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A Májusi emlékezetes Örmény Nap sikerét követően 
Szeptember 29-én a Kossuth teátrumban folytatódott 
az örmény nemzetiséget bemutató országon keresztül 
futó programsorozat. Ezúttal a Kossuth Teátrum adott 
otthont az eseménynek, melyre sok száz érdeklődő volt 
kíváncsi.

Már dél körül városszerte izgatottan  beszéltek a mo-
hácsiak az esti örmény színházi bemutatóról. Sőt, mikor 
a darab szereplői betértek  a  helyi kávézóba,  az őket 
kiszolgáló hölgy lelkesen jelezte, hogy ő is ott lesz az 
előadáson. Eső és napsütés váltotta egymást a busók 

városában, de a kezdésnél, már újra kitisztult az idő és 
zavartalanul gyülekeztek a vendégek a Kossuth Teátrum 
előtti placcon. Odabent az emeleti fogadórészen, éppen 
befejeződött a program gasztronómiai  blokkjának elő-
készítése. Akár a Hotel Yerevan nyitójelenetéből is  idéz-
hetnénk: szudzsuk, baszturma falatok: pipa, Örmény 
frissítő nedűk, Ararát konyak: pipa, Szőlőlevélbe tekert 
dolma, padlizsán- és joghurtkrémek: pipa, Gyümölcsök, 
marlenka falatok: pipa. A legnépszerűbb örmény gaszt-
ro elemeket felsorakoztató  tányérokat és tálakat az ör-
mény közösség önkéntesei készítették szorgosan. Több 
ezer  szivar alakú dolmát ( darált hús, rizs és fűszerek )  
csavartak be az erre a célra előkészített, enyhén sós lébe 
áztatott szőlőlevélbe. 

Hat órakor aztán kezdetét vette a Mohácson először ját-
szó Urartu Örmény Színház,  Rádió Jereván című  előa-
dása, mely nagy sikert aratott a közönség körében, ám az 
azt követő ételkóstoló talán még népszerűbb volt, hiszen 
óriási tömeg zsúfolódott össze a kínáló asztalok előtt. A 
feledhetetlen program az  Országgyűlés Örmény Nemze-
tiségi Szószólója, valamint az Örmény Egyesület szerve-
zésében valósulhatott meg, s remélhetőleg folytatódik a 
hagyomány a jövőben is.

Napsütés, és felhők a mohácsi Örmény Napon
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Valljuk meg közösségünk!
Október elsején elindult Magyarországon a népszám-
lálás legelső szakasza, melynek során először online 
felületen válik kitölthetővé a lakásonként  postaládák-
ba dobott és az internetes felületre történő belépéskor 
rögzítést követően élesedő kód. Az online lehetőség 
október 16-ig él, azután a kérdezőbiztosok keresik fel 
az ingatlanok lakóit. Ha valaki sem online, sem a kérde-
zőbiztosok által nem szolgáltatott adatot, még mindig 
felkeresheti az önkormányzatok által meghatalmazott 
népszámlálási megbízottnál lehet ezt pótolni. Aki ezzel 
sem él, az szabálysértési bírságot kockáztat. Ez rövi-
den a népszámlálás menetrendje, ám sokkal fontosabb, 
hogy megértsük örmény nemzetiségi jelenlétünk jövőjét 
meghatározó hatásait. A digitális kor világában, mely-
ben akarva akaratlanul a nap minden másodpercében 
adatok millióit bízzuk vadidegen algoritmusokra, mely-
nek köszönhetően nincs olyan személyiségi  porcikánk, 
szokásunk, gondolatunk és érzéseink, melyekről ne tud-
nának valahol, valakik, valamiért. Ha már így van, a nép-
számlálás részletes adatgyűjtése, melynek során az alap 
személyi adatokra vonatkozóan kötelezően nyilatkozunk:  
hol, hogyan, milyen körülmények között, hanyad ma-
gunkkal élünk, nem kötelezően pedig arról, hogy milyen 
az egészségi állapotunk, vallásunk és nemzetiségünk. 
Örmény közösségünk szempontjából ez utóbbi kérdés 
– ha nem is kötelezően megválaszolandó –,  mégis élet-
bevágó jelentőséggel bír. Figyelmeztető emlék, hogy a 
legutóbbi, 2010-ben lezajlott népszámlálás eredménye-
ként kapott, a nemzetiségek létszámára vonatkozó ada-
tok önkormányzataink továbbélését, bizonyos helyeken 
pedig megszűnését eredményezték. Fontos tehát, hogy 
minden örmény származású és kötődésű honfi társunk 
vegyen részt a népszámláláson és válaszoljon a nem-
zetiségi hovatartozásra vonatkozó, nem kötelező kérdé-
sekre is. Ha megvalljuk nemzetiségünket, elkerülhetjük, 
hogy elvesszenek vívmányaink, megőrizhetjük hosszú 
évtizedek, kitartó munkájával megteremtett értékeinket, 
kulturális intézményeinket, országszerte sikeresen mű-
ködő önkormányzatainkat. Az Arménia magazin aktuális 
számában, megtalálja mellékletünket, melyben tájéko-
zódhat a népszámlálás pontos menetéről és az online 
kitöltéshez nyújtott segítségünkről.

Diramerján Artin
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Gabriel Arkaliján örmény származású, szabómester 
gyermekeként látta meg a napvilágot már Magyarorszá-
gon. Édesapja azonban néhány évvel ezelőtt  ugyanab-
ból az örmény faluból menekült a családjával, ahonnan 
a híres francia énekes, zeneszerző és színész, Charles 
Aznavour is származott. Valóban menekülniük kellett az 
örmény népirtás elől. A legenda szerint idősebb Arkali-
ján egy szekérre felkapaszkodva és ott elbújva menekült 
meg. Később aztán futott, futott, előbb Franciaországba, 
majd Székelyudvarhelyre, és meg sem állt Szegedig. Fia 
már a Tisza-parti városban született. 8 esztendősen már 
játszott, fellépett a szegedi Szabadtéri Színpadon, 15 éve-
sen pedig már szerződést írhatott alá a helyi színházhoz. 
Élete nemcsak a színjátszással fonódott össze. Az Egri 
Csillagok forgatása közben  egy nagy eső elől menekült 

be egy templomba, s ott találkozott először az ikonfesté-
szettel. Ez olyan hatással volt rá, hogy festeni kezdett, és 
az ikonfestészet mesterévé vált. Kitanulta az aranyozást 
és a veretkészítést is, sőt az ötvösmunkát és a ciril betűs 
írást is elsajátította. Egyik ikonja még a pápához is elju-
tott.

