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 Örményországról és Artsakhról

A hallgatás pusztítása
Bár az előjelek mást sugalltak, nyár derekán még 
őszintén reménykedtünk benne, hogy az Örményor-
szág határszéli térségét érő rakéta és tüzérségi táma-
dások után visszatér a béke és elhallgatnak a fegyverek 
a térségben. Azóta világossá vált, hogy a nagyszabású 
hadgyakorlatot követően nem véletlenül hagyta Török-
ország Azerbajdzsánban az odacipelt fegyverarzenált. 
Azerbajdzsán pedig a nyári tüzérségi „tesztüzem” után 
kivárta megfelelő alkalmat és időpontot. 

A világ jól ismert szokása szerint minden másra fi -
gyelt: volt és van itt nemzetközi Covid helyzet, ame-
rikai elnökválasztási cirkusz, amilyet talán még sose 
látott, közben minden országnak saját nyűgje is. Ezt 
az „ihletett” pillanatot vétek lenne kihagyni, nem igaz? 
Gondolta a baltás gyilkost is hőssé avató, népét nyo-
morító, azeri diktátor. Ki fi gyel most az örményekre?  
Ismerős felvetés.  Hitler is így érvelt a borzalmak elő-
estéjén, az örmény genocídiumra hivatkozva. 

A hallgatás pusztít, az önző felejtés  mindig a gazem-
berek kezére játszik. A legdurvább aljasságokra ad fel-
hatalmazást. Pont úgy, mint most is. A pokol elszaba-
dult. Rakéták százai, bombák és tüzérségi lövedékek 
tízezrei, fegyverek süvítő golyóinak millió szaggatták 
szét a szépséges Arcahot. A talpalatnyi földet, mely a 
történelmi idők óta mindig örmények otthona volt. Év-
ezredes templomokkal, takaros városokkal, megművelt, 
gazdagon termő földekkel. Arcah az első világháborút 
követően részben a britek révén és Sztálin rá oly jellemző 
kegyetlenül cinikus, megosztó politikájának eredménye-
ként lett néhány évtizedig azeri felségterület. 

A szeptember végén kirobbant háború azeri részről 
vérszomjas megtorlás és revans, örmény részről élet 
és halál egyszerű kérdése lett. Az elképesztő túlerővel 
szemben, néhány hétig elegendő volt az elszántság 
és honfi úi hazaszeretet. Önkéntesek ezrei érkeztek a 
frontra és a kezdeti sikerek valóban reményt adhat-
tak, hogy sikerül megállítani az agressziót és kitarta-
ni legalább addig, amíg érkezik segítség. De honnan? 
A világ nem olyan. Sosem volt az, s  hetek múlva, a 
pihenés és váltás nélkül kimerülten harcoló ifjú kato-
náinkról és az általuk védett területekről egyre több 
elkeserítő hír érkezett. 

Végül november 10-én nem volt tovább.  Vagy ezernél 
több új áldozat az örmény nép fi ai közül és utána még 
több vér és még több emberélet, vagy egy Putyin diktál-
ta, kilencpontos, fájdalmas béke megállapodás, amiben 
egy szó sincs Hegyi Karabah státuszának rendezéséről, 
s melynek árát, még sokáig fi zetni fogják az örmények. 

Itt tartunk most. Szomorúság és gyász a szívekben. A 
könyörtelen háború után az élet kérlelhetetlenül megy 
tovább, 2020 is véget ér nemsokára.
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Karabahi háború

Ahogy arra már a korábbi történelmi tapasztalatokból 
számítani lehetett a világ fi gyelmét lekötő globális politi-
kai és gazdasági körülmények takarásában alkalom adó-
dott, hogy Aliyev fegyveres agressziót kezdeményezzen, 
melynek célja rövid távon az Artsakhi terület újbóli meg-
szerzése. Hosszú távon azonban sokkal komolyabb és 
vészjóslóbb szándékok sejlenek fel, amelyben már nem 
Aliyev és néhány évtizedes múltra visszatekintő országa, 
hanem a szintén mindössze  577 évnyi történelmi múltú 
– az is tele csupa erőszakos térfoglalással - Törökország 
a főszereplő. Ez a cél nem más, mint nemcsak a szóban 
forgó Artsakh-i terület ismételt megszállása, a városok 
és infrastruktúrák porig lövetésével, a polgári élet lehetet-
lenné tételével, hanem Örményország eltüntetése és az 
örmény keresztények megsemmisítése. A jelenlegi kara-
bahi háborús helyzet véletlenül sem egy súlytalan cse-
tepaté, amit egy vállrándítással elintézhet a világ szeren-
csésebbik fele. Egy évezredes kultúra, keresztény hitünk 
került végveszélybe. Örményország és a világ számtalan 
pontján a  hangját hallatni képes, tízmilliós örmény di-
aszpóra fi gyelmeztet, hogy a jelenlegi agresszió az 1915-
ös népirtás folytatása, ezúttal modern háborús techni-
kával, időben bevetve a hamis propaganda legaljasabb 
lejárató és relativizáló  eszközeit. 105 évvel ezelőtt mind-
ez az első világháború leple alatt történt, idén, 2020-ban 
a COVID19, egy amerikai elnökválasztás, migránsválság 
és számos, nagyhatalmakat is lekötő térségi feszültség 
takaró paravánjainak árnyékában zajlik. A háború válsá-
ga ilyen körülmények között nem véletlenül kényszeríti az 
örménységet minden eddiginél jobban életük és otthona-
ik minden áron történő megvédésére, hiszen a történel-
mi helyzet túlontúl  ismerős ahhoz, hogy ölbe tett kézzel 
várják meg, míg minden odavész.  Az eddigiek alapján így 
is nagy árat kell fi zetniük, anyák fi ai vesznek oda a fron-
tokon, a harminc év alatt gyönyörűen kiépített Artsakh-i 
Örmény Köztársaság városai pedig súlyos háborús káro-
kat szenvedtek. Az Arménia megpróbálja összefoglalni, 
mi történt eddig nyár óta.

Előzmények 2020. Július 17- 24

Jelenlegi háborút néhány héttel már megelőzte a nyári 
konfliktus, amely csak rövid időre csendesedett le az ősz 
elején.

Azerbajdzsán folytatja agresszív törekvéseit. 
Azeri Diverziós próbálkozások során több mint száz 

embert sikerült megállítani az örmény erőknek..
Július 15-éről 16-ára virradóan, hajnali 03.40 körül 

az örmény hadseregnek az azeri-örmény államhatár 
észak-keleti részén lévő állásainál ellenséges mozgást 

észleltek. Az örmény egységek védekező lépéseket tet-
tek, hogy elejét vegyék az ellenfél - mintegy 100 fős kato-
nai - próbálkozásának.

Az összecsapásokban az ellenség veszteségeket szen-
vedett el, és feltartóztatták. 

Örmény felet nem érte veszteség.
Az azeri akció kudarca után az ellenség, 05.20-tól kezd-

ve tűz alá vette Aygepar és Movses örmény falvakat. Az 
örmény erők elpusztították visszaverték a településeket 
tűz alatt tartó azeri tankokat és tüzérséget.

A júliusi támadásokban az azeriek Berdben a „Tavush 
Textile”-t valamint a jereváni likőrgyár egyik alvállalatát is 
bombázták. „Ez különösképpen aggasztó, mert a Tavush 
Textile orvosi maszkokat gyárt. Humanitárius problémá-
ról van tehát szó. S természetesen a nemzetközi emberi-
ességi törvények megsértéséről.

HELYZET A HATÁRON – 2020 JÚLIUS 24

Az azeri-örmény határon viszonylagos nyugalom uralko-
dik. Az ellenség szórványos lövöldözéseivel, néhány alka-
lommal megszegte a tűzszünetet.

Tavushba tűzszerész szakértők érkeztek, céljuk a békés 
településekre kilőtt lövedékek és egyéb robbanószerek 
ártalmatlanítása. 

A korábban súlyos sérülést szenvedett Arthur Muradjan 
közlegény meghalt a honvédelmi minisztérium központi 
katonai kórházában.

2020. szeptember 27. hajnal – Kitört a háború

STEPANAKERT - Az azerbajdzsáni hadsereg a kora reg-
geli órákban a határon átnyúló tüzérségi támadást in-
dított Artsakh ellen, beleértve a polgári településeket is. 
A támadásokat az helyi örmény védelmi erő sikeresen 
visszaverte. „Az örmény fél két ellenséges helikoptert és 
három pilóta nélküli légi járművet lőtt le a támadásokat 
követően.

Ugyanezen a napon az Országos Örmény Önkormány-
zat hivatalos közleményt adott, ki melyben mélységesen 
elítéli az azeri agressziót. Felszólították a nemzetközi 
diplomáciát, hogy azonnal és határozottan lépjenek fel 
és tegyenek meg minden tőlük telhetőt az azerbajdzsáni 
agresszió megállítása érdekében.

Általános mozgósítás:
Nikol Pashinyan, Örményország elnöke általános moz-

gósítást rendelt el Örményországban. Egyre több örmény 
önkéntes a világ minden tájáról, csatlakozik az örmény 
erőkhöz, hogy megvédje országát és népét.
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Törökország beavatkozik

Erdogan nem sokat vár, hogy még mielőtt 4000, addig 
Szíriában harcoló terroristát bérelne fel, támogatásáról 
biztosítaná barátját, Aliyevet.

„Ideje véget vetni a megszállásnak, ideje fi zetni a szám-
lákat. Örményországnak el kell hagynia a megszállt föl-
deket. Mindenki tudja, hogy ezek Azerbajdzsán földjei.”

2020. szeptember 28. 

Török támogatással négyezer zsoldos terrorista érkezik 
a konfliktus zónába. A külföldi erők Szíriából és Pakisz-
tánból jöttek.  Eközben Azerbajdzsán már Örményorszá-
got is támadja. Az Artsakh területén kívül eső Vardenis 
városába csapódnak rakéták, valamint kilőnek egy civil 
buszt is. Sérültek csodával határos módon ebben az in-
cidensben nem voltak. 

2020. október 2.

Az eddigi legnagyobb támadás érte Karabah fővárosát 
Sztyepanakert-et. Az azeri hadsereg a határon túlról ne-
héztüzérséggel lőtte a várost. Hatalmas károkat okoztak 
polgári épületekben, sok a sérült is.

2020. október 3.

Az Azeri  fegyveres erők nagy hatótávolságú rakétákkal 
csaptak le a civil infrastruktúrákra. A támadás célja hu-
manitárius és környezet katasztrófa előidézése Artsak-hi 
területen.

2020. október 4.  
Az Azeri katonai repülőtér megsemmisítése

Hatalmas örmény katonai siker! A karabahi örmény légi-
erő az elmúlt órákban precíziós hadművelettel megsem-
misítette az azeri Gandja katonai repülőteret, amelyről az 
azerbajdzsáni hadsereg a háborús konfliktus fellángolá-
sa óta folyamatosan légitámadásokat indított az örmény 
polgári célpontok ellen. Ez a kép egy korábbi díszszemlén 
készült. Innen több légitámadást nem indíthat az azeri 
agresszor.

2020. október 5.

A világ számos pontjáról, így Magyarországról is adomá-
nyok milliói érkeznek arra a pánörmény számlára, amely 
a háború sújtotta terület károsultjait segíti. Magyaror-
szág kormánya a Hungarian Helps kezdeményezésére 
összesen 20 millió forintos gyorssegéllyel támogatja a 
karabahi fegyveres összetűzések elől elmenekült civilek 
örményországi rehabilitációját. Magyarország a béke 

pártján áll, és a konfliktus tárgyalásos megoldását támo-
gatja. Az emberi szolidaritásunk egyetemes, így együtt-
érzünk minden ártatlanul szenvedővel.

2020. október 8.

Azerbajdzsánból indított nagy hatótávolságú rakéta le-
rombolta Shushi örmény város ősi keresztény katedráli-
sát. A romboló eszköz a székesegyház kupoláját áttörve 
okozott károkat az épületben. A háború ellen tiltakozva a 
Sevak Avanesyan, Belgiumban élő örmény csellista gyö-
nyörű előadást tartott a bombázásban megsérült. A fel-
vételek azóta bejárták az egész világot.

