
Հ․ Մարությանը հանդիպում ունեցավ նաև
Հունգարիայի Հայ Ինքնավարության անդամների
հետ։ Նա հայտնեց, որ ցանկացած այցելություն
Հունգարիա շատ հետաքրքիր է իր համար։
Ինքնավարության անդամների հետ մտերմիկ
զրույցի ընթացքում նա անդրադարձավ նաև
երկու երկրների դիվանագիտական կապերի
կասեցմանը վերաբերող խնդիրներին։ Պարոն
Մարությանը հույս հայտնեց, որ Հայաստանի
նոր իշխանությունը քաջություն կունենա
իր քաղաքական ծրագրում առաջ քաշելու
և վերահաստատելու երկու երկրների
դիվանագիտական հարաբերությունները։
Հ․ Մարությանը հիացած էր հայ համայնքի
գործունեությամբ և համայնքի ղեկավարությանը
առաջարկեց, որ շատ հետաքրքիր կլինի,
եթե համայնքն ունենա իր պատմությունը և
ավանդույթները ցուցադրող թանգարան, որն
ավելի կնպաստի համայնքի դերն արժևորելու
գործին։ Ինքնավարության անդամները
հայտնեցին իրենց կարծիքը այս հարցի շուրջ
և պատասխանեցին, որ այսպիսի գաղափարը
կարող է իրականություն դառնալ միայն Հայ
համայնքի և Հայաստանի կառավարության
պետական աջակցության շնորհիվ։
Սոսի Ս սանյան
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ՎԱՀՐԱՄ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԸ ԱՐԺԱՆԱՑԱՎ
ՀՈՒՆԳԱՐԱԿԱՆ
24-ՐԴ «ԲԱԼԱՇԻԻ ԹՈՒՐ» ԳՐԱԿԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿԻՆ
2020թ. փետրվարի 14-ին
Բ դապեշտի հոգևոր
ճեմարան մ տեղի
նեցավ 16-րդ դարի
հ նգարացի նշանավոր
բանաստեղծ և թարգմանիչ
Բալինտ Բալաշիի
(1554-1594թ.թ.) պատվին
ստեղծված գրական
մրցանակի հանձնման
արարող թյ նը։
Մրցանակը կոչվ մ է
<<Բալինտ Բալաշիի
հիշատակի թ ր>>։
«Բալաշիի թ րը»
Հ նգարիայ մ Պոլ Մոլնարի կողﬕց հիﬓված
ﬕջազգային գրական մրցանակ է: Աﬔն
տարի հ նգարացի ճանաչված զինագործ
վարպետները կռ մ են 2 թ ր, որոնցից ﬔկը
ﬕջոցառման ժամանակ տրվ մ է ժամանակակից
հ նգարական գրական թյան ﬔջ ﬔծ ճանաչ մ
ձեռք բերածլավագ յն բանաստեղծի, մյ սը՝
օտարազգի թարգմանչի։ Այս տարի 24-րդ
«Բալաշիի հիշատակի թրին» արժանացավ
հայաստանցի գրող, կինոսցենարիստ, լրագրող
Վահրամ Մարտիրոսյանը։
<<Վահրամ Մարտիրոսյանը՝ որպես հայ
բանաստեղծ և թարգմանիչ, արժանան մ է
<<Բալինտ Բալաշիի հիշատակի թրին>>, քանի
որ նրա գործերը թարգմանվել են ֆրանսերեն,
ռ սերեն, անգլերեն և ադրբեջաներեն, իսկ ինքն
էլ հայերեն է թարգմանել ֆրանսերեն և ռ սերեն
գրված բանաստեղծ թյ ններ, հ նգարական
գրական թյ նից թարգմանել է Իմրե Կերտեսի
<<Անբախտները>> վեպը, Գեորգի Պետրիի և
Յանոշ Պիլինացկիի բանաստեղծ թյ նները
և դրանք հրատարակել Երևան մ >>,- այսպես
էր գրված Հ նգարիայից երևանաբնակ Վ.
Մարտիրոսյանին ղարկված հրավերի ﬔջ։
Վ. Մարտիրոսյանը երեք տասնամյակ
շար նակ հ նգարական գրական թյան
գոհարները թարգմանել է հայերեն: «Բալաշիի
թրի» հիﬓադրաﬕ խնդրանքով վաթս նամյա
թարգմանիչը հայերեն է թարգմանել 16-րդ
դարի ﬕջնադարյան քնարերգ թյան հսկայի՝

Բալինտ Բալաշիի
բանաստեղծ թյ նների
ժողոված ի
գլ խգործոցներից
քառաս ներորդ
և վաթս ներորդ
բաժինները։ Վ.