Gabriel Arkalijánnal a dolgok nem véletlenül történtek 
az életben. „Egyszer azt kérdezte tőlem egy püspök, mit 
gondolsz, miért esett éppen akkor a jégeső? Hát azért, 
hogy bemenj a templomba. Valóban a Teremtő akarata 
volt ez. Kaptam egy jelet, hogy foglalkoznom kell az iko-
nokkal…” 

Agárdi Gábor 100. születésnapján tisztelői a Farkasréti 
temetőben a művész síremlékénél tartottak különleges 
hangulatú megemlékezést.

100 éves lenne Agárdy Gábor
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Amikor a fogságból visszatért a Szent Kereszt

Szeptember 11-én az örmény egyház i naptárban a Szent 
Kereszt ünnepe.

Jeruzsálem első püspöke, Jakab  amikor rátalált  a krisz-
tusi kereszt egy darabjára magasra emelte azt és kérte a 
híveket, hogy énekeljék vele együtt a „Leborulunk a Te drága 
kereszted előtt, és hódolattal tiszteljük…” című örmény sárá-
kánt. Azonban nemcsak ez az egy teória létezik. Egy másik 
legenda arról beszél, hogy Ilona császárnő volt a megtaláló, 
és Makariosz, Jeruzsálem püspöke emelte fel a keresztet  
az összegyűltek előtt, hogy lássák és hódoljanak előtte. Az 
bizonyos, hogy Konstantin császár Krisztus sírjának helyén 
335-ben felépíttette a Szent Feltámadás templomát. (Szurb 
Haruthjun). Megszentelését szeptember 13-án tartották. 
Ettől kezdve a templomban minden évben megtartották a 
templom megszentelésének ünnepét. Az ünnepség nyolc 
napig tartott. Több mint másfél ezer éve szeptember 14-
én minden évben összegyűlnek a Golgotán, ahol a Szent 
Keresztet magasba emelik, hogy minden hívő láthassa és 
hódolhasson előtte. Ám a Szent Kereszt nem maradt min-
dig a helyén. A perzsák 614-ben elfoglalták Jeruzsálemet és 
magukkal vitték a Szent Keresztet. Évekig tartó háborúzás 
után Hérakleiosz császár vezetésével végül kiszabadították 
a Szent Keresztet a fogságból. Ezekben  a harcokban a tör-
ténetírások szerint örmény csapatok is részt vettek Mzsezs 
Gnuni, a Bizánci Örményország uralkodója vezetésével. A 
kiszabadított Keresztet ünnepélyesen, templomokban tar-
tott misék és körmenetek kíséretében, az akkori Örmény 
királyságon  keresztül szállították előbb Konstantinápolyba, 
majd vissza eredeti helyére  Jeruzsálembe. E visszatérés-
nek külön ünnepe van, a Khachverats, mely  az Örmény 
Egyház öt kiemelkedő ünnepe közül a záróakkord.

A Szent Kereszt ünnepek közül ez a legfontosabb, mert 
a kereszt fogságból való visszatérésének, és Golgotán 
való felállításának, a megdicsőülés emlékének szentelt 
nap.

Ismert, hogy a kereszt a kínzás eszköze volt az ókorban, 
de amikor Jézust keresztre feszítették, ugyanez a kereszt 
megszűnt már nem a szenvedés, hanem a megüdvözü-
lés szimbóluma Krisztus szeretetének és áldozatának 
kifejeződése.

Örmény szokás szerint este az Életfa ereklyéjét tartal-
mazó keresztet egy tányérra helyezik, bazsalikommal és 
színes virágokkal díszítve, rózsavízzel meglocsolva.

Ezután a keresztet körmenetben hozzák a templom-
kertbe, ezzel megjelölve a világ négy szegletét. 

A néphagyomány szerint a Khachverats boldog ünnep, 
amely az ősz kezdetét jelképezi.

Az ünnep előestéjén, szombaton a nők süteményeket ké-
szítenek, a férfi ak kecskét vágnak és a tonirban készítik el.

A néphit szerint a kecskehús és a zabbal kevert rizs a 
nap különleges ételei, amelyek nélkül az ünnep nem lehet 
teljes.

A Khachverats, sok helyen az ősz kezdetének tekinthető. 
Ahogy Kessab népe szokta mondani ( Kessab ma Szíria 
területén van) „Kereszt, vedd a takarót, fuss be!” - vagyis 
a nyitott ég alatt alvóknak ezentúl otthon kell aludniuk. 

A Khachverats utáni nap a halottak napja. A templo-
mokban a Szent Liturgiát, követően meglátogatják a ha-
lottak sírjait. 

A történelmi Örményország területén található Aghta-
mari Szent Kereszt Temploma ma is az örmények fontos 
zarándokhelye.
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Սփյ  ռքահայ պատանիների և երիտասարդների 
շրջան  մ ազգային ինքն  թյան պահպանման և 
զարգացման նպատակով ՀՀ սփյ  ռքի գործերի 
գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը 
Հայաստան  մ իրականաեց «Քայլ դեպի տ  ն» 
երկշաբաթյա  ս  մն աճանաչողական ծրագիրը:
Ծրագիրը ներառ  մ է՝ 13-օրյա ճամբարային 
ծրագիր, հայոց լեզվի դասընթացներ 
(արևելահայերեն, արևմտահայերեն), 
հայրենագիտ  թյան դասընթացներ, ազգային 
երգ   պարի դասընթացներ, ճանաչողական 
այցել  թյ  ններ Հայաստանի պատմամշակ  թային 
կոթողներ, թանգարաններ, կրթական 
հաստատ  թյ  ններ, գյ  ղական համայնքներ, 
հանդիպ  մն եր պետական, հասարարական, 
մշակ  յթի և արվեստի գործիչների հետ, մարզական 
և մշակ  թային մի ջոցառ  մն եր:
Ծրագրին մասնակեցին 13-18 տարեկան ՀՀ 
քաղաքացի չհանդիսացող (բացառ  թյամբ՝ 