2020. október 10

Az Örmény TV megszakította adását és Szergej Lavrov 
orosz külügyminiszter bejelentését sugározta, mely sze-
rint szombat déltől tűzszünet lép életbe Karabahban! Saj-
nos az első tűzszünetet az azerbajdzsáni fél egy percig 
sem tartotta be, mint ahogy az időben ezután következő 
további három tűzszüneti megállapodást sem.

2020. október 17.

Örményország és Azerbajdzsán ismét humanitárius tűz-
szünetről állapodott meg, de Azerbajdzsán ezúttal sem 
tartotta magát a tűzszünethez. A tüzérségi támadások 
továbbra is szakadatlanul folynak.

2020. október 11. – Ferenc pápa megszólal

„Ismerem az örmények fájdalmát, és a ti oldalatokon ál-
lok” – fejezte ki Ferenc pápa aggodalmát a Hegyi-Kara-
bahban (Arcah) zajló események miatt. Október 11-én 
kelt, Kiszag Murádjánnak, Argentína és Chile örmény 
apostoli érsekének szóló levelét a Buenos Aires-i Világo-
sító Szent Gergely-székesegyházban tartott ökumenikus 
imádságon hozták nyilvánosságra október 14-én.

2020. október 24. – Azeri háborús bűncselekmény
a két örmény katona kivégzése

Örmény foglyok kivégzéséről hozott nyilvánosságra hite-
les videofelvételeket a BBC. Két felvétel került ki, az elsőn 
az látható, hogy két örmény, katonai öltözetű férfi t, egy 
fi atalabbat és egy idősebbet azeri katonák fognak el. A 
másodikon felvétel tartalmazza a kivégzésüket. Ez há-
borús bűncselekménynek számít. A videók hitelességét 
független szakértőkkel megvizsgáltatta, így hiába tagad 
az Azerbajdzsáni védelmi minisztérium, a felvételekből 
műholdas helyzetfelismerő szoftverekkel beazonosítot-
ták a helyszínt. A második videón a foglyok keze a hátuk 
mögött van összekötve, rájuk pedig örmény zászló és 
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A fi úk arcai

Az utcákat, ahol eddig jártunk, a te-
raszokon ültünk és nevettünk, most 
sírás tölti ki. Sírás és gyász a meg-
ölt és megcsonkított katonákért.

A szállodákat, ahol eddig meg-
szálltunk, a turisták helyett Artshak-
ból menekült családok töltik meg.

Az idegenvezető, aki mindig vi-
dáman  mesélt Örményországról 
most a farmert katonai egyenru-
hára, a mikrofont fegyverre cserélte 
és a leggyúlékonyabb helyen védi a 
határokat. Már több napja nincse-
nek hírek

A sofőr, akinek két fi a is van, lesüti 
a szemét a szomszédai előtt,  akik már eltemették a fi ukat.

A busz, ami különböző tájakon vezetett eddig minket, 
most csak egy útvonalon közlekedik: Stepanakert-Yere-
van, a boldog turisták helyett borzasztó terhet cipelve: 
fekete csomagok fi aink testével

Az orvos, aki megvizsgált, amikor elestél és kibicsak-
lott a lábad, most sebesülten operál. A pokol zenéjének 

a kakofóniájában, összekeveredik 
légriadó szirénája, a katonai re-
pülőgépek és felrobbantó házak 
hangjával.

Elveszítjük szeretteinket, apáinkat, 
testvéreinket, fi ainkat ebben a ret-
tenetes embertelen húsdarálóban.

Elvesztjük a hitünket az emberi-
ségben, az igazságban, az erkölcs-
ben.

Elveszítjük az elménket és a türel-
münk maradványait, miközben vé-
delmezzük az otthonunkat.

Nézd meg ezeknek a fi úknak az 
arcait. Udvarolnának, és moziba 

mennének, nem a háborúba. 
Nem vagyunk makacsok és büszkék, ahogy azt gon-

dolnád. Csak azt tudjuk, hogy ez egy nemzet létezésé-
ért folytatott háború. Háború az önvédelemért. A jogért, 
hogy szülőföldünk megmaradjon és örménynek nevez-
zék.

Maria Shakinova tollából

Hegyi-Karabah zászlaja van terítve. Egy kis falon ülnek, 
majd valaki azeri nyelven azt mondja, célozzatok a fejük-
re. Ezután következnek a lövések, melyek következtében 
a foglyok holtan esnek a földre. A BBC-nek sikerült szak-
értőkkel is megerősíttetnie, hogy a parancsot kiadó sze-
mély mindkét videón anyanyelvi azeri, területi akcentus-
sal beszél. Azt is hitelt érdemlően bizonyított, hogy a két 
felvételen az áldozatok ugyanabban a ruhában vannak. A 
felvételek Hadrut városában készültek, az egyik olyan he-
lyen, ahol heves harcok zajlanak, Artsakh déli részén. A 
műholdas elemzésből kiderül az elfogás helyszíne, hogy 
melyik utcában történt, mely épületek vannak a képen, 
melyik parkban került sor a kivégzésre.

2020. október 30.

Az azeri hadsereg foszfor gyújtóbombákat vetett be a ka-
rabahi hegyvidék falvakkal szomszédos erdős területein. 

2020. október 31–november 1.

A Minszki csoport felszólítja a feleket, hogy civil célpon-
tokat, iskolákat, kórházakat, templomokat ne bombázza-
nak. A felszólítás ellenére november 1-én  ma hajnalban 

pusztító bombázás semmisített meg a sztyepanakert 
piacot, mely a város legnagyobb élelmiszer ellátója volt.  
Talán a hajnali időpont miatt nem volt emberáldozat, de  
az anyagi károk jelentősek, hiszen a város élelmiszer 
készletének nagy része megsemmisült.

2020. november 10. 

Megállapodást írt alá a hegyi-karabahi fegyveres konflik-
tus lezárásáról Nikol Pasinján örmény miniszterelnök 
Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnökkel és Vlagyimir Putyin 
orosz államfővel – jelentette be hétfőn késő este az ör-
mény kormányfő a Facebook-oldalán. A hír bejelentését 
követően, mely tragikusan hátrányos az örmény népre 
nézve, tüntetők megpróbáltak behatolni az örmény par-
lament épületébe. Az ezt követő napokban az örmény 
ellenzék utcára vonulva követelte Pasinján lemondását. 
 
2020. november 14. 

A békemegállapodásban szereplő települések örmény la-
kói folyamatosan hagyják el otthonaikat és menekülnek 
örmény területre. Házaikat sokan felgyújtják, hogy ne ke-
rülhessen azeri katonák kezére.
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Örmény programok

Függetlenség napi megemlékezések

Szeptember 19. Dunakeszi
Szeptember 19-én, a VOKE József Attila Művelődési Ház-
ban megemlékeztek a rendszerváltás utáni Örmény Köz-
társaság megalakulásának 29. évfordulójáról. A rendezvény 
házigazdája Sólyomvári György volt a helyi örmény közös-
ség vezetője. A történelmi eseményről Avanesian Alex az 
Országos Örmény Önkormányzat képviselője tartott előa-
dást. Kiegészítve, hogy 100 évvel ezelőtt 1920 augusztus 
10-én, kötötték meg a Severi békeszerződést, melynek cél-
ja az volt, hogy megoldja az akkor már évtizedek óta tartó 
örmény kérdést, és véget vessen az örmények szenvedé-
sének. A rendezvényen közreműködött Avedikián Viktória 
operaénekes, Grigor Narekaci és Komitas dalokkal színesít-
ve az estét. A megemlékező est végén Vardkes Petrosjan 
„Örmény vázlatok” című novellájára készült rövidfi lmen ke-
resztül mutatták be Örményország legszebb tájait.

Szeptember 21. Budapest
Szeptember 21-én ünnepi ülést tartott az Országos Ör-
mény Önkormányzat testülete, majd a Függetlenségi Nap 
alkalmából ünnepi műsorra került sor az OÖÖ székházá-
nak kertjében. A műsorban felléptek Várady Mária, David 
Yengibarian, Armine Mnatsakanyan, Juhász Endre, Ko-
vács Olga és Nelson Sahakjan. 

Szeptember 25. Miskolc
Szeptember 25-én örmény estre került sor Miskolcon. 
Örményország történetéről, és a függetlenség vívmá-
nyairól mesélt Alex Avanesian, majd egy örményországi 
kisfi lm került bemutatásra. A műsorban az irodalom is 
helyet kapott, Narine Tukhuryan adott elő egy  Hovhan-
nes Tukhuryan költeményt.

Október 4. Veszprém, Agóra
Az Örmény Köztársaság kikiáltásának 29. évfordulója al-
kalmából rendezett kiállítást a Veszprémi Örmény Nem-
zetiségi Önkormányzat és az Országos Örmény Önkor-
mányzat. A kiállításon Gopcsa Paula 30 festménye volt 
látható október 25-ig a veszprémi Agóra művelődési köz-
pontban. A rendezvényt Gopcsa Katalin művészettörté-
nész nyitotta meg. A megnyitót követően az Alma Latina 
zenekar örmény dalokból álló műsorát nézhette meg a 
közönség..

Október 5. Budapest, Nemzeti Színház

Október 5-én kezdődött a Nemzeti Színházban a JelenLét 
Nemzetiségi Fesztivál, melynek záró előadása műsorvál-

tozás miatt az Urartu Örmény Színház Musza Dagh Mu-
sical című előadása volt. A korábban meghirdetett Hotel 
Yerevan című komédia azért került le a programról, mert 
az Urartu Örmény Színház döntése értelmében a társulat 
karabahi háborús helyzet miatt határozatlan ideig nem 
ad elő vígjátékot.

Október 5. Demonstráció az örmény kőkeresztnél – 
Óbuda, örmény kőkereszt

Az Országos Örmény Önkormányzat, valamint a 3. kerü-
leti örmény Önkormányzat szervezésében a magyaror-
szági örmény közösség Budapesten az óbudai örmény 
kőkeresztnél emlékezett meg az örmény genocídium és 
a jelenleg is pusztító, karabahi háborús helyzet áldoza-
tairól. Együtt voltunk, hogy összefogjunk és kiálljunk a 
hazájukat és szülőföldjüket védelmező hősök mellett, 
protestáljunk a török támogatással zajló azeri agresszió 
és a közömbös hallgatás ellen, felhívjuk a fi gyelmet arra, 
hogy a legősibb keresztény nép eltiprásának és meg-
semmisítésének kísérlete zajlik, akárcsak 1915-ben az 
első világháború leple alatt. Október 6-a előestéjén az 
Aradi vértanúkról is szó esett, hiszen 1849-ben a magyar 
szabadságért és hazáért két örmény származású tábor-
nok is életét adta. A megemlékezésen Dr. Kiss László, 
Óbuda-Békásmegyer polgármestere, Dr. Kovács Bálint, a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense, az Armen-
ológiai Tanszék vezetője, valamint Diramerján Artin az 
Urartu Örmény Színház vezetője mondott beszédet, majd 
koszorúzással tisztelegtek a vértanúk, az örmény geno-
cídium és a jelenlegi karabahi háborús áldozatok emléke 
előtt.
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Október 9.  Közös ima – Orlay utcai Örmény templom

Hiszünk az imádság erejében. A budapesti örmény katolikus 
templomban október 9-én délután közös imádkozásra gyűl-
tünk össze. Imádkoztunk a békéért, Örményországért, Art-
sakh-ért és a világért. A közös imát Garaguly István tartotta.

Október 20. – A Musza Dagh negyvenezer napja – 
Örmény konferencia – Kisebbségkutató Intézet

Az örmény történelem talán legismertebb epizódja, 1915-
ben kezdődő eseménysorozatának a centenárium óta ten-
gernyi, részben magyarul is hozzáférhető (köztük magyarul 
íródott) szakirodalma van. A konferencia első két előadása 
ennek előzményeivel, illetve nemzetközi jogi következmé-
nyeivel és jelenlegi jogi és politikai kontextusaival foglalko-
zik, az utolsó pedig olyan, 1988-ban kezdődő történésekkel, 
amelyek ugyanabból a problémakörből erednek, amelyek-
ből az I. világháború alatti genocídium is. Ez utóbbinak előa-
dásnak drámai aktualitást adott a konferencia megszer-
vezése után kitört újabb karabahi háború. A előadásokat 
Dobos Edgár (TK KI), Vízi Balázs(TK KI), Kránitz Péter Pál 
(PPKE BTK) és Fedinec Csilla(TK KI),   történészek tartották.