Մարտիրոսյանը
1987–88թ.թ.-ին
Բ դապեշտի Էօթվօշ
Լորանդ համալսարան մ
ս ﬓասիրել է
<<Հ նգարերեն լեզ
և գրական թյ ն>>
և աշխատել
Բալատոնֆյ րեդ մ հիﬓված Յոժեֆ Աթիլլայի
անվան գրական խմբակի կողﬕց կազմակերպված
գրական թարգմանչական ճամբարներ մ,
գերազանց խոս մ է հ նգարերեն: Վահրամ
Մարտիրոսյանին այս մրցանակին առաջադրել
է էստոնացի թարգմանիչ Սանդեր Լիվակը, որը
2014թ.-ին ն յնպես արժանացել էր «Բալաշիի
հիշատակի թրին»։
Մրցանակի հանձնման արարող թյ նից առաջ
հանձնաժողովի անդաﬓերը նախ ներկայացրին
բանաստեղծ, լրագրող, թարգմանիչ Վահրամ
Մարտիրոսյանին, իսկ հետո անդրադարձան
հայոց պատմ թյանը՝ սկսած Բագրատ նյաց
թագավոր թյան Անի մայրաքաղաքից ﬕնչև
Հայոց ցեղասպան թյ ն և Ղարաբաղյան
շարժ մ, 2012 թվականին Բ դապեշտ մ տեղի
նեցած հայ սպայի՝ Գ րգեն Մարգարյանի
կացնահարման ողբերգական իրող թյան
պատճառով Հայաստանի և Հ նգարիայի
կառավար թյ նների ﬕջև դիվանագիտական
կապերի խզմանը։ Դրանից հետո բեմ հրավիրեցին
Վ. Մարիտրոսյանին և հանձնեցին <<Բալաշիի
հիշատակի թ րը>>։ Արարողակարգի ընդ նված
կանոնների համաձայն նա թ րը գլխից վեր
բարձրացրեց, հաղթական կեցվածքով ﬕ պահ
կանգնեց և հետո համբ րեց թ րը, իսկ ﬔնք՝
սրահ մ գտնվող հայերս, հպարտ թյան
ոգևոր թյան ﬔծ զգաց մով հետև մ էինք ﬔր
հայրենակցին։
Սոսի Ս սանյան
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Kolozsvári és jereváni művész kapta
a Balassi-kardot
A Balassi Bálint-emlékkard mint nemzetközi irodalmi díj
emléket állít a XVI. századi Európa magyar költőóriásának,
Balassi Bálintnak. Jutalmazza a magyar líra kiemelkedő
alakjait: a magyar irodalmi életben évtizedek óta széles
körben elismert költőket, és kitünteti a magyar irodalmat
– benne Balassi költészetét – fordító európai szellemiségű
külföldi poétákat. A magyar irodalmat a Kárpát-medencében egységesnek tekintve évente egy magyar és egy külföldi – idegen anyanyelvű – költő veheti át az elismerést.
A díj a XVI. századi magyar végvári szablya mintájára kovácsolt kard, melyet egy mai kardkovács készít. Az átadás
ünnepségét, a Kardceremóniát minden év február 14-én,
Bálint napján, vagy annak előestéjén Budán rendezik.
László Noémi költő és Vahram Martiroszjan örmény műfordító vehette át a huszonnegyedik alkalommal odaítélt
Balassi Bálint-emlékkardot Bálint napján, február 14-én
Budapesten, a Központi Papnevelő Intézet dísztermében.
Az ünnepségen Martos Levente Balázs rektor mondott
köszöntőt. László Noémi költőt Pécsi Györgyi irodalomkritikus laudálta, Tüske című versét Gyulai Zsuzsanna
előadóművész mondta el. Az örmény műfordító munkásságát Kukorelly Endre író méltatta.
Virágh András Gábor erre az alkalomra írt művét, amely
Balassi Bálint egyik istenes versére készült, a Törökbálinti
Cantabile Kórus adta elő a Balassi-érmes Vékey Mariann
karnagy vezényletével.
A díj alapítója, Molnár Pál újságíró, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke az MTI-nek elmondta, hogy a
Balassi-emlékérmet Zettwitz Sándor, a 77 Elektronika
Kft. igazgatója veheti át.
László Noémi költő Kolozsváron született. Magyar-angol
szakon végzett a Babes-Bolyai Tudományegyetemen, az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészkarán szerzett
PhD fokozatot modern angol irodalomból. Tolmácsként,
fordítóként és lapszerkesztőként dolgozik. Tíz verseskötete jelent meg, emellett antológiákban, számos erdélyi és
határon túli magyar folyóiratban adták ki műveit. William
Butler Yeats verseit, William Blake, Mary Shelley, Dorothy
Wordsworth, William Hazlitt esszéit, leveleit, naplórészleteit, Vasile Ernu regényét, Andri Snaer Magnason meseregényét fordította magyarra. Számos elismerése között
2010-ben a József Attila-díjat vehette át. Kolozsváron él.
Vahram Martiroszjan örmény költő, műfordító Jerevánban
él. Három évtizede ülteti át anyanyelvére a magyar irodalom
remekeit. A Balassi Kard Művészeti Alapítvány kérésére fordította le a XVI. századi költő két művét. Vahram Martiroszjan 1987-ben és 1988-ban Budapesten az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen magyar nyelvet és irodalmat tanult,

többször a balatonfüredi fordítóházban, a József Attila Kör
által szervezett műfordítótáborokban tevékenykedett. A
művész alkotásait franciára, oroszra, angolra, azeri nyelvre
fordították le, magyarul a Székelyföld, a Galaktika és a Vigília közölte műveit, Földcsuszamlás című regényét a Nagyvilág adta ki. A magyar irodalomból lefordította Kertész Imre
Sorstalanság című regényét, Petri György- és Pilinszky János-verseket ültetett át anyanyelvére.
A 16. századi magyar költőnek emléket állító elismerés a
magyar irodalmi életben évtizedek óta széles körben elismert költőket, valamint a magyar irodalmat és benne Balassi műveit fordító európai szellemiségű külföldi poétákat jutalmazza. A díjat eddig 43 költő, műfordító vette át.
Az 1997-ben Molnár Pál újságíró által alapított irodalmi díjat évente egy magyar anyanyelvű és egy külföldi költőnek
adják át. A díj a XVI. századi magyar végvári szablya mintájára kovácsolt kard, amelyet Fazekas József bonyhádi kardkovács készít. A díszoklevelek Vincze László szentendrei
nyomdász, iparművész munkái, a porcelán Balassi-szobor
a Herendi Porcelánmanufaktúra adománya. Az átadás ünnepségét minden évben február 14-én, Bálint napján vagy
annak előestéjén rendezik a magyarok fővárosában.
Avanesian Alex