երկքաղաքացի  թյ  ն  նեցողների) 
սփյ  ռքահայ այն պատանիները և աղջիկները։
Այս տարվա ծրագիրը նախատեսված էր 400 
սփյ  ռքահայ պատանիների համար:
Ծրագրին մասնակցեցին հայ պատանիեր 
աշխարհի 22 երկներից։ Այդ թվ  մ Հ  նգաիայից 
յոթ երեխա և մե կ խնամակալ։
Հ  նգաիայի Հայկական Երիտասարդաան 
կազմակերպ  թյ  ն հոգացել է Հ  նգարիայից 
Հայաստան մե կնող երեխաների 
ճանապարհածախսը։
Կազմակերպ  թյան համար շատ կարևոր 
է հ  նգարահայ երիտասարդների 
մասնակց  թյ  նը այս ծրագ  մ, քանի որ սա 
նրանց համար եզակի հնարավոր  թյ  ն էր 
մոտիկից ծանոթանալ   հայկական մշակ  թին, 
շփվել   այլ հայ երեխաների հետ՝ ձեռք բերելով 
նոր ծանոթ  թյ  ններ և ավելի լավ ճանաչել   
իենց հայրենիքը։

Քայլ դեպի տ  ն
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Immár negyedik alkalommal szervezett anyaországi tá-
borozást az Örmény Ifjúsági Egyesület a diaszpórában élő 
örmény fi atalok részére. Az Bethlen Gábor Alapkezelő tá-
mogatásával idén nyáron is Varsói átszállással sikeresen 
elindult a magyarországi örmény fi atalok csoportja Jere-
ván felé. 

A Lépés Hazafelé programban a résztvevő fi úk és lányok 
program ideje alatt oktató és ismeretterjesztő előadásokon 
vettek részt, melynek célja az örmény nemzeti identitás és 
anyanyelv megőrzése és fejlesztése. Összehozni és kö-
zösséggé kovácsolni a világ különböző tájairól, diaszpórái-
ból érkezett fi atalokat. A hajnali megérkezést követő rövid 
pihenő után a csoport már a Jereváni Hadtörténeti Mú-
zeumban volt, majd a következő napokban a táborlakók 
Örményország nevezetességeivel is ismerkedtek, elsőként 
Matenadarannal, hivatalos nevén Mesrop Mashtoc múze-
ummal és kézirattárral, mely a világ legnagyobb örmény 
gyűjteménye. A Metanadaran legkorábbi említését Ghazar 
Parpeci , 5. századi történész írásai jegyezték fel. Az írás 
említi a kézirattár létezését a Vagharshapati, mai nevén Et-
chmiadzini Katholikoszi székhelyen, ahol görög és örmény 
nyelvű szövegeket őriztek. 

A következő állomás Osakan falu, mely Jerevántól 
nem messze található. Az 5. században, 440-ben Va-
han Amatuni herceg itt temette el Mesrop Mashtots, az 

örmény írás és ABC megalkotójának földi maradványait, 
és kápolnát építtetett sírja fölé. A XIX. században Mes-
rop Mashtotsról elnevezett templom épült. A templom-
kertben az örmény ÁBC betűiből készült kőkeresztek 
láthatók. Gyönyörű hagyomány, hogy minden év szep-
temberében az első osztályos tanulók meglátogatják a 
templomot és az ABC első betűjét ebben a templomban 
tanulják meg, miután ünnepélyes esküt tesznek Mash-
tots sírjánál.

A tábor hátralévő részében a magyarországi örmény fi -
atalok jártak a Genocídium emlékműnél, mely múzeum is 

egyben. Felkereshették a híres Geghardi (dárda) templo-
mot, mely a nevét annak köszönheti, hogy 500 éven át ott 
őrizték Szent Geghardot – azt a szent lándzsát, amellyel 
a római katona átszúrta a megfeszített Krisztus oldalát 
a Golgotán. Természetesen a tábortúra nem hagyta ki 
az olyan népszerű tájakat, mint a csodálatos színekben 
tükröződő, mindig más arcát mutató Szeván tó környé-
két, vagy a Kr.e. I. századi Garni pogány szentélyt, mely 
királyok kedvenc nyaralóhelye volt.

Magyarországi örmény fi ataljaink életre szóló élmé-
nyekkel és remélhetőleg legalább ilyen hosszú ideig tar-
tó barátságokkal tértek haza örökre szívükbe zárva az 
anyaország megismert világát.

Lépések Hazafelé – az anyaországi táborozás
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Október 1-én a Veszprémi Örmény Önkormányzat, az 
Országgyűlés Örmény Nemzetiségi Szószólója és az Ör-
mény Egyesület szervezésében az örmény írásbeliség 
évezredeit bemutató tárlat, a NUR együttes kiskoncertje, 
valamint örmény étel és italkóstoló várta az érdeklődő 
veszprémi közönséget. A programot Szappanos Lász-
ló az veszprémi örmény önkormányzat elnöke nyitotta 
meg, majd az örmény írásbeliség kialakulásáról beszélt 
Diramerján Artin az OÖÖ elnökhelyettese. A helyszín az 
Agóra Veszprém Kulturális Központ volt.

Örmény Nap Veszprémben

A népszámlálással kapcsolatos közösségi te-
endők, a tájékoztatás összehangolása és az 
együttműködés szorosabbra fűzése volt a 
témája annak a találkozónak, melyet Kecske-
méten a Kecskeméti Örmény Önkormányzat, 
valamint az Örmény Nemzetiségi Szószóló 
képviseletében zajlott le. Akopjan Nikogosz, 
örmény nemzetiségi szószóló tájékoztatta a 
kecskeméti testületet a népszámlálás örmény 
nemzetiséget érintő jelentőségéről.

Az örmény szószóló Kecskeméten
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Sokan ismerik az anekdotát, melyben Isten, amikor 
megteremtette a világot és minden nemzetnek jutott hely 
a földgolyón, valahogy mégis kifelejtette a grúzokat és az 
örményeket. Ezért a grúzok, akik először reklamáltak 
megkapták azt a paradicsomi kertet, amit Isten saját 
magának tartogatott, hogy ott pihenhesse ki a teremtés 
fáradalmait. Mikor az örmények is megérkeztek és 
keresték az ő országukat, Isten gondterhelten vakarta a 
fejét. Nem maradt más ugyanis, csak egy köves, kietlen 
vidék, hegyekkel. Ekkor azt mondta az örményeknek: 
– Hát, ha csak ez maradt, akkor adok hozzá napsütést 
és tehetséget. Még felsorolni is nehéz, azokat az örmény 
tudósokat, alkotókat, akik hatalmas jelentőségű 
munkájukkal és találmányaikkal egész civilizációnk 
fejlődéséhez járultak hozzá. A lista egyáltalán nem 
teljes:

Hovhannes Adamian, 
mérnök. Ő a színes tele-
vízió megalkotója. Talál-
mányát 1928-ban – nem 
elírás – mutatták be Lon-
donban. Adamian mérnök, 
több mint húsz találmány 
megalkotója. Az 1928-ban 
Londonban bemutatott első színes televízió atyja, aki há-
romspektrumú elvet dolgozott ki az NBC számára. 