Október 29. David Yengibarian Jótékonysági Koncert

Az Országos Örmény Önkormányzat szervezésében telt-
házzal került sor október 29-én a Yengibarian Trio kon-

certjére a hetedik kerületi K11 művelődési házban. Az 
este célja volt a humanitárius katasztrófába sodródott 
Artsakh területén háborútól szenvedő örmény keresztény 
nép megsegítése. Az esemény bevételeit és a helyben 
összegyűjtött adományokat abba a pánörmény alapba 
fogják befi zetni, mely a károsultaknak juttat szükséges 
holmikat, egészségügyi felszereléseket, gyógyszereket.

KOMITASZ

150 évvel ezelőtt, a hivatalos források szerint ezen a na-
pon született Komitasz, örmény pap, zenész, zeneszer-
ző, hangszerelő, énekes és kórusmester, aki az örmény 
nemzeti zeneiskola alapítójának tekinthető és elismerten 
a népzene tudományok egyik úttörője. Több mint 3000 
örmény népzenei anyagot gyűjtött össze és írt át, ám 
ezekből mindössze 1200 maradt fent. Árvaságban nőtt 
fel és így kezdte tanulmányait. Berlini egyetemi évek után 
1910-ben Konstantinápolyban telepedett le.1915-ben 
Komitaszt az örmény népirtás kezdetén még áprilisban 
letartóztatta a török kormány. A lágerbeli fogság alatt sú-
lyosan megbetegedett. A népirtásról érkező hírek a kö-
nyörtelen bánásmód és ellenséges környezet felőrölték, 
elméje megbomlott. Élete utolsó éveit egy párizsi pszi-
chiátriai intézetben töltötte, mentális állapotából sosem 
gyógyult fel. Komitaszt széles körben a népirtás mártír-
jának tekintik, s a zeneművészetben a genocídium egyik 
legfontosabb szimbólumának tartják.
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Megemlékezés Veszprémben

A veszprémi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 
október 3-án emlékezett a független Örmény 
Köztársaság elismerésének 29. évfordulójára. 

A rendezvénynek az AGÓRA Kulturális Központ adott he-
lyet.

Az örmény nemzetiségi nap elsődleges célja, hogy a 
nemzetiség művészetét, hagyományait, tradícióit megis-
mertessük az érdeklődőkkel. A mai délután egy kis szele-
tet mutatott be a színes örmény nemzetiségi kultúrából.

Fodorné Jobbágy Éva, a veszprémi szervezet elnökhe-
lyettese ünnepi beszédét Movszesz Khorenaci, V. szá-
zadban élt örmény történetíró  mély érzésű gondolatával 
kezdte, amely napjainkban is érvényes: 

„Mert bár mi kis nép vagyunk és számra nagyon kevesek 
és hatalomra gyengék és számos alkalommal szenved-
tük el idegen hatalmak hódítását, azért a mi országunk-
ban is történtek nagyszerű dolgok, amelyek érdemesek 
az írásban való megörökítésre.”

Ezt követte egy nagy ívű áttekintés Örményország tör-
ténelméről. Gopcsa Paula örmény származású festőmű-
vész, tanár kiállítását Gopcsa Katalin művészettörténész, 

az Örmény Kultúráért Alapítvány alapító tagja nyitotta 
meg. A kiállítás október 20-ig volt látható a veszprémi 
AGÓRA Kulturális Központban.

Ezt követően az Alma Latina Együttes műsora követ-
kezett, akik a világ számos országában vendégszerepelt 
már, leginkább a latin-amerikai slágerekből összeállított 
műsorukkal. Ez alkalommal örmény zenei összeállításukat 
hallhatták a vendégek.

Az ünnepségen az Országos Örmény Önkormányzat ré-
széről jelen volt Akopjan Nikogosz elnök és Szűcs Péter 
képviselő.
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Koszorúzás október 6-a tiszteletére

A veszprémi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat ez év-
ben a városi központi ünnepség keretein belül emlékezett 
meg az aradi vértanúkról és elhelyezte a gyász és tiszte-
let koszorúját Ashot Baghdasaryan tavaly felavatott Ika-
rosz szobra előtt.  

Az ünnepség záró aktusaként Hegedűs Barbara, Veszp-
rém városának alpolgármestere és Fodorné Jobbágy 

Éva, a veszprémi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat el-
nökhelyettese megkoszorúzta Lázár Vilmos és Kiss Ernő 
örmény származású aradi vértanúinak a Levéltár falán 
elhelyezett, bronz domborművét.



ARMYNIA 11

Egy régóta várt színdarab a Musza Dagh Musical bemu-
tatójára került sor „ október 11-én került sor a budapesti 
Nemzeti Színházban. Az előadás az örmény történelem 
hősies fejezetét, az 1915-ös örmény genocídium idején 
a török túlerővel szemben kibontakozott ellenállás tör-
ténetét dolgozza fel. A tengerparti Musza Dagh ( Mózes 
hegye) környéki falvak lakói, mintegy 4000 örmény fordul 
szembe az életükre törő török hadsereggel, ellenszegül-
ve az Oszmán Birodalom evakuálási parancsának és az 
ifjútörök kormánynak. A hősies történet számos alkotót 
és művészt inspirált és lenyűgözött. Az 1930-as években 
Franz Werfel osztrák író által jegyzett világhírű regény, a 
„Musza Dagh 40 napja” alapján 2016-ban nagy sikerrel 

állította színre az Urartu Örmény Nemzetiségi Színház, 
rendhagyó módon musical formában. Az idilli tájon fekvő 
örmények lakta falvak az ifjútörök hatóságoktól kiürítési 
parancsot kapnak. Mindenki jól tudja, hogy a kitelepítés 
valójában menetelést jelent a halálba. Felismerve ve-
szélyt, több falu sok ezer lelke Gabriel Bagradjan vezeté-
sével úgy dönt, hogy erőddé alakítják a tengerparti szik-
lás hegyet, a Musza Daghot és több mint egy hónapon 
át sikerrel verik vissza a török támadásokat. Valójában 
az ostrom 45, más történészi források szerint 53 napig 
tartott. A címben szereplő negyven nap bibliai utalás. 
Ismert a valódi dátum is: július 31-től szeptember 13-
ig tart a Musza Dagh ostroma, amikor is a tenger felől 

megérkeztek az örmények segítségére 
siető francia Gishan és Janna Dark ha-
dihajók, amelyek össztüzet zúdítottak 
a török csapatokra és fedélzetére vet-
ték az ellenállás mintegy 4300 örmény 
túlélőjét. A Musza Dagh legendás ost-
roma szimbolikus történet. Az örmény 
nemzeté, amely évezredek óta folya-
matosan harcol és túlél a létükre törő 
ellenséggel szemben. Küzd életéért, 
szabadságáéért, hitét védelmezve és 
harcol, hogy békében és szeretetben 
élhessen. Pont úgy, ahogy napjainkban 
is „harcolunk”, megvédjük a hazánkat, 
a létünket, mert jelenidőben, a 2020-
as háború idején Artsakhban, akárcsak 
105 évvel ezelőtt, az örmény „keresz-
tények végveszélyben vannak”. Ezúttal 
azonban Örményország nyeri az életért 
vívott csatát.

Musza Dagh a Nemzeti Színházban
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Örmény gyermekek a Balaton parton
Beszámoló az Örmény Gyermektábor második turnusáról

Balatonföldvár 2020.08.04.-08.10.

Idén első alkalommal szervezett az Országos Örmény 
Önkormányzat gyerektábort, amelynek második turnu-
sának szervezéséhez az Erdélyi Örmény Gyökerek Kul-
turális Egyesület segítségét is kérte. Az első turnus alatt 
kipróbált szállás (Balatonföldvár, Bagira Panzió, ahol két 
szoba kivételével a tábor foglalta el a teljes helyszínt), 
a szuper strand, a kitűnő koszt és a hozzáértő gyerek-
felügyelet (Amanda, alias Mandula néni) adott volt szá-
munkra is. A gyerekek (az előzetes tervek alapján 20 
gyerek, 6-13 éves korúak) szórakoztatása, összeková-
csolása, kézműves alkalmak és előadások során tanítá-
sa és esténkénti „lefárasztása” volt a mi feladatunk.

Bár a Balatonnál mi más kellhetne a felhőtlen boldog-
sághoz, mint a víz, azért szerettük volna, hogyha ennél 
tartalmasabb, mozgalmasabb és változatosabb lenne ez 
a hét. Ezért szerepelt a programban a napi fürdések és 
foglalkozások mellett egy egész napos kirándulás Keszt-
helyre és Sümegre és egy fél napos túra Tihanyba is. 

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsola-
tokért felelős államtitkársága által kiírt pályázat leírásá-
ban szerepeltek olyan témakörök (például az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc és az 1956-os forradalom), 
amelyek nehezen bemutathatóak érdekesen a gyerekek-
nek, főleg, hogyha ennyire különböző az életkoruk. Ezért 
állítottuk össze a tematikus programokat úgy, hogy az 
előadások (dr. Issekutz Sarolta és Balogh Jenő által el-
mondva), a kiállított tablók és a hozzájuk csatolt kézműves 
foglalkozások szerves egységként mutassanak meg vala-
mennyit ezen történelmi eseményekből és azok örmény 
vonatkozásaiból. Például, hallani egy szabadságharc csa-
táról és annak részleteiről eléggé száraz lehet, de ha az élő-
beszédbe beleillesztünk egy-egy rövid fi lmecskét, amiben 
például a Piski csata van rajzfi lmen bemutatva, valamint 
utána a gyerekek kokárdát varrnak és csákót készítenek, 
akkor az már élményszerűbbé teszi a megszerzett tudást. 
Nem is beszélve arról, hogy napokig huszárosat játszottak 
a kertben, masíroztak, támadtak, visszavertek. 

Ugyanígy próbáltuk feldolgozni ’56 témáját is (ami után 
napokig minden gyerek célbalövést gyakorolt a foglalko-
záson készített lufi -ágyújával, csak úgy pattogtak a ping-
pong labdák mindenfelé), valamint az örmény ősöknek 
az „1001 tornyú” ANI székesfővárosból Erdélybe vezető 
útját és az erdélyi örmény városok és az erdélyi magyar-
örmény közösségek bemutatását.

Program animátoraink, Balogh Réka és Fleischer Ju-
dit nagyon ügyesen megmozgatták a csoportot játékos 

tornákkal és csoportos játékokkal is, amikor a fáradtság 
vagy túlpörgés jelei kezdtek mutatkozni a gyerekeken. A 
csapatépítő feladatok nagy sikert arattak az egész hét 
során. Segítségükkel már az első nap megismerkedett 
a teljes gyereksereg, és a megérkezéskor még egymást 
szúrósan méregető gyerekek estére boldog rajcsúrt 
csaptak és korosztály szerint összeverődve játszottak 
együtt (kivéve a sportosabb fi úk, mert ők korosztálytól 
függetlenül rúgták a labdát vagy ping-pongoztak). Ezért 
volt szerencsés, hogy a tábor foglalta el szinte az egész 
panziót, mert így nem zavartunk senkit, és a szülők sem 
kellett folyton fi gyeljék, merre vannak csemetéik. Nagy 
szabadság volt ez a sok városi gyereknek, de kiválóan 
viselkedett mindegyik.

A tervekben az örmény kulturális és díszítőművészeti 
elemek is szerepeltek, pl. az „örmény biblia képekben” 
kifestőkönyv színezése vagy hacskar kereszt másolás. 
A legnagyobb sikert a kavicsfestés és a keresztszemes 
hímzés aratta. Míg a foglalkozás elején páran megkér-
dezték, hogy ez kötelező feladat-e, mivel ők még sosem 
fogtak tűt a kezükbe, a foglalkozás végére mindenki lel-
kesen hímezgetett, és későbbi eseményekre is vitték ma-
gukkal hímzésüket, hogy folytassák. Balogh Réka min-
denki nevének kezdőbetűjét megtervezte keresztszemes 
mintaként, kicsit kidíszítve, és így a gyerekek személyre 
szabott mintákat tudtak hímezni, ami nagymértékben 
növelte lelkesedésüket és kitartásukat.