Luther George Simian: Olyan 
alapvető, napjainkat abszolút 
meghatározó találmányok atyja, 
mint a bankautomata, az orvosi 
ultrahang készülék, vagy a katonai 
repülőgép-szimulátor.

Ivan Knunyants: több mint kétszáz olyan találmány köt-
hető a nevéhez, amit a szovjet ipar felhasznált.

Giacomo Luigi Ciamician: A napelemes rendszerek fel-
találója. Kilencszer jelölték Nobel-díjra. 

Iosif Atabekov: a növényi vírusok DNS-ét és RNS-ét 
tanulmányozta. A marosvásárhelyi orvosi egyetemen 
annak idején Vendég Vince professzor azt állította, hogy 
kutatásai szerint növényi vírusok okozzák a rákot. Senki 
nem hitt neki, de ma már tudjuk, hogy igaza volt, ezek a 
vírusok okozhatnak rákot. Hasonló eredményekért kuta-
tott Atabekov is.

Boris Babajan: az első szovjet szuperszámítógép atyja.

James Philip Bagian: NASA-űrhajós.

Ave Tevanian: az Apple számítéástechnika óriáscég 
egyik alapembere, Steve Jobs jobbkeze. Egyébként Steve 
Jobs, ugyan nem volt örmény, de örmény szülők adoptál-
ták és nevelték fel.

Varazdat Kazanjan: Ő a modern plasztikai sebészet 
megteremtője, a ma ismert rekonstrukciós sebészet aty-
ja.

Alenush Terian: Tehe-
ránban az első női fi zikap-
rofesszor. 

Napfény és tehetség – örmény szürkeállomány
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Paris Herouni: a világ legbo-
nyolultabb rádióteleszkópjának 
megépítője.

Lev Atamanov: a szovjet rajzfi lmek atyja, animációs 
művész, a szovjet szféra Walt Disney-je (Walt Disney-vel 
egyébként személyesen is ismerték egymást).

Abraham Alikhanov: 1949-ben az első Szovjetúnióban 
épült atomreaktor tervezője.

Roger Altounyan: Az asztma betegséségnek legna-
gyobb kutatója, a nyákoldó feltalálója.

Boris Ananyev: az antropológiai pszichológia megala-
pítója.

Apkar Apkarian: Agykutató, az agy mágneses rezonan-
cia hullámainak egyik első kutatója.

George Aghajanian: Az LSD mechanizmusának felfe-
dezője.

Hagop Akiskal: a bipoláris elmezavarok egyik első, vi-
lághírű kutatója. A bipoláris elmezavar nem elmebeteg-
ség, és csak nagyon okos emberekre jellemző – Illyés 
Gyulára vagy Goethe-re például.

John Najarian: sebész, a szervátültetés egyik úttörője.

Alexander Khemurzian: Ő építette az első holdjárót a 
szovjeteknek, a szovjet űrutazási program egyik fő alakja.

Raymond Vahan Damadian: az ő nevéhez kötődik az 
orvostudmány legnagyobb vívmánya, az  MRI megalko-
tása. 

Levon Chailakhyan: nem Dolly, a bárány volt a legelső 
klón, hanem Masha az egér. Levon Chailakhyan a világ 
első, sikeres klónozását végezte el, ezzel tíz évvel előzte 
meg a híres Dollyt.

Robert Nalbandyan: a szabadgyökök egyik első kuta-
tója.

A Mikoyanok: a MiG vadászrepülőgépek és légi jármű-
vek  tervezői.

S. R. Vartoukian: a nem kultiválható baktériumok világ-
hírű tudósa.

Zaven Khachaturyan: az Alzheimer-kór első kutatója.
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Akopjan Nikogosz, Ör-
mény Nemzetiségi szó-
szóló szeptember első 
heteiben számos ma-
gyarországi nagyvárosba 
ellátogatott, hogy szoro-
sabbra vonja a helyi ör-
mény önkormányzatok 
és a magyarországi kö-
zösség együttműködé-
sét.  Pécsen is sor került 
az egyeztetésre a Pécsi 
Örmény Önkormányzat 
vezetőjével, melynek so-
rán a népszámlálási te-
endőkről és pécsi prog-
ramok megvalósításáról 
is megállapodtak.

Pécsi találkozás
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Örmény nemzetiszín trikolor díszítette a K11 nagytermé-
nek  áttetsző üvegmennyezetét szeptember 24-én. Az  
Örmény Függetlenség kikiáltásának 31 évfordulója al-
kalmából, ünnepélyes keretek között itt került sor az Ara-
rat- Örménységért Díj átadására. Az Országos Örmény 
Önkormányzat által  idén alapított elismerés az örmény 
közösségért végzett kiemelkedő, tudományos, közéleti, 
kulturális tevékenységért adható minden évben egy va-
lakinek, illetve egy civil szervezetnek egyesületnek. Idén 
az OÖÖ határozata és a beérkezett jelölések értelmében 

csak egy díj került átadásra Azbej Tristan, a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium Üldözött Keresztényeket segítő 
programjáért felelős államtitkár személyében. Az Ararát 
– Örménységért Díj Ashot Bagdassaryan szobrászmű-
vész alkotása.

Azbej Tristan, aki maga is örmény származású csa-
ládból származik. Elkötelezett keresztény értékrendű, 
aki egész eddigi élete során kiemelten törekedett a ha-
gyományok ápolására, a tiszta, segítőkész közélet kiala-
kítására. Bel-és külföldi tanulmányai során a hozzá kö-
zel álló természettudomány mellett a humán ismeretek 
széles tárházára tett szert. A családi tradíciót folytatva 
– nagyapja Azbej Sándor Ybl-díjas építészmérnök tervei 

Ararat – Örménységért Díj
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alapján épült meg az Orlay utcai Budapesti Örmény Kato-
likus Templom –, megszerzett tudását a közösség s azon 
belül is az örmény nemzetiség érdekében hasznosította. 
Örmény gyökereit tudatosan vállalja a mindennapokban s 
segítő szándéka a magyarországi illetve a diaszpórában 
élő örménység, valamint természetesen az anyaország 
irányában elvitathatatlan. Hosszú évek óta felelősen vesz 
részt Magyarország politikai életében , ahol el is isme-
rik munkáját olyan megbízatásokkal, amelyek révén még 
inkább kiteljesednek emberi kvalitásai. Tisztségeinek 
ellátása során nemzetiségünk megítélését állandóan ja-
vítva világszerte példamutató módon járul hozzá az egy-
házi értékek megőrzéséhez, helyreállításához. Rendkívül 
fontos, hogy munkája meghatározó részben hozzájárult 
ahhoz, hogy Magyarország és Örményország korábbi 

években feszült viszonya pozitív irányban változik és re-
álissá vált a diplomáciai kapcsolatok feléledése. Ez alap-
vető kedvező változást hozna a magyarországi örmény 
közösség életében, mivel diplomáciai kapcsolat nélkül 
rendkívül nehéz, majdhogynem elszigetelt helyzetben 
vagyunk kénytelenek működni az államalkotó magyaror-
szági nemzetiségek között.

Az Ararat-Örménységért Díj átadását megelőzően Dr. 
Czárán István OÖÖ elnök és Akopjan Nikogosz az Országy-
gyűlés Örmény Nemzetiségi Szószólója mondott beszédet, 
méltatva az örmény függetlenség kikiáltásának történelmi 
jelentőségét, mai párhuzamot vonva, a szomorú politikai 
aktualitással, mely szerint napjainkban az azeri háborús ag-
resszió miatt ismét védelmezni kell az anyaország kiharcolt 
függetlenségének és szabadságának vívmányait.

A megjelentek a díjátadó rendezvényen láthatták elő-
ször az OÖÖ népszámlást népszerűsítő kisfi lmjét, majd a 
díjátadót színházi előadás és örmény ételkóstoló követte, 
amely nagy sikert aratott a megjelent közönség körében. 
A program az Országos Örmény Önkormányzat és az Er-
zsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat közös 
szervezésében valósult meg a K11 Művelődési Ház dísz-
termében.
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Szeptember 21-én Magyarországon tanuló örmény 
egyetemisták emlékeztek meg diáktársuk fi véréről, aki a 
szeptember 13-i Azerbajdzsáni háborús agresszió egyik 
örmény halálos áldozatává vált. A kiújult erőszak elleni 
tiltakozást egyházi megemlékezés és örmény katolikus 
szertartás szerinti ima kísérte, mely Fülöp Ákos atya, plé-
bániai kormányzó kezdeményezése volt.

IMA A SZÜLŐFÖLDÉRT ÉS AZ ÖRMÉNYSÉGÉRT
Áldd meg Urunk Istenünk, a mi kedves népünket, amely 

elsőként vált keresztény nemzetté és a te Fiadat követve 
járt a századok során.

Az emberiségnek és szent Egyházadnak hatalmas ős-
atyákat, lánglelkű szerzeteseket, vértanúkat és hős kato-
nákat adott, akik Isteni szeretetedben éltek és szentség-
ben haltak meg.

Áldd meg, Urunk Szülőföldünket, és add, hogy napról 
napra növekedjen és fejlődjön a megértésben és a tu-
domány szolgálatában, de különösképpen nyújtsd ki felé 
jobbodat és irányítsd rá Krisztus Evangéliumának fényét. 
Add, hogy fi véreink és nővéreink, hasonlóan régi hívő né-
pedhez, emeljenek templomokat és kápolnákat.

Áldd meg Urunk a világ négy égtája felé szétszóródott 
örménységet, különösen gyermekeikben és ajándékozd 
nekik, hogy boldogságban és kegyelmedből éljenek.

Áldd meg a felnövekvő fi atal nemzedéket, hogy bölcsek, 
jó akaratúak és tiszta lelkűek legyenek a Te dicsőségedre.

Áldd meg papjainkat és szerzeteseinket, Pátriárkáink-
tól egészen az egyszerű remetékig és papokig és add, 
hogy megmaradjanak imádságos életük rendjében és 
terelgessék az örmény népet szentséggel és áhítatos 
lélekkel. 

Áldd meg Urunk vezetőinket és népünk elöljáróit, hogy a 
jólét és a boldog jövő felé vezessék népünket.

Add Urunk, hogy megvalósuljanak a mi népünk igaz ál-
mai. 

Hogy megőrizzük atyáink földjét és igazságát és meg-
mutathassuk a világ előtt, hogy Isten szereti az Ő első 
keresztény népét. Megmutassuk mindenki előtt, hogy az 
igazságosság előbb vagy utóbb győzedelmeskedik.

Add Urunk a világ minden örményének, a Szülőföldön, 
Árcáhban vagy a diaszpórában, hogy egységben és test-
véri szeretetben éljenek.

Mindezeket Krisztus szenvedéseiért és Szent Keresztje 
nevében kérjük Tőled Urunk, amit egyesítünk szent Vér-
tanúink kiontott vérének szavával. 

A nemzetünk elleni népirtás mártírjainak közbenjárá-
sára, akik a szentek közösségébe emelkedtek, kérünk, 
Urunk, áldd meg dicsőséges népedet és Örményország 
paradicsom-völgyét. Ámen

Ima az áldozatokért
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Szeptember 13-a óta Azerbejdzsán ismét katonai 
agresszióval fenyegeti Örményországot. A kiújuló 
harcok első estéjén csaknem 300 katona halt meg, derült 
ki. 207 katona örmény oldalon.

Azerbajdzsán és Örményország az elmúlt három évti-
zedben  két háborút vívtak egymással és szinte folya-
matosak voltak a kisebb összecsapások. Ezek azonban 
a vitatott státuszú arcahi területekre korlátozódtak, nem 
úgy, mint az idei konfliktus, amely immár a független Ör-
ményország területét veszélyezteti.

Szeptember 14-én Oroszország közölte, hogy tűzszünetre 
bírta a feleket. Örményországból a harcok csendesedését 
jelentették, de a szórvány lövöldözések nem szűntek meg.

Emmanuel Macron francia elnök ugyanezen a napon 
beszélt Ilham Alijev azerbajdzsáni elnökkel, és felszólí-
totta őt, hogy „térjen vissza az Örményországgal kötött 
tűzszünet tiszteletben tartásához”.

Ez az eszkaláció volt a legintenzívebb a két ország közötti 
2020-as, hathetes háború óta. A harcokt kitörésétől szá-
mított 48 órán belül az  ellenségeskedés sokkal nagyobb 
területet ölelt fel, mint az előző években, amikor a harcok 
a Hegyi-Karabah enklávéban vagy környékén zajlottak. 
Az azerbajdzsáni erők mélyen behatoltak a független Ör-
ményországba, tüzérségi, aknavetős és drónos támadá-
sokkal egy 200 kilométeres határszakaszon, csaknem 10 
négyzetkilométeres területen vették át a irányítást.