A mai világban ritkának számítóan esténként nem me-
sefi lmet néztek, vagy „tableteztek”, hanem a társalgó-
ban „estimesét” hallgattak, Jeney Zoltán Balatóniában 
játszódó meseregényét, a Rév Fülöp-öt, melyet Balogh 
Réka olvasott fel, közben a gyermekek hímeztek vagy 
színezgettek (és volt, aki sakkozott közben).

A kulturális programnak része volt a dal és a zene is. 
Szerencsére velünk volt a Labant család, a szülőkkel 
együtt, így a tábor életének része lett a gitár, a fuvola és 
citera is. Lehel ( a nagyobbik fi ú) nagyon szépen citerázott 
és énekelt népdalokat. Labant Csaba (apuka) megtanul-
ta, majd a táborlakóknak megtanította az erdélyi örmé-
nyek himnuszának tekintett „Örmény balladát”, amelyet 
Mártonffy Miklós szerzett számunkra. Ezt a balladát több 
alkalommal is elénekelte minden táborlakó, szülő és gye-
rek egyaránt.

Az időjárás nagyon kegyes volt a csoporthoz, mert két 
nap kivételével kánikula volt. Az egyik hűvösebb napot 
utazással, kastély- és múzeumlátogatással, valamint lo-
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vasjátékok megtekintésével töltöttük, így ez a nap sem 
veszett kárba. Meglátogattuk a Keszthelyi kastélymú-
zeumot és a vadászati kiállítást, valamit a vasútmodell 
bemutatót. Sümegen látványos lovas tornabemutatón és 
játékon vettünk részt (a lányok közül páran kaptak is róz-
sát a szívük hölgyének hódoló lovagoktól). Egy másik nap 
komppal Tihanyba utaztunk, ahol a tihanyi apátságot, a 
templomot, altemplomot és kiállítást néztük meg. A kul-
turális ismeretszerzést séta követte a „skanzen” faluban, 
amelyhez a fagylaltozás is hozzá tartozott.

A Balaton vize kitűnő volt a napi több órás lubickolás-
hoz, fürdőzéshez. Voltak, akik a változatosság kedvéért 
fociztak a strandon lévő pályán. Vonuláskor, utazáskor, 
fürdéskor a csapatot Amanda néni, Kati néni és László 
„gardírozta”. Jól működött a kolomp is az étkezések és 
a foglalkozások kezdetén, amelyet hallva pillanatok alatt 
mindenki elindult a hang irányába. 

A búcsúesten tábortűz helyett mécsesekkel teli asztal 
mellett zajlott a műsor gyermekprodukciókkal, a végén 
már mobil telefonok fényében. A műsor az alábbiak sze-
rint alakult:

Luca – Ír néptánc
Miriam – Kötél torna bemutató
Lehel & Lél (közös vers) Kányádi Sándor „Az okos kos”
Lehel – „Reménykedjünk Istenben” saját költemény
Lehel – citera előadás: Kossuth Lajos táborában, Esik 

eső karikára, Huszár gyerek
Lél – „Karácsonyi Angyalok” ének
Gréti – „A pozsonyi sétatér” ének
Ármin – „Anyám tyúkja”
Letti – „Családi barátok” vers és kártyatrükk bemutató

Ezúton is köszönjük a Miniszterelnökségnek, hogy a for-
rásokat a táborozáshoz biztosította. Köszönjük Akopján 
Nikogosz elnök úrnak és a tábor vezetésének (dr. Róna-
széki Lászlónak és Körmendi Amandának), hogy rövid 
idő alatt megszervezték és lebonyolították ezt a gyer-
mektábort, valamint a mindenre kiterjedő fi gyelmüket. 
Köszönjük dr. Issekutz Saroltának az előadásokat, hogy 
összeállította a kiállításokat és összefogta az animátorok 
munkáját.

A gyermektábort menet közben több országos örmény 
képviselő, köztük az elnök és alelnök, bizottsági elnök is 
meglátogatta, főleg születésnapi ünneplés okán, hiszen 
két fontos születésnap is volt, egy 10 éves és egy 75 éves.

Reméljük ez a tábor maradandó emlék lett a gyerekek-
nek és a felnőtteknek is. Megható volt a gyermekek ki-
tűnő szereplése a táborzáró esten, melynek hangulata is 
magával ragadó volt. Hiszünk benne, hogy sikerült olyan 
tábort létrehozni, amely példaértékű és a gyermekek 
máskor is szívesen vesznek részt benne. Úgy láttuk, hogy 
olyan barátságok születtek, amik tartósak lesznek, és a 
gyerekek örömmel fogják várni, hogy találkozhassanak 
egymással bármely jövőbeli örmény eseményen. 

Mindenki úgy búcsúzott, jövőre meg kell ismételni. Mi 
már várjuk!

Balogh Jenő
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Hideg esős este köszöntött be október 29-én, így félő volt, 
hogy a közönség inkább otthon marad. Szerencsére he-
lyén volt a szíve mindazoknak, akiket a nyirkos idő nem 
tartott távol David Yengibarianék jótékonysági koncertjétől. 
Este héttől ugyanis forró hangulatú, szenvedélyes előadás 
vette kezdetét. David Yengibarian, Bese Csaba és Badics 
Márk triója már zsúfolásig megtelt nézőtér előtt lépett 
színre, s a virtuóz zenészek, hamar magukkal ragadták  a 
nézőket, akik nemcsak a különleges, dobbal és basszusgi-
tárral kísért harmonikazenéért érkeztek, de adakozni is. A 
hetek óta zajló Karabahi háborút kirobbantó azeri agresz-
szió humanitárius katasztrófába sodorta a térség örmény 
lakóit. A pusztításnak városok, civil létesítmények, iskolák 
és kórházak estek áldozatul, s a hétköznapi élet mára már 
teljesen lehetetlenné vált. Ugyan a világpolitika egyelőre 
szégyenteljes módon hallgat. Mindössze néhány vérsze-
gény tűzszünet kihirdetésére tellett csak képességeiből, 
azt sem tartotta be Azerbajdzsán, hiszen soha egy percre 
sem függesztette fel a rakétazáport és a támadásokat. A 
nemzetközi örmény diaszpórák és a világ jobbik fele civil 
kezdeményezésekkel fogott össze, hogy a lehető legtöbb 
segítséget gyűjtse össze a háború erőszakától szenvedő 
örményeknek. Ez történt most Budapesten is. Ehhez a 
nagy összefogáshoz kapcsolódik a Yengibarian Trio jóté-
konysági fellépése, mely  programot már hetekkel előtte 
meghirdette az Erzsébetvárosi Örmény Önkormányzat, az 
Országos Örmény Önkormányzattal, valamint a K11 Mű-
velődési házzal karöltve. A cél, hogy a belépőjegyekkel és 

a teremben elhelyezett  segítő dobozzal, melybe bárki sza-
badon és névtelenül bedobhatta  adományát. Budapesti 
örmények és nem örmények, szimpatizánsok és az évszá-
zadokkal ezelőtti örmény érkezés hajnalában gyökerező 
örmény származású magyarok egyként fontosnak érezték, 
hogy kiálljanak Artsakh örmény függetlensége mellett és a 
szenvedők megsegítéséért. A jótékonysági koncert bevé-
tele közel félmillió forint volt, mely teljes egészében a fenti 
célokra fordítódik. Hálásak vagyunk  David Yengibariannak 
és zenésztársainak, Bese Csabának, valamint Badics Már-
kának, hogy e nemes ügy méltó művész képviselői voltak, 
valamint azoknak, akik eljöttek és adományoztak. Jelenlé-
tük nemcsak segítséget jelent, hanem erőt és vigaszt is ad 
a rászorulóknak, s azoknak a hősöknek, akik szabadságu-
kat, szülőföldjüket, hitüket védelmezik a féktelen terrorral 
és túlerővel szemben. Imádkozzunk értük!

Segítség Artsakh-nak 
– Yengibarian Trio jótékonysági koncert
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Az alábbi beszédet Dr. Kovács Bálint egyetemi docens, a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Armenológiai 
tanszékének vezetője mondta el, 2020. október 5-én, az 
aradi vértanúk kivégzésének emléknapja előtti estén 
Budapesten, az Óbudán felállított kereszteskő előtt.

Mártírokra emlékezünk a mai nap. 172 évvel ezelőtt, 
1849. október 6-án, a szabadságharc 13 vértanúja halt 
meg Aradon, a magyar szabadság eszményéért. 13 már-
tír, akik közül kettő, Kiss Ernő és Lázár Vilmos örmény 
származásúak voltak, s az ő vértanúságuk az aradi ti-
zenhárom között jelentős momentuma a magyarok és a 
magyarországi örmények közös történelmének.[1] Mártí-
romságukat mind a mai napig megőrzi a kollektív emlé-
kezet,[2] nemcsak a magyarok, de az örmények kollektív 
emlékezete is. A mártíromság, a hősi vértanú-halál azon-
ban nem csak a 1848-1849-es szabadságharc során kö-
tődött az örményekhez.

Mártíromság és kereszténység

Mindenekelőtt azonban gondoljuk át, hogy mit jelent 
a mártíromság a zsidó-keresztény kultúrkörben?    Az 
úgynevezett „zsidó mártirológia”, már az ószövetségi 
Szentírásban megtalálható: a Szeleukidákkal szembeni 
szabadságharcot vezető Júdás Makkabeus fi ai vérta-
núságuk árán küzdöttek,[3] s tisztították meg a hellének 
által megszentségtelenített Jeruzsálemi Templomot, 
ahogyan azt a Makkabeusok könyveiben olvashatjuk.
[4] Már az ő vértanúságuk is példa arra, hogy az egész 
nép bűnéért járó büntetést kiválthatja bizonyos számú 
ártatlan személy önkéntes halála, illetve a vértanúság 
az egész nép javát szolgálja, és ez a gondolat tovább 
él – Jézus Krisztus példájára – majd a kereszténység-

ben Szent István első vértanútól kezdődően, és befolyá-
solja az üldözések értelmezését. A mártírt ugyanakkor 
nem csupán önfeláldozó halála, hanem emlékezetének 
fenntartása teszi mártírrá; nemcsak a vértanúkhoz kap-
csolódó „történeti tényeknek”, a múlt faktualitásának, 
hanem az emlékezetnek is nagy szerep jut.[5] Mártír az, 
aki valamilyen hitvallás vagy eszme elkötelezettjeként, 
hitéért, nézeteiért, hazájáért üldöztetése közben életét 
áldozza.  Később a reformáció korában feltették azt az 
erkölcsi kérdést, hogy lehet-e egyáltalán mártír egy ka-
tona, aki fegyverrel a kezében harcol, lő, és visszalőnek 
rá? A saját korszakukban a hazáért, a vallásért életü-
ket áldozó katonákat – például Hunyadi Jánost, Zrínyi 
Miklóst – vértanúknak, mártírnak tartották.[6] A 17. szá-
zadra azután már a mártíromság protestáns dicsfénye 
ragyogja körül azokat a török ellen életüket vesztett 
hősöket is, akik prédikációk példamutató alakjaiként je-
lennek meg és emlékezetük összekötődött a független 
Magyarország gondolatával.[7] A világ első keresztény 
népének, az örményeknek a vallásos identitásához a 
vértanúság egyházának a gondolata igen szorosan – 
mondhatjuk a kezdetektől – kapcsolódik. Ennek legkivá-
lóbb példája Vartan Mamikonjannak az emlékezete, aki 
451-ben kis örmény sereggel vonult a harci elefántokat 
is felvonultató Szasszanida Birodalom ellen: vértanúsá-
ga az örmény egyház önállóságának lett a záloga: bár 
Vartan Mamikonjan meghalt a harcban, az örmények 
meg tudták tartani keresztény hitüket.[8]

Az alábbi sarakán (örmény egyházi himnusz) ezt a már-
tíromságot örökíti meg:
Hősök vezére, új mártíromság koszorúját hordó,
Vértezve lelked fényes fegyverével minden halállal szem-
ben,
Ó Vardan dalia, ki megszalasztottad az ellent,
S rósza-véreddel fontál koszorút templomod fölé[9]

Mártíromság és emlékezet*
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Örmény népirtás és mártíromság