Szeptember 21-én  Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnök 
további indokokkal magyarázta az offenzíva jogossá-
gát. Mivel a határ egyes részeit nem jelölték ki, – fej-
tette ki. „Senki sem állíthatja [biztosan], hogy hol halad 
a határ”.Ezalatt Szjunik és Gegharkunik tartományok 36 
települését érték ágyúzások. Több mint 2700 civilt eva-
kuáltak az ottani városokból és falvakból, és az örmény 
kormány ezeken a területeken felfüggesztette az iskolák 
működését a harcok kiújulásától való félelem miatt.

Videón az agresszió

Közben terjednek az erőszakot bemutató internetes vide-
ók.  Az örmény lakosok által közzé tett videókból kiderül, 
hogy az azerbajdzsáni tüzérségi és rakétatámadások kárt 
okoztak az örmény településeken a határ közelében.  Az 
egyik felvételen azerbajdzsáni katonák veszik le az örmény 
zászlót egy kormányépületnről.  A legmegdöbbentőbbek 
azok a videók, amelyek örmény katonák lefejezett holttes-
tét, és legalább egy esetben egy női katona holttestét mu-
tatják meztelenül és megcsonkítva. „ Tíz tíz ilyen példa van” 
– mondta az örmény külügyminiszter Ararat Mirzoyan. Kül-

földi diplomaták felhívását követően Baku kijelentette, hogy 
kész a vádak kivizsgálására. Egyáltalán nem világos, hogy 
a tűzszünet kitart-e. Az egyhetes fegyverszünet röviddel ki-
hirdetése után törékennyé vált. Mindkét fél nehéztüzérségi 
lövöldözéssel vádolta a másikat, Örményország egy katona 
sebesüléséről számolt be a szeptember 21-i éjszakai ösz-
szecsapásokban. Szeptember 22-én az ENSZ Közgyűlésén 
felszólaló Pashinyan miniszterelnök arra fi gyelmeztetett, 
hogy az új offenzíva veszélye továbbra is „nagyon ma-
gas”. Aggodalmának adott hangot amiatt, hogy „Azerbaj-
dzsán több területet kíván elfoglalni Örményországból”. Je-
revánban eközben ellenőrizni kezdték az óvóhelyeket, hogy 
felkészítsék őket az esetleges használatra. 

Folyamatos az áldozatok temetése

Verin Shorzhaban azeri támadás következtében megsé-
rül, majd meghal Taron Simonyan századparancsnok. A 
szeptember 20-án Örményországba szállított 95 halott 
között volt. Október elsején helyezték végső nyugalomra 
a Yerablur katonai panteonban.

Örmény hadifoglyok kivégzéséről szivárognak ki 
felvételek

Moszkva felszólítja a jereváni és bakui hatóságokat, hogy 
haladéktalanul végezzék el a videók átfogó és mélyreha-
tó elemzését, ahol az látható, hogyan lőnek le az azerbaj-
dzsáni katonák elfogott örmény katonákat.

„Ezek a videók tele vannak rendkívüli brutalitásról készült 
felvételekkel. A nemzetközi humanitárius jog megsérté-
sének minden esetét alaposan ki kell vizsgálni. Felszó-
lítjuk Azerbajdzsán és Örményország hatóságait, hogy 
haladéktalanul végezzenek átfogó, mélyreható elemzést 
ezekről a videókról, beleértve a háborús bűncselekmé-
nyek jeleit is. Ha a tények beigazolódnak, az összes bű-
nöst a törvény teljes erejével felelősségre kell vonni.

Oroszország továbbra is komoly erőfeszítéseket tesz 
a térség helyzetének javítása, valamint a Baku és Jere-
ván közötti kapcsolatok szabályozása érdekében. Abból 
indulunk ki, hogy a békének nincs alternatívája. Készek 
vagyunk megadni a szükséges segítséget a feleknek” – 
mondta Maria Zakharova, az orosz külügyminisztérium 
hivatalos képviselője.

Az USA is közvetít

Antony Blinken amerikai külügyminiszter összehozta az 
örmény és az azerbajdzsáni külügyminisztert, hogy meg-
erősítse a törékeny tűzszünetet.

Alkalom szüli a háborút
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Ebben a folyamatban a diplomáciai staféta Washington-
hoz került. A New York-i ENSZ-közgyűlés margójára An-
tony Blinken amerikai külügyminiszter – aki az év kezdete 
óta a Biden-kormányzat napirendjén tartja a konfliktust 
– összehozta az örmény és az azerbajdzsáni külügymi-
nisztert a törékeny tűzszünet megerősítése érdekében. 
.  A szeptember 19-i találkozón Blinken hangsúlyozta, 
hogy az „erős, fenntartható diplomáciai elkötelezettség” 
révén továbbra is nyitva áll az út a tartós béke felé. Sza-
vai kimértebbek voltak, mint Nancy Pelosi amerikai kép-
viselőházi elnök (aki az amerikai törvényhozás tagjaként 
a Biden-kormányzattól függetlenül működik), amikor egy 
nappal korábban Örményországban járt.  Azzal vádolta 
Azerbajdzsánt, hogy ő a felelős az agresszióért. Ennek 
ellenére az USA egyértelművé tette, hogy a következő 
lépés Azerbajdzsáné legyen: szeptember 23-án az Egye-
sült Államok jereváni nagykövetsége felszólította Bakut, 
hogy vonja ki csapatait Örményország területéről. Szep-
tember 27-én Jake Sullivan, az Egyesült Államok nem-
zetbiztonsági tanácsadója adott otthont  az örmény és 
azerbajdzsáni vezetők küldötteinek találkozójának, akik 
korábban többször is találkoztak Brüsszelben, előkészít-
ve a felső szintű csúcstalálkozókat. Úgy tűnt, hogy a felek 
jól reagáltak Blinken diplomáciai kötelezettségvállalásra 
vonatkozó felhívására, és mindkét külügyminiszter azt 
mondta, hogy az erőszak kitörése ellenére készek visz-
szatérni a tárgyaló asztalhoz.

De bár úgy tűnik, van lehetőség a diplomácia előtt, to-
vábbra is kérdéses, hogy mely külső szereplők ragadják 
meg.

Az Ukrajnával fennálló háborús helyzet miatt 
Moszkva óvatosan kezeli a történéseket.