A most felállított óbudai örmény kereszteskő felirata az 
örmények ellen az Oszmán Birodalomban elkövetett 
népirtásra való emlékezésre szólít fel, amelynek kezdete 
1915. április 24-hez kötődik: ezen az éjjelen az Oszmán 
Birodalom összegyűjtött és bebörtönzött több száz ör-
mény értelmiségit, politikust, vezető személyt, majd ha-
marosan deportálták, illetve kivégezték őket. Ekkor vált 
világossá, hogy az Oszmán Birodalomban élő keresztény 
örmény értelmiségiek ellen parancsot adtak ki, gyilkolási 
parancsot, amely a népcsoport vezetői után minden ör-
ményre érvényes volt. Egy olyan védtelen keresztény nép-
csoporttal szemben történt mindez, amely mögött nem 
állt szuverén államalakulat. Az események alól nem volt 
kivétel: férfi  vagy nő, gyermek vagy idős, pap vagy világi, 
katona vagy civil, gazdag vagy szegény, minden örmény-
nek kivétel nélkül a deportálás és a megsemmisítés volt 
kijelölve. 1920-ra gyakorlatilag teljesen megsemmisült 
az Oszmán Birodalomban élő − több száz éven keresz-
tül a szultán addigi bizalmasainak számító – örménység, 
csak kisebb részük tudott elmenekülni, Az örmény nép-
irtás, bár történeti forrásokkal teljes mértékben igazolt 
tény, Törökország mégis igyekszik máig tagadni – hogy 
el tudja kerülni a nemzetközi büntetőjogi tényállás egyik 
elemét: az elégtételt és a kárpótlást.[10] Az örmény apos-
toli egyház két katholikosz-pátriárkája, I. Aram és II. Kare-
kin 2015-ben Ecsmiadzinban avatta szentté az 1915-ös 
népirtásban meghalt örményeket, a népirtás áldozatai 
tehát a mártíromság szent eszményével a keresztény ká-
non részévé váltak.[11]

Magyarország két szállal is kapcsolódik az örmény 
népirtáshoz. Egyrészt az Osztrák-Magyar Monarchia a 
Központi Hatalmak oldalán vett részt az I. Világháború-
ban. Az Oszmán Birodalomba akkreditált diplomatákon 
keresztül az Osztrák-Magyar Monarchia vezetése na-

gyon jól informált volt az örmények helyzetéről, a biro-
dalom örményellenes politikájáról és az örmény népes-
ség megsemmisítésének a tervéről. A követjelentések 
és beszámolók napra pontosan, sok esetben hosszú ol-
dalakon keresztül írják le az örmény nép kitelepítésének, 
megsemmisítésének a lépéseit. Az Osztrák-Magyar Mo-
narchia – hasonlóan a Német Birodalomhoz − azonban 
nem tett semmilyen konkrét politikai lépést az örmények 
megsegítése érdekében, attól a félelemtől vezérelve, ne-
hogy elveszítsék háborús szövetségesüket, az Oszmán 
Birodalmat.[12]  A másik kapcsolódási szál az új hazához 
kötődik a népirtás elől menekülők sok esetben új otthon-
ra találtak Magyarországon. Magyarország az újonnan 
érkező örményeket befogadta, akik hamar integrálódtak. 
Talán a legbeszédesebb példa Rsduni Hrant Szerkisz 
esete, aki ekkor érkezett, és hamarosan a Magyar Nem-
zeti Múzeum hivatalos szőnyegszakértője lett.[13]

Szumgait

Az örmény népirtással az örmények mártíromsága a 
szülőföldjükért és a kereszténységért azonban nem ért 
véget. 6 és fél évtizeddel később, a Szovjetunió felbom-
lásának időszakában Szovjet- Azerbajdzsán területén is 
történtek az korábbiakhoz nagyon hasonló események.

A szumgaiti mészárlások 1988. február utolsó napjai-
hoz kötődnek, amikor a Bakutól északra fekvő városban 
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etnikai alapon az örmény lakosságot brutálisan bántal-
mazták és gyilkolták. A több napon át tartó eseményeket 
tétlenül nézte rendőrség és a katonaság is csak hosszabb 
idő múltán avatkozott be. A Szumgaitban történtek pedig 
a kanócát gyújtották meg a karabahi háborúnak, amely 
a Szovjetunió felbomlásához kapcsolódó talán legvére-
sebb, több évig tartó, politikailag máig lezáratlan fegy-
veres konfliktus lett.[14] A karabahi háborúból Örményor-
szág bár katonailag győztesen került ki, és a Sztálin által 
Azerbajdzsánnak adott dél-kaukázusi régió, Arcah (He-
gyi-Karabah) örmény vezetésű köztársasággá válhatott, 
ugyanakkor Örményország kénytelen volt feladni Nahi-
csevánt, azt a másik, örmények által is magas arányban 
lakott dél-kaukázusi területet, ami Örményország dél-
nyugati határa és Irán közé ékelődik Azerbajdzsán enklá-
véjaként.[15] Nahicsevánból az örménység kénytelen volt 
elmenekülni, kultúrájának és történelmének a nyomait 
pedig az új állam gyakorlatilag sóval hintette be: a kö-
zépkorból fennmaradt dzsulfai örmény temetőt pár nap 
alatt eldózerolták, és felrobbantották a művészettörténeti 
ritkaságnak számító középkori örmény kőkereszteket.[16]

Amikor 1988-ban Jerevánban a szumgaiti mészárlások 
hírére több százezer ember vonult az Operaház melletti 
térre tüntetni, a transzparenseken az örmény genocídi-

umra való utalások voltak láthatók.[17] Az alig hárommilli-
ós Örményország ugyanis nem tudta: egy ilyen mészár-
lással és egy ilyen háborúval csak ismét elkezdődik vagy 
netalán végérvényesen befejeződik mindaz, ami 1915. 
április 24-én már egyszer kezdetét vette?

Részlet egy 1988-as jereváni plakátról, amely az 1915-
ös népirtás és az 1988-as szumgaiti pogrom kollektív 
emlékezetben való összekötődését mutatja. 1915-ben 
másfélmillió örményt vált áldozattá, most mennyien fog-
nak meghalni? – fejezi ki a plakát bal oldalán lévő grafi -
ka, párhuzamot vonva az örmény népirtás és a szumgaiti 
pogromok közé, felhívva a fi gyelmet az elkövetők meg-
büntetésére (plakát jobb oldala).

(Forrás: Harutyun Marutyan: Iconography of Armenian 
Identity. Vol. 1. Yerevan, 2009.)

Az emlékezet összefonódása

Történészként nem szeretnék történetileg nem össze-
kapcsolódó dolgok között párhuzamot vonni,[18] ugyan-
akkor mégis fontos hangsúlyozni, hogy az említett ese-
ményeket összeköti a mártíromság motívuma.  Örmény 
származású katonai vezetők mártírként haltak meg 1849-
ben a szabadságért, büszkén vállalták örménységüket és 
büszkén tekintünk rájuk mi magyarok. Az örmény népir-
tás áldozatait az örmény apostoli egyház mártír szentek-
ként kanonizálta és bár a karabahi háború mint poszt-
szovjet territoriális és etnopolitikai konfliktus maradt fent 
a köztudatban, a mártíromság eszménye, a hazáért való 
áldozatos halál az örmények kollektív emlékezetében az 
örmény népirtást és a karabahi konfliktust mentálisan 
kapcsolja össze. A meghalt karabahi katonákra az „áldo-
zatok és mártírok” (զոհեր եւ նահատակներ = zoher ev 
nahatakner) örmény szavakat használják a mindennapi, 
liturgikus és katonai szóhasználatban.

Ezeknek a kérdéseknek sajátos és szomorú aktualitást 
ad ma az Arcahhal, Hegyi-Karabahhal és Örményország-
gal szembeni háborús agresszió.  2020. szeptember 27. 
óta Azerbajdzsán Törökország aktív támogatásával lövi 
és gyilkolja az örményeket, a világ legelső keresztény 
nemzetét. Sztálin öröksége támadt föl: Hegyi Karabah 
nem “Azerbajdzsán Trianonja” ahogy azt sokan tévesen 
állítják;[19] a terület Sztálin döntésének következtében lett 
Szovjet-Azerbajdzsán része, majd az 1994-ben lezáruló 
véres háború nem békével, hanem csak fegyverszünettel 
ért véget, s a helyzet nemzetközi jogilag ezért máig ren-
dezetlen.

Míg az örmény katonák hatalmas túlerővel szemben vé-
dik hazájukat, nem félve a mártíromságtól sem – addig a 
világ cinikusan hallgat, úgy, ahogyan az Osztrák Magyar 
Monarchia is hallgatott 1915-ben.

Kereszteskő és mártíromság

Sajátos emlékezeti hely az örmény kereszteskő. Az ör-
mények krisztianizációjáról beszámoló Agathangelosz 
krónikája az 5. században leírta, hogy a kereszténység 
felvételének időszakában Szent Hripszime és társnői 
vértanúhalálának a helyén a keresztény örmények fake-
reszteket állítottak, ennek nyomán vált szokássá a már 
nem fából, hanem kőből faragott örmény kereszteskö-
vek, a khacskarok állítása Örményországban, s minden-
hol, ahol örmények élnek. A khacskarok, a kereszteskö-
vek összességükben és egyediségükben is a keresztény 
örmény kultúra különös ornamentikájú, összetéveszt-
hetetlen és hasonlíthatatlan emlékművei, alkotásai.[20]

A kereszténységben    a kereszt a megváltás jele. Jé-
zus Krisztus halálának a helye, tragikus és szomorú 
jelkép, amely a tanítványok feltámadott Jézussal való 
találkozásában, örömében és világra szóló küldetés-
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ben a feltámadás, az élet és a remény jelképévé lesz 
az egyház hitében. Úgy, ahogyan Jézus feltámadá-
sának örömhírét Örményországba a hagyomány sze-
rint Jézus tanítványai: Tádé és Bertalan is elvitték.
A magyar kultúrkörben is ismert élet fája az örmény ke-
resztes köveken kereszt formájában található meg: a ke-
reszt nem elszáradó, gyökerétől elvágott, holt fa, hanem 
rügyező ág, amiből virág: élet, igazi és örök élet születik. 
Az örmény keresztes kövek közvetítők és emlékezeti he-
lyek: sajátos szimbolikájukon keresztül megjelenítik és 
közvetítik a keresztény hitet, s egyben a patriotizmus, a 
szülőföldhöz való ragaszkodás jelképei is. A hazáért Ara-
don mártírhalált halt örmény származású vértanúk em-

lékezete tehát szimbolikusan a khacskarban, a rügyező 
keresztet, az élet fáját ábrázoló örmény kereszteskőben 
kapcsolódik össze az 1915-ös, örmények elleni népirtás 
áldozatainak emlékezetével és a ma hazájukért harcoló 
örmény katonák hősi vértanú-halálával. Annak ellenére, 
hogy kereszteskövek százait dózerolták le Nahicseván-
ban, a világon szétszóródott örmény diaszpóra örmény 
keresztesköveket állít fel sok helyen, itt Óbudán is, utal-
va arra, hogy a nemzeti tragédiák utáni szétszóratás és 
a nehéz sors ellenére is hűek maradnak identitásukhoz.

Dr. Kovács Bálint

Jegyzetek
*A beszéd elhangzott 2020. október 5-én Budapesten, az Óbudán 
felállított kereszteskő előtt. Köszönettel tartozom Dr. Garaguly Ist-
vánnak a szöveg elkészülte során nyújtott segítségéért. A szöveg-
ben az örmény nevek nem tudományos, hanem a magyar kiejtés 
szerinti átírást követik. 
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„Tűzben és rongyokban, árván és boldogan”

Pongrátz  Gergely  (Szamosúj-
vár, 1932. február 18. – Kis-
kunmajsa, 2005. május 18.) me-
zőgazda, a budapesti Corvin köz 
főparancsnoka, múzeum- és 
kápolnaalapító. Ősi magyar-ör-
mény család leszármazottja, 
dédnagyapját, Novák Tivadart 
1849-ben Haynauék lőtték 
agyon. Apját, Simont (†1956) az 
I. világháborúban vitézzé avatták, jogi diplomája ellenére 
terménykereskedő, bútorgyáros, városi pénztáros. 1940-
től a felszabadult Szamosújvár polgármestere, részt vett 
a II. világháborúban, utóbb a budapesti örmény katolikus 
egyházközség elnöke, anyja templomi orgonista.