Oroszország számára – amely továbbra is a 2020-as tűz-
szünet garanciája, és közel 2000 békefenntartót állomásoz-
tat Hegyi-Karabahban – érthető okokból az ukrajnai helyzet 
a legfontosabb. Vlagyimir Putyin elnök egyrészt ragaszko-
dott ahhoz, hogy a szomszédja elleni háború ellenére Orosz-
ország továbbra is közvetítsen a dél-kaukázusi konfliktus-
ban, és rendelkezik is a szükséges erőforrásokkal. Másrészt 
az Ukrajnával fennálló konfliktus miatt Moszkva igyekszik 
különösen stratégiai megközelítéssel kezelni a regionális 
hatalmakkal fenntartott kapcsolatait. Megállapodást írt alá 
Bakuval a kétoldalú katonai és diplomáciai együttműködés 
elmélyítéséről még a februári Ukrajnai invázió előtt, és na-
gyon szeretne jó viszonyban maradni Törökországgal is, 
Azerbajdzsán legerősebb hátterével. 

Van-e remény a háború befejezésére? A legígéretesebb 
út az, hogy az összes fő közvetítő – Oroszország, az EU, 
Franciaország és az Egyesült Államok – megtalálja a mód-
ját, hogy továbbra is ugyanabba az irányba tartson, ahogyan 
azt a harcok kiújulásának kezdetén tették. Ami azt illeti, amit 
a közvetítők Bakunak és Jerevánnak mondanak, az alapvető 
üzenet nem változott: a felek régóta húzódó vitáinak katonai 
megoldására tett erőfeszítések valószínűleg semmivel sem 
jobbak, mint egy rideg, fenntarthatatlan béke.  Bármennyi-
re is fontos ez az üzenet, létfontosságú hozzá a sürgősség 
érzésének közvetítése is. A 2022-es harcok gyakorisága ag-
godalomra ad okot. Jelentős külső nyomás hiányában a 30 
éve tartó konfliktus túl könnyen eszkalálódhat.

A szeptember 13-án fellángolt háborús helyzet ismét ag-
godalommal tölti el az örmény közösséget, miközben a 
világ talán kevésbé fi gyel oda, hogy Azerbajdzsán meg-
támadta az Örmény Köztársaságot. Akopjan Nikogosz-
szal az országgyűlés örmény nemzetiségi szószólójával  
beszélgettünk.

Arménia: Jobb geopolitikai  időzítést nem is találhatott 
volna Azerbajdzsán, de vajon mi a valódi célja az agresz-
szióval?

Akopjan Nikogosz: Azerbajdzsán folyamatosan területi 
követelésekkel  áll elő. Kétségbe vonja a határ valódiságát, 
és úgy gondolja, hogy a jelenlegi ukrán-orosz háborúval 
terhelt világban büntetlenül véghez tudja vinni erőszakos 
terveit. Ez azonban most nem egy vitatott státuszú te-
rületet, hanem a szabad és független Örményországot 

érinti, hiszen annak területére hatolt be hadseregével.
Arménia: Több száz az eddigi örmény halálos áldoza-

tok száma. Nemcsak katonák, hanem civilek is vannak 
közöttük. Örmény Nemzetiségi Szószólóként milyen le-
hetőségei vannak?

Akopjan Nikogosz: Hallatni a hangunkat. El kell érnünk, 
hogy Magyarország határolódjon el az agresszortól és 
számos európai és más országokhoz hasonlóan ítélje el 
Azerbajdzsánt háborús cselekményeiért. Ez különösen 
fontos, hiszen Örményország köztudottan a legősibb ke-
resztény állam, melyet most egy többségében muszlim 
ország próbál lerohanni. Magyarország, melynek kiemel-
ten fontos feladata a kereszténység védelmezése ebben 
a helyzetben nem maradhat el, hogy állást foglaljon és 
kifejezze tiltakozását.

Elítélni az agressziót 
– Akopjan Nikogosz, örmény nemzetiségi szószóló 

a fellángoló örmény–azeri konfl iktusról
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Nemcsak a magyarországi Ararat-Örménységért Díj 
került átadásra szeptemberben. A  „Vahan Tekeyan” 
nemzetközi díjátadó ünnepségére is sor került. A 
28. alkalommal megrendezett eseményen a kultúra 
és a tudomány különböző területeinek legjobbjait 
méltatják. 2022-ben például a magyarországi Ararat-dij 
kisplasztikájának megalkotóját, Ashot Bagdasaryant.

Idén 7 jelölésben osztottak ki díjakat: irodalom, arme-
nisztika, színházművészet, képzőművészet, szobrászat, 
újságírás és művészi fotográfi a. A versenyre mintegy 55 
résztvevő jelentkezett. a bizottság kiválasztotta közülük 
a legjobbakat. 

Az Örményországi Tekeyan Kulturális Unió elnöke, Ru-
ben Mirzakhanyan professzor gratulált a díjazottaknak, 
és köszönetet mondott a jelölő bizottságok elnökeinek 
a pártatlan értékű válogatásért.  Hangsúlyozta, hogy a 
„Shake Ghazaryan-Tekeyan” Alapítvány anyagi támoga-
tásával az Örményországi Tekeyan Kulturális Unió 31 éve 
több mint száz művészt és tudóst részesített már elis-
merésben.. 

Nathan Hovhannisyan érsek áldó beszédében örömtel-
inek tartotta, hogy ezekben a nehéz időkben is megvaló-
sulhatott a rendezvény, amely során kitüntetéseket adnak 
át azoknak a személyiségeknek, akik a legnagyobb mér-
tékben hozzájárultak a szülőföld tudományos és kulturá-
lis életéhez. Gratulált az idei „Vahan Tekeyan” díjasoknak, 
és reményét fejezte ki, hogy holnap is minél többet alkot-
nak az anyaország érdekében.