„Őseim a XIV. században kerültek Erdélybe. Örmény-
országból menekültek, ahol a törökök évszázadokon 
keresztül mészárolták őket. Alapítói voltak Szamosújvár 
városának, mely egy völgykatlanban terül el a Szamos 
partján…    Büszke vagyok örmény származásomra, me-
lyet csak a vallásban tartottunk meg. Vérünk és vallásunk 
az évszázadok folyamán megmaradt örménynek. Szí-
vünk azonban magyarrá vált… Édesapám az első világ-
háborút, mint tartalékos hadnagy harcolta végig… Az első 
világháborúban végzett tevékenységének elismeréséül 
19 éremmel tüntették ki. A háború befejezése után Ko-
lozsvárott állam- és jogtudományi doktorátust szerzett. 
Diplomáját azonban Erdély román megszállása miatt so-
hasem használta… Édesapám az erdélyi magyar párton 
kívül soha semmilyen pártnak nem volt tagja, és ebben 
a szellemben nevelte fel kilenc gyermekét, akik közül én 
vagyok a hatodik.”

A Pongrátz család örmény eredete számunkra különö-
sen fontossá és talán még értékesebbé teszi azt az éle-
tutat, amely az 1956-os forradalom egyik emblematikus 

helyszínének parancsnoka, valamint testvérei bejártak. 
Ma, kicsit kiragadva ezt az emblematikus helyszínt és 
családot ’56 történéseiből, az ízig-vérig magyarrá, ma-
gyar hőssé vált magyar-örmény Pongrátz testvérekre 
emlékezünk.

“Nem gondoltam, hogy életemben
még eszembe jut,
mégis hallom bort susogva a szomszéd
nagyfi út,
azt susogja: Corvin-köziek,
s félrenéz, a lakók közül melyik hallja meg.

A Corvin közben összegyűltek rég a nagyfi úk,
fegyvert fogtak egy-kétszázan,
nem volt más kiút,
ők voltak a Corvin-köziek,
s félrenézett, hogy ki hallja meg.

Fegyvert fogtak, régen egyszer mind a nagyfi úk,
s összegyűltek Corvin közben,
nem volt más kiút,
árvák voltak, úgy, mint te meg én,
senkik voltak, úgy, mint te meg én.”
(Bereményi Géza: Corvin köziek)

A Corvin köz az 1956-os forradalom és szabadság-
harc emblematikus helyszíne, a sztálinista diktatúra és 
a szovjet megszállás ellen folytatott fegyveres felkelés 
egyik fővárosi központja. A többszörös túlerőben lévő 
szovjet csapatokkal vívott harcok során sok felkelő „pesti 
srác” áldozta itt életét a magyar szabadságért.

Pongrátz Gergely a forradalom kitörésének hírére Bá-
csalmásról október 24-én visszatért Budapestre, Ernő, 
Kálmán, Kristóf és Ödön fi vérével együtt. Október 25-én 
csatlakozott a Corvin közi felkelőkhöz, akik Bajusz fedőné-
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ven ismerték. Ott a szovjet megszállóknak és a csatlós 
‘kormánycsapatoknak’ ellenálló egyik csoport parancsno-
ka lett, majd november 1-től a Corvin köz főparancsnoka.

Október 27-én Kuzmenov szovjet ezredes fegyverle-
tételt kívánó levelére 9 pontos “ajánlattal” válaszoltak a 
Corvin köziek. Ebben az alábbiak szerepeltek: a szovjet 
csapatok kivonulása december 31-ig, az ÁVH lefegyver-
zése, Veres Péter kormányalakítása, szabad választások, 
honvéd karhatalom, a sztálinista vezetők felelősségre 
vonása, közkegyelem a felkelőknek, egyenrangú ma-
gyar-szovjet kapcsolatok, a követelések rádióbeli közlése.

A Corvin köz történetének sokat vitatott és kényes pontja 
a forradalmárok viszonya a szemben álló Kilián-laktanyá-
val. Az erődítmény és a Pongrátzék közti feszültség arra 
vezethető vissza, hogy a katonai vezetés utasítására az 
épületből többször rálőttek a corvinistákra. Egyes források 
ugyanakkor arról tudósítanak, hogy a Kilián egyik szárnya 
és a felkelők együttműködtek. Az bizonyos, hogy Maléter 
Pál ezredest 25-én helyezték a laktanyába, azzal az uta-
sítással, hogy tegyen rendet. Ő elismerte később, hogy 
a kormány téves tájékoztatása nyomán tüzet nyitottak a 
felkelőkre, és kiszorították onnan őket. Október 28-án a 
hivatalos fegyverszünet időpontjától kezdve csökkent az 
ellentét, sőt sebesült corvinistákat ápoltak a laktanyában. 

“Október 29-én volt egy fontos tárgyalás a Corvin köz-
ben, a parancsnokságunkon, a Kramolin lakás ebédlőjé-
ben, ahol tulajdonképpen eldőlt a forradalom sorsa. Váradi 
Gyula vezérőrnagy, a páncélos fegyvernem parancsnoka 
vezette a küldöttséget. A tárgyalásra mi következőkép-
pen álltunk fel: Pongrátz Ödön, Pongrátz Ernő, Antalóczy 
Sándor, a Corvin köz orvosa, Erdős István, Szabó László, 
Lehoczky Judit orvos, Szakállas György, Pongrátz Kristóf, 
Pongrátz Gergely és Pongrátz András. Maléter mindjárt 
azzal kezdte, hogy győzött a forradalom, tegyük le a fegy-
vert, majd a kormány gondoskodik a rendfenntartásról és 
megvalósítja a követeléseinket. Én erre azt mondtam, 
hogy addig, amíg egy orosz katona van magyar földön, 
addig a fegyvert nem veszik ki a kezünkből. Nem hiszünk 
az ígéretekben, mert mindig becsaptak minket. Maléter 
hozzá tette, hogy gyerekek kezében is látott fegyvert. Ők 

nem kaptak katonai kiképzést, ez veszélyes, fegyverez-
zük le őket. Azt mondtam, hogy a corvinisták több mint 
nyolcvan százaléka húsz éven aluli.” (Pongrátz Gergely)

A spontán szerveződő fegyveres felkelők az októberi 
szovjet támadás visszaverésében, Gerő Ernő hatalomból 
történő eltávolításában és a többpártrendszer létrejötté-
ben egyaránt döntő szerepet játszottak. Nélkülük a forra-
dalom számos követelése nem válhatott volna valóra. A 
Corvin moziban és a környező utcák épületeiben beren-
dezkedő, önállóan működő józsefvárosi felkelő csopor-
tok tagjait egyaránt corvinistáknak nevezzük, a vezető 
szerepet azonban egyértelműen a legnagyobb létszámú 
Corvin köziek töltötték be.

“Testvérek összesen hatan harcoltunk, de nem voltunk 
mindig együtt, mert egy fi únak mindig édesanyánkra és 
kishúgunkra kellett vigyázni. Én voltam a legidősebb, két 
évig már voltam katona a háborúban, 1945. október 21-én 
szereltem le. Ernő a Hunyadi-páncélosoknál szolgált Tor-
dánál, a nagy harcokban. Velünk volt a Corvin közben Ban-
di, apánk így nevezte, eredeti neve egyébként Kristóf. Bandi 
hentes- és mészárosként az élelem és a fegyver beszerzé-
séért volt felelős. Gergely lett a corvinisták főparancsnoka, 
és aztán csatlakozott hozzánk Andris is. Bálint testvérünk 
volt az, aki legtöbbet vigyázott édesanyánkra, de többször 
részt vett a harcokban.” (Pongrátz Ödön)

Október utolsó hetében a corvinista felkelők – néhány 
egykori katonatisztet leszámítva – harci tapasztalat nél-
kül állították meg a magyar politikai vezetés kérésére a 
fővárosba vonuló szovjet csapatokat, amelyek a hónap 
végéig mintegy 120 katonát és 20–25 páncélost vesztet-
tek. A corvinisták ellenállását nem csak a szovjetek kísé-
relték meg felszámolni.

A Magyar Honvédség több sikertelen akciót is indított a 
Corvin köziek ellen. A magyar politikai vezetés már október 
24-én rögtönítélő bíráskodást vezetett be a fegyveres cso-
portok felszámolására, de a felkelők nem hátráltak meg. A 
kudarcokat és hosszú tárgyalásokat követően a kormány 
október 28-án tűzszünetet hirdetett, végül pedig elismer-
te a sikeresen ellenálló fegyveres csoportokat. Az Üllői út 
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másik oldalán lévő Kilián laktanyában megalakult a For-
radalmi Karhatalmi Bizottság és a Nemzetőrség, amely a 
hivatásos fegyveres erőket és a civileket tömörítette.

Pongrátz Gergely Október 30-án részt vett a Köztársa-
ság téri Pártház ostromában. 

“Én törtem fel a benzinkút lakatját a Corvin mozi háta 
mögött, a Kisfaludy utcában. Tudtam, hogy a benzin lesz 
az oroszok ellen a legfélelmetesebb fegyverünk. Amikor 
letörtem a lakatot benzinkútnál, akkor egy ötven év körüli 
férfi  megszólalt: Fiatalember, kétszer is meggondolnám, 
mielőtt azt a lakatot letörném! Azt válaszoltam: Uram! 
Tízezerszer gondoltam arra: csak egyszer engedje meg a 
Jóisten, hogy fegyver legyen a kezembe.” (Pongrátz Ödön)

„A Molotov-koktél minden mennyiségben rendelkezé-
sünkre állt. A környékbeli asszonyok a paradicsomot, az 
ételecetet, a pálinkát kiöntötték az üvegekből, belül ki-
mosták és százával kaptuk a literes üvegeket, hogy ké-
szíthessük a Molotov-koktélt.” (Pongrátz Ödön)

„A pesti srácok hamar megtanulták a művészetét annak, 
hogyan kell egy
T–34-es tankot három vagy öt üveg benzinnel megsem-
misíteni.”
(Pongrátz Ödön)

Molotov-koktél

Az utcai harcok egyik legnépszerűbb fegyvere a mai 
napig a Molotov-koktél. Az 1956-os forradalomban el-
sősorban a harckocsik ellen használták, de egyszerű el-
készíthetősége és még egyszerűbb felhasználhatósága 
miatt bárhol könnyedén be lehetett vetni. Általában úgy 
készült, hogy egy palackot megtöltöttek benzinnel, és egy 
ronggyal lefojtották az üveg száját. Felhasználás előtt 
már csak a rongy kilógó részét kellett meggyújtani, és el-
dobni az üveget. A forradalmárok szerint négy-öt palack 
elegendő volt egy T−34-es harckocsi feltartóztatásához. 
Magát a fegyvert az 1939 és 1940 között zajló szovjet−
fi nn háborúban „fejlesztették” ki. Nevét a szovjet külügy-

miniszterről kapta, aki német kollégájával, Ribbentrop-
pal együtt írta alá azt a titkos szerződést, amely például 
Finnországot az orosz befolyási övezetbe sorolta.

“Isten szeme mivel éppen rajtuk megakadt,
visszalőttek s meggyújtották mind a tankokat.
Ruszki árvák égtek fáklyaként,
rongyok ők is: megtudták a tényt.”
(Bereményi Géza: Corvin köziek)

A november 4-i szovjet orvtámadás után (mellyel be-
vették a Kilián laktanyát) társaival visszaverték a Vörös 
Hadsereg minden páncélos és gyalogsági támadását. 
A nehéztüzérségi csapás előtt november 9. hajnalán az 
iratok elégetése után társai többségével elhagyta a Cor-
vin közt, majd november 10-14-ig a Rákóczi téren még 
ellenálltak, végül november 15-én csoportja szétszéledt. 

“November 9-én késő délutánig voltunk ott. Közben 
két civilruhás oroszt fogtunk el, műszerek voltak náluk. 
Elmondták, hogy ők bemérő tisztek, a Corvin köz be van 
mérve és hajnalban Kispest és Pestszentlőrinc határából 
elkezdik nehéztüzérséggel lőni a Corvin közt, itt kő kövön 
nem marad. Ezután összehívtam a parancsnokokat és 
úgy döntöttünk, hogy elhagyjuk a Corvint. Valóban rom-
halmazzá lőtték.” (Pongrátz Gergely)

November 28-án testvéreivel elhagyta Magyarországot, 
a mechitáristák nyaralójába kerültek Bécsbe, ahol no-
vember 30-án csatlakozott a Magyar Forradalmi Tanács-
hoz. Vissza akart térni Magyarországra, de bátyja ezt úgy 
akadályozta meg, hogy lakattal az ágyához láncolta öcs-
csét. Az Egyesült államok lett a második otthona.

A 70-es években Madridban találkozott  Kádár  Dániel 
apáttal, akivel elküldte ottani gyűjtése eredményét a bu-
dapesti Orlay utcai örmény templom javára.

Hazatelepülése után 1956-os múzeumot alapított, me-
lyet később Kiskunmajsára telepített. A múzeummal 
szemben az elhunyt hősök emlékére Kapisztrán Szent 
Jánosról elnevezett kápolnát építtetett, melyet 2002-ben 
áldottak meg. Az ’56-os Ifjúsági Tábor építésének mun-
kálatai közben hunyt el szívrohamban, 2005 május 18-án.

Bizonyára a Pongrátz testvérek is féltek sokszor a har-
cok közben, vagy amikor bajtársaik harcba vezénylésekor 
tulajdonképpen életről, halálról döntöttek. De “nem az a 
hős, aki bátor, hanem aki fél és mégis megteszi azt, ami-
re ott és akkor szükség van”. A Pongrátz testvérek, 1956 
erdélyi örmény gyökerű harcosai hősök voltak!

Tisztelet a Hősöknek!

Források:
www.otvenhatarcai.hu, www.honvedelem.hu
Magyar Katolikus Lexikon, Nemzeti Örökség Intézete
Pongrátz Gergely: Corvin köz – 1956, A szerző kiadása 
1982-2004

Szerkesztette: Fabók Dávid
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«ԱՐԻ́ , ԻՄ ՍՈԽԱԿ» ՎԵՐՋԻՆ ՀՐԱԺԵՇՏԸ ԴԱՆԱ 
ՄԱԶԱԼՈՎԱՅԻՆ 

2020թ. սեպտեմբերի 11-ին Չեխիայի 
հայությունը վերջին հրաժեշտը տվեց 
չեխ հայտնի իրավապաշտպան, 
լրագրող  66 - ամյա Դանա 
Մազալովային՝ հայ ժողովրդի ու 
Արցախի վաղեմի բարեկամին  ու 
անդավաճան ընկերոջը: 
Դանան ծնվել է 1954թ․ նոյեմբերի 18-
ին Չեխիայի Սվիտավաչ քաղաքում: 
Ստանալով իրավաբանական 
կրթություն Պրահայի Կարոլինյան 
համալսարանում՝ անցել է 
լրագրողական աշխատանքի, 
դարձել հանրաճանաչ իրավապաշտպան, 
լրագրող ու հրապարակախոս, արդարության և 
ճշմարտության ակտիվ ջատագով: Արցախյան 
պատերազմի տարիներին  հանդես է եկել   
ադրբեջանա-հայկական կոնֆլիկտի վերաբերյալ  
տեղեկատվությամբ: Դանան շատ բան գիտեր 
90-ականներին  տեղի ունեցած պատերազմի 
ռազմական և  քաղաքական իրադարձությունների 
մասին և բազմիցս է հրավիրվել ասուլիսների՝ 
իր իմացածը և տեսածը լուսաբանելու ։ Նա 
երբեք չի թաքցրել իր անկողմնակալ կարծիքը 
և ներկայացրել է միայն ճշմարտությունը:  
Դրանցից ամենահայտնին Դանայի հարցազրույցն 
էր Ադրբեջանի նախկին նախագահ Այազ 
Մութալիբովի հետ՝  Արցախյան պատերազմի և 
հատկապես Խոջալուի դեպքերի վերաբերյալ: 
 Դանան պատմում էր ոչ միայն իր տեսածի, այլև 
իր զգացմունքների ու ապրումների մասին և 
խոստովանում էր, որ ի վիճակի չէ թաքցնել իր 
մեծ սերը հայ ժողովրդի ու Արցախի հանդեպ։ Իր 
տված վերջին հարցազրույցներից մեկում Դանան 
պատմում է․ «Ես սիրում եմ Արցախը և ուզում եմ 
նորից  տեսնել  նրա վերակառուցված ու գեղեցիկ 
մայրաքաղաք Ստեփանակերտը, որը ավերվել  
ու քանդվել էր թշնամիների ձեռքով: Հիշում եմ, 
որ պատերազմի ժամանակ Արցախի նախկին 
Կենտկոմի շենքի ներքևում հիվանդանոց կար: 
Երբ գնացի այդ հիվանդանոց, մի պատանի տեսա 
այնտեղ պառկած՝ թթվածնի սարքին միացված: 
Հազիվ էր շնչում․ նայեցի նրան ու հասկացա, որ 
տղային երկար ժամանակ չի մնացել  ապրելու,  
համբուրեցի ճակատը, գիտեի՝ իր կյանքի վերջին 
համբույրն է ստանում․․․ Ուրախ եմ, որ այսօր 
Ստեփանակերտում  նման դեպքեր այլևս չեն 

կրկնվում: Ստեփանակերտը նոր քաղաք է՝ 
նորակառույց ու անչափ գեղեցիկ: Շատ ուրախ եմ  
դրա համար և կցանկանայի այդ քաղաքը նորից 
տեսնել»: 
 Դանայի՝ վերջին հրաժեշտի արարողությանը 
հնչում էր Լիլիթ Պիպոյանի «Արի́ , իմ սոխակ» 
երգի գեղեցիկ, հուզիչ կատարումը, որը այնքան 
սիրում էր լսել Դանան: Նա, առհասարակ, 
Լիլիթ Պիպոյանի երգարվեստի երկրպագուն էր, 
վայելում էր կատարյալ ձայնի հնչողությունը՝ 
ասելով․ «Այո՛, ա՛յ այսպիսի երաժշտություն  
է սիրում լսել Դանա Մազալովան»: Դանա 
Մազալովայի մահը,  իրոք, մեծ կորուստ է հայ 
ժողովրդի համար: 
 Դանայի հրաժեշտից օրեր անց՝  2020թ. 
սեպտեմբերի 27- ին,  Ադրբեջանը  նորից   
կատաղորեն հարձակվեց  Արցախի վրա՝ 
ցանկանալով  ավարտին հասցնել սկսած 
ցեղասպանությունը։ Հայ ժողովուրդը ծանր 
օրեր է ապրում և կարիք ունի նոր Դանա 
Մազալովաների, ովքեր կարող են շարունակել 
նրա գործը և Արցախի ձայնը լսելի դարձնել 
համաշխարհային մակարդակով ու մարդկության 
ուշադրությունը կենտրոնացնել այս նոր 
եղեռնագործության վրա։
Արթնացե՛ք, նոր Դանա Մազալովանե՛ր, հայ 
ժողովուրդը ձեր կարիքն ունի ու ձեզ է սպասում։
Դանա Մազալովայի մահը,  իրոք, մեծ կորուստ 
է հայ ժողովրդի համար: Մենք կորցրինք  մեր 
ժողովրդին նվիրված, ազնիվ ու սիրող ընկերոջը: 
Հանգչի́ր խաղաղությամբ, մեր լա՜վ բարեկամ:

Արմի նե Մնացականյան
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ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԱՄԵՐԳ 
ԲՈՒԴԱՊԵՇՏՈՒՄ

Megemlékezés az Örmény Köztársaság 
megalakulásáról

Հ  նգարիայ  մ ապրող հայ համայնքը 
շար  նակ  մ է իր աջակց  թյ  նը «Հայաստան»  
համահայկական հիմն ադրամի  մարդասիրական 
և զարգացման ծրագրերին: Հոկտեմբերի 
29-ին Բ  դապեշտի Կ11 Երաժշտական և 
Մշակ  թային Կենտրոն  մ տեղի  նեցավ 
բարեգործական համե րգ ակորդեոնիստ Դավիթ 
Ենգիբարյանի նախաձեռն  թյամբ: Նա  հանդես 
եկավ «Ենգիբարյան Տրիո» նվագախմբի հետ և 
համե րգից ստացած ողջ հաս  յթը փոխանցեց 
«Հայաստան» համահայկական հիմն ադրամի ն՝ 
ի օգն  թյ  ն պատերազմական վիճակ  մ 

գտնվող Արցախ աշխարհի: Մեր խորին 
շնորհակալ  թյ  նն ենք հայտն  մ բոլոր 
հյ  րերին, Արցախյան պատերազմի ց տ  ժած 
բնակչ  թյան ճակատագրով  մտահոգված 
մե ր բոլոր բարեկամն երին: Շնորհակալ ենք 
մե ր սիրելի Դավիթին և նրա տաղանդավոր 
ընկերներին՝ Բադիշ Մարկին և Բեսե Չաբային՝  
հետաքրքիր ժամանց կազմակերպել    և 
Հայաստանին օգն  թյ  ն ց  ցաբերել   համար: 
Նման մշակ  թային բարեգործական ծրագրերը 
Բ  դապեշտ  մ շար  նակական կլինեն:

„Mert bár mi kis nép vagyunk és számra nagyon kevesek 
és hatalomra gyengék és számos alkalommal szenvedtük 
el idegen hatalmak hódítását, azért a mi országunkban is 
történtek nagyszerű dolgok, amelyek érdemesek az írás-
ban való megörökítésre.”

Movszesz Khorenaci ( V.sz.)
Szeptember 19-én, a VOKE József Attila Művelődési 
Házban megemlékeztek a rendszerváltás utáni Örmény 
Köztársaság megalakulásának 29. évfordulójáról. A 
rendezvény házigazdája Sólyomvári György volt a he-
lyi örmény közösség vezetője. A történelmi eseményről 

Avanesian Alex az Országos Örmény Önkormányzat 
képviselője tartott előadást. Kiegészítve, hogy 100 év-
vel ezelőtt 1920 augusztus 10-én, kötötték meg a Severi 
békeszerződést, melynek célja az volt, hogy megoldja 
az akkor már évtizedek óta tartó örmény kérdést, és 
véget vessen az örmények szenvedésének. A rendez-
vényen közreműködött Avedikián Viktória operaénekes, 
Grigor Narekaci és Komitas dalokkal színesítve az estét. 
A megemlékező est végén Vardkes Petrosjan „Örmény 
vázlatok” című novellájára készült rövidfi lmen keresztül 
mutatták be Örményország legszebb tájait.
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿ  ԹԱՅԻՆ ԵՐԵԿՈ 
Դ  ՆԱԿԵՍԻ ՔԱՂԱՔ  Մ

2020թ․ սեպտեմբերի 19-ին Դունակեսի 
քաղաքի Յոժեֆ Աթիլլայի անվան 
մշակութային կենտրոնում տեղի 
ունեցավ ՀՀ Անկախության 
օրվան նվիրված միջոցառում։ 
Միջոցառման նպատակն էր հունգար 
և հունգարահայ հասարակությանը 
ներկայացնել հայկական մշակույթի և 
պատմության փոքրիկ, բայց կարևոր 
դրվագներ։ Միջոցառումը վարում էր   
Գեորգի Շոյոմվարին։ Նա ցուցադրեց  
տեսահոլովակ Հայաստանի 
գեղատեսիլ   վայրերի մասին, որի 
ընթացքում հնչեցին  հատվածներ Վարդգես 
Պետրոսյանի «Հայկական Էսքիզներ» վիպակ-
էսսեից ֊:
Երեկոյի ընթացքում ելույթ ունեցավ Ալեքս 
Ավանեսյանը՝  իր հայրենասիրական 
խոսքը սկսելով Մովսես Խորենացու «Հայոց 
պատմ  թյ  նից»  մե ջբեր  մն եր կատարելով: 
Հետո պրն․ Ավանեսյանը խոսեց  Սևրի 
պայմանագրի  մասին,  համեմատականներ անց 
կացրեց Հայաստանի «Կարսի», «Մոսկվայի» և 
«Հունգարական Տրիանո» պայմանագրերի միջև, 
քանի որ վերջիններս ճակատագրական եղան այդ 

երկրների տարածքային կորուստների 
հարցում ։ Պատմեց տարբեր դարերում 
(5,10-րդ մինչև 20 ֊-րդ դար) հայ 
ժողովրդի անկախության ձեռքբերման 
բազմաթիվ փորձերի և անկոտրում 
նպատակի մասին դ̀ա անվանելով 
«Անկախության Գենետիկա»։ 
Հիշատակեց ոչ միայն սեպտեմբերի 
21-ը, այլ նաև Հայաստանի Առաջին 
Հանրապետության անկախության 
օրը՝ մայիսի 28-ը՝ որպես հայության 
ամենանշանակալից և կարևոր 
նվաճում վերջին հարյուրամյակի 

ընթացքում: Միջոցառման պատվավոր հյուրն էր 
Վիկտորյա Ավետիքյանը: Ճանաչված երգչուհին 
լսարանին հուզեց Գրիգոր Նարեկացու «Հավուն, 
հավուն», Կոմիտասի «Խորհուրդ խորին», «Դլե 
յաման», «Կռունկ» և «Տե՛ր, օղորմեա» երգերի 
հիանալի կատարումներով:
Շնորհակալ ենք Յոժեֆ Աթիլլայի անվան 
մշակութային կենտրոնին՝ մեզ հյուրընկալելու 
համար: Սեպտեմբերի 21-ի տոնակատարությանը 
նվիրված միջոցառումները Հունգարիայի տարբեր 
քաղաքներում  շարունակվելու  են սեպտեմբեր և 
հոկտեմբեր ամիսների ընթացքում:

2020թ. օգոստոսի 30  - ին Հ  նգարիայի 
Վեսպրեմ քաղաք  մ մե ծ խանդավառ  թյամբ  
նշվեց երեխաների և ընտանիքի օրը, որը  
կազմակերպվել էր  Հայկական Երիտասարդական 
Կազմակերպ  թյան և Վեսպրեմի  «Ագորա» 
մշակ  թային կենտրոնի կողմի ց: Միջոցառման 
նպատակն էր հ  նգարահայ համայնքի  
երեխաներին  հերթական անգամ մի ավորել  
և ներկայացնել  հայ գրական  թյ  նն     
հայկական   մշակ  յթը: Միջոցառման ժամանակ 
երեխաները ծանոթացան հայկական մանկական  
երգերին, պարերին, բանաստեղծ  թյ  ններին, 
բեմականացված հեքիաթներին։ Նրանք 
հետաքրքր  թյամբ մասնակցեցին  անձամբ  

իրենց համար  կազմակերպված ձեռագործ  թյան 
և նկարչ  թյան աշխատանքներին: Փոքրիկ  
հյ  րերը անչափ  ոգևորված     տպավորված էին 
և մի ջոցառ  մի ց հեռացան մե ծ բավական  թամբ՝  
ակնկալելով մասնակցել    առաջիկայ  մ 
կազմակերպվող  նոր մի ջոցառ  մն երին:
Հունգարահայ  համայնքում այսպիսի 
հայանպաստ ընտանեկան միջոցառումները, 
իհարկե, կշարունակվեն ՝ հայերեն խոսքը 
և մշակույթը  մեր երեխաներին  հասանելի 
դարձնելու   համար, իսկ մենք ակնկալում 
ենք առաջիկայում  տեսնել ավելի ու ավելի 
շատ հայկական մշակույթով  հետաքրքրված 
ընտանիքներ:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ՕՐ 
ՎԵՍՊՐԵՄ ՔԱՂԱՔ  Մ
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Այս տարի «Հայկական Մշակ  թային 
Հիմն ադրամ»-ի կամավորներն են  Արմի նեն և 
Նարինեն: Նրանք մե զ մոտ են եկել Հայաստանից՝ 
նոր լիցք հաղորդել   մե ր հասարակական 
կազմակերպ  թյան և ՀՀԱԻ մշակ  թային կյանքին: 
Ինչպես գիտեք, 2005 թ.-ից  մե նք ակտիվորեն 
ընդ  ն  մ և աշխատ  մ ենք կամավորների 
հետ „European Solidarity Corps” ԵՄ կողմի ց 
ֆինանսավորվող ծրագրի շրջանակներ  մ:  „Ar-
menian Cultural Fund” ՀԿ-ն ՝ որպես  „Youth in Ac-
tion” ծրագրի մասնակից, այս տարի ևս ստանձնեց 
երիտասարդներին հ  նգարահայ, ինչպես նաև 
մի ջազգային կազմակերպ  թյ  նների հետ 
համագործակց  թյան ոլորտ  մ անփոխարինելի 
փորձ և գիտելիք փոխանցել   պարտական  թյ  նը: 
Չնայած համավարակի ստեղծած խոչընդոտներին 
և սահմանափակ  մն երին՝ աղջիկները չկորցրին 
հայերին բնորոշ իրենց հաստատակամ  թյ  նը 
և օգոստոս ամսին, թեկ  զ ծրագրից կես տարի 
 շաց  մով, եկան-հասան իրենց նոր բնակավայրը՝ 
Բ  դապեշտ:
Կամավորներից Արմի նեն ավարտել է 
ԵՊՀ «Սերվիս»  բաժինը: Հասարակական 

ոլորտ  մ կատարած առաջին քայլերը մե ծ 
փոփոխ  թյ  ններ կատարեցին նրա կյանքի 
և աշխարհընկալման մե ջ, իսկ առաջին 
հաջող  թյ  նները  նեցել է «Եղվարդ» և 
«Տապան» էկո-ակ  մբ երիտասարդական 
բնապահպանական ՀԿ-ների հետ 
համագործակց  թյան արդյ  նք  մ:  Հաջողակ 
է իրեն համար  մ, որովհետև սերը հայրենիքի 
հանդեպ կարող է արտահայտել, ինչպես ինքն 
է աս  մ, աշխարհի ամե նալավ աշխատանքի 
մի ջոցով. գիդ- էքսկ  րսավար է: 
Նարինեն ավարտել է ԵՊՀ-ի «Սերվիսի 
կառավար  մ»  բաժինը և ն  յնպես 
երիտասարդական հասարակական ոլորտ  մ 
աշխատել   մե ծ փորձ  նի. աշխատել է 
«Լրագրողների ասպարեզ» ակ  մբ  մ՝ որպես 
լրագրող: Վերջին տարիներին, սակայն, իր 
գործ  նե  թյան հիմն ական  ղղ  թյ  նն է 
դարձրել PR ոլորտը: Հենց այդ  ղղ  թյ  նն էլ 
ընտրել է հետագայ  մ մագիստրոսի կրթ  թյ  ն 
ստանալ   և բարձրակարգ մասնագետ դառնալ   
իր  հեռանկարի համար:
Աղջիկներն արդեն մասնակցել են մե ր 
իրականացրած բազմաթիվ ծրագրերին, 
հանդիպել են համայնքի տարբեր 
ներկայաց  ցիչների հետ,  ս  մն ասիրել են 
մե ր ֆոտոարխիվն երը և մե ծ ակնկալիքներով 
  պատրաստակամ  թյամբ սպաս  մ են նոր 
ծրագրերի մե կնարկին: 
Հաջող  թյ  ն մե ր կամավորներին: Մաղթենք 
նրանց արդյ  նավետ, հագեցած  և անմոռանալի 
աշխատանքային տարի: 

Հայկական Մշակ  թային Հիմն ադրամ 

Արմի նե Մնացականյան

Նարինե Չ  խ  րյան
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ՆՈՐ ԽԱՉՔԱՐ Բ  ԴԱՊԵՇՏ  Մ

2020թ. հոկտեմբերի 5-ին Բուդապեշտի 
երրորդ թաղամասում կայացավ 1915 թ. 
Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին 
նվիրված հերթական խաչքարի բացման 
արարողությունը: Տասնամյակներ շարունակ 
Հունգարիայում ապրող հայությունը 
կառուցում, արարում, ստեղծագործում է՝ իր 
մշակույթը և կամքի ուժը տեսանելի դարձնելով 
Հունգարիայի հանրությանը: Այս մասին են 
վկայում Հունգարիայի տարբեր քաղաքներում 
տեղադրված հայ քանդակագործների  
հուշարձան - կոթողները, Հունգարիայում 
ապրող հանրաճանաչ հայազգի արտիստներին 
պատվավոր կոչումներ շնորհելը և Հունգարիայի 
մշակութային կյանքում տաղանդավոր հայերի 
թողած հարուստ ժառանգությունը:
 Հերթական խաչքարի տեղադր  մը կարևոր և 
հիշարժան իրադարձ  թյ  ն էր Հ  նգարիայի  հայ 
համայնքի համար, որը զ  գադիպեց  Արցախ  մ 
սկսված մե րօրյա պատերազմի ն։ Այսօր մե նք չենք 
կարող  հեռվից լ  ռ   սառնասրտորեն դիտել, թե 
ինչ է կատարվ  մ մե ր հայրենիք  մ,  չենք կարող 
լռել տեղի  նեցող անարդար  թյան մասին: Մեծ 
ջանքեր գործադրելով՝ փորձ  մ ենք Հ  նգարիայի 
կառավար  թյան և ժողովրդի  շադր  թյ  նը 
հրավիրել Հայաստան  մ կատարվող 
իրադարձ  թյ  նների վրա: Արցախ  մ այսօր  
պատերազմ է, և մի ջազգային հանր  թյ  նը 
սկս  մ է արձագանքել Թ  րքիայի հրահրմամբ 
  Ադրբեջանի կողմի ց Արցախ  մ սանձազերծած 
ռազմական հանցագործ  թյ  ններին և մարդ   

իրավ  նքների կոպիտ ոտնահարման փաստերին։ 
Բոլորն էլ արդեն քաջ գիտակց  մ են, որ սա 
ճակատագրական պատերազմ է ամբողջ 
աշխարհի համար, որ մղ  մ է Հայաստանը ոչ 
մի այն իր, այլև Կովկասի, Անդրկովկասի, Միջին 
Արևելքի տարածաշրջանների ապահով  թյան 
համար:
Խաչքարի բացման արարողության հենց առաջին 
վայրկյաններից մեզ միացան հայկական և այլ 
համայնքների ներկայացուցիչներ՝ հայության դեմ 
կատարվող ոտնձգությունների փորձի կանխման 
կոչերով: Երիտասարդները իրենց դժգոհությունը 
արտահայտում էին պաստառներով՝ 
ընդդեմ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի կողմից 
սանձազերծած պատերազմի և ռազմական 
հանցագործությունների։ Խաչքարի մոտ 
բարձրացվեցին Հայաստանի, Հունգարիայի և 
Արցախի դրոշները՝ ի աջակցություն Հայաստան և 
Արցախ աշխարհների:
Ելույթ ունեցան Բուդապեշտի երրորդ թաղամասի 
թաղապետ դոկտոր Լասլո Կիշը, Պետեր 
Պազմանի անվան համալսարանի պրոֆեսոր, 
Հայագիտության ամբիոնի վարիչ դոկտոր 
Բալինտ Կովաչը, հայկական «Ուրարտու» 
թատրոնի ղեկավար Արթին Դիրամերյանը:
Հունգարական մի շարք լրտվականներ նույնպես 
ներկա էին արարողությանը և արդեն իսկ 
լուսաբանել են միջոցառման մանրամասները: 
Հղումները այստեղ՝

A világnak ismernie kell az igazságot Örményországról és Artsakhról

Az Országos Örmény Önkormányzat, valamint a 3. kerületi 
örmény Önkormányzat szervezésében a magyarországi 
örmény közösség Budapesten az óbudai örmény kőke-
resztnél emlékezett meg az örmény genocídium és a je-
lenleg is pusztító, karabahi háborús helyzet áldozatairól.

Együtt voltunk, hogy összefogjunk és kiálljunk a hazá-
jukat és szülőföldjüket védelmező hősök mellett, protes-
táljunk a török támogatással zajló azeri agresszió és a 
közömbös hallgatás ellen, felhívjuk a fi gyelmet arra, hogy 
a legősibb keresztény nép eltiprásának és megsem-
misítésének kísérlete zajlik, akárcsak 1915-ben az első 

világháború leple alatt. Október 6-a előestéjén az Aradi 
vértanúkról is szó esett, hiszen 1849-ben a magyar sza-
badságért és hazáért két örmény származású tábornok 
is életét adta. A megemlékezésen Dr. Kiss László, Óbu-
da-Békásmegyer polgármestere, Dr. Kovács Bálint, a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense, az Armen-
ológiai Tanszék vezetője, valamint Diramerján Artin az 
Urartu Örmény Színház vezetője mondott beszédet, majd 
koszorúzással tisztelegtek a vértanúk, az örmény geno-
cídium és a jelenlegi karabahi háborús áldozatok emléke 
előtt.
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