Az „Irodalom” kategóriában Felix Bahchinyan író kapta 
a díjat az „Utolsó gyermekkor” című regényéért, az „Ar-
menian Studies” kategóriában Lalik Hachatryan, Ph.D. 
„Út-Út” című előadásért. a „Képzőművészet” jelölést, 
az örmény népművész Aram Isabekyan az „Impresz-
szió” című alkotását, a „Szobrászat” kategóriában pe-
dig Ashot Baghdasaryan szobrász a „Székek” soro-
zatáért, melynek darabjai itthon is megtekinthetőek 
voltak a néhány évvel ezelőtt megrendezett kiállításán.  
Az „Újságírás” kategóriában a „Vahan Tekeyan” díjat 
Sara Petrosyan „Hetk” újságíró kapta az oknyomo-

Ashot Bagdassaryan kapta az idei Tekeyan  
kulturális díjat szobrászat kategóriában
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zó cikksorozatért, a „Fine Photography” kategóriában 
pedig Anna Grigorjan az „Urban Graphics” sorozatért. 
A díjakat a versenybizottságok elnökei adták át, akik szak-
területük ismert és ismert alakjai. A díjazottak köszönetü-
ket fejezték ki munkájuk magas értékeléséért, mert a „Va-
han Tekeyan” díj megtisztelő és kötelező érvényű jutalom.
A díjátadón a Közrádió és Televízió popszimfonikus ze-
nekara lépett fel Yervand Yerznkyan RA Népművész ve-
zényletével.

A gyakorlat során az Örményországi Tekeyan Kul-
turális Unió legmagasabb kitüntetését, az „Adaman-
dakvar Ararat” rendet Eduard Ghazaryan, az Örmény 

Köztársaság Nemzeti Tudományos Akadémia akadémi-
kusa és Levon Malkhasyan, örmény népművész kapta. .
A Tekeyan nemzetközi díjátadó ünnepséget 1991 óta tart-
ják. Azóta a költők Silva Kaputikyan, Ludvig Duryan, Hra-
chya Tamrazyan, Varuzhan Vardanyan, Ruben Abovyan 
festők, Emil Gazaz, Levon Tokmajyan szobrászok, Ohan 
Duryan, Tigran Mansuryan, Ruben Hakhverdyan, Kons-
tantin the „awardayan” és Jivan Gas zenészek Orbeljan, 
Vardan Petrosyan, Yervand Manaryan színészek, Hakob 
Avetikyan, Artur Bahtamyan újságírók, Levon Khechoyan, 
Sargis Vahagn írók, a kultúra, a tudomány és a művészet 
több mint száz alakja.
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Կայացավ «Վահան Թեքեյան» ամե նամյա 
մի ջազգային մրցանակաբաշխ  թյ  նը։ Արդեն  28-
րդ անգամ անցկացվող մրցանակաբաշխ  թյան 
շնորհիվ Մի  թյ  նը գնահատ  մ և խրախ  սման 
է արժանացն  մ մշակ  յթի և գիտ  թյան տարբեր 
բնագավառների լավագ  յններին։ 
Այս տարի մրցանակ հանձնվեց 7 
անվանակարգ  մ՝ Գրական  թյ  ն, 
Հայագիտ  թյ  ն, Թատերական արվեստ, 
Կերպարվեստ, Քանդակ, Լրագր  թյ  ն և 
Գեղարվեստական լ  սանկարչ  թյ  ն։ Մրց  յթին 
մասնակցել   հայտ էր ներկայացրել շ  րջ 55 
մասնակից. հանձնաժողովն  ընտրել է դրանցից 
լավագ  յններին: 
Հայաստանի Թեքեյան մշակ  թային մի  թյան 
նախագահ, ՀՀ մշակ  յթի վաստակավոր 
գործիչ, պրոֆեսոր Ռ  բեն Միրզախանյանը 
շնորհավորեց մրցանակակիրներին և 
շնորհակալ  թյ  ն հայտնեց մրց  թային 
հանձնաժողովն երի նախագահներին՝ անաչառ 
ընտր  թյան համար: Պրոֆեսորն ընդգծեց, 
որ «Շաքե Ղազարյան-Թեքեյան» հիմն ադրամի  
ֆինանսական աջակց  թյամբ արդեն 28 տարի 
Հայաստանի Թեքեյան մշակ  թային մի  թյ  նը 
 շադր  թյան է արժանացրել հարյ  րից ավելի 
արվեստագետների, գիտնականների։ 
Իր օրհն  թյան խոսք  մ Տեր Նաթան 
արքեպիսկոպոս Հովհաննիսյանը  րախալի 
համարեց այս դժվարին ժամանակներ  մ նման 
մի ջոցառ  մ անցկացնելը, որի ընթացք  մ 
մրցանակներ են շնորհվ  մ հայրենիքի գիտական 
և մշակ  թային կյանք  մ մե ծագ  յն ներդր  մ 
 նեցած գործիչներին։  
Նա շնորհավորեց «Վահան Թեքեյան» այս տարվա 
մրցանակակիրներին և հ  յս հայտնեց, որ նրանք 
կշար  նակեն իրենց չափով ստեղծագործել՝ 
հան  ն հայրենիքի վաղվա օրվա։
«Գրական  թյ  ն» անվանակարգ  մ մրցանակը 
շնորհվեց գրող Ֆելիքս Բախչինյանին՝ «Վերջին 
մանկ  թյ  ն» վեպի համար, «Հայագիտ  թյ  ն» 
անվանակարգ  մ՝ բանասիրական 
գիտ  թյ  նների դոկտոր Լալիկ Խաչատրյանին՝ 
«Լեզվաբանական տերմի նների  ս  մն ական 
բառարան»-ի համար,  «Թատերական 
արվեստ»-  մ՝ «Ֆորմա» թատրոնին՝ «Վայ-
վայ» ներկայացման համար, «Կերպարվեստ» 
անվանակարգ  մ՝ Հայաստանի ժողովրդական 

նկարիչ Արամ Իսաբեկյանին՝ «Տպավոր  թյ  ն» 
ստեղծագործ  թյան համար, իսկ  «Քանդակ 
անվանակարգ  մ»՝ քանդակագործ Աշոտ 
Բաղդասարյանին՝ «Աթոռներ» շարքի համար։ 
«Լրագր  թյ  ն» անվանակարգ  մ «Վահան 
Թեքեյան» մրցանակը շնորհվեց «Հետք» 
լրատվականի լրագրող Սառա Պետրոսյանին՝ 
հետաքննական հոդվածաշարի համար,  իսկ 
«Գեղարվեստական լ  սանկարչ  թյ  ն» 
անվանակարգ  մ՝ Աննա Գրիգորյանին՝ 
«Քաղաքային գրաֆիկա»  շարքի համար։ 
Մրցանակները հանձնեցին մրց  թային 
հանձնաժողովն երի նախագահները, որոնք իրենց 
ոլորտներ  մ  անվանի   ճանանչված գործիչներ 
են։ Մրցանակակիրները շնորհակալ  թյ  ն 
հայտնեցին իրենց գործ  նե  թյ  նը բարձր 
գնահատականի արժանացնել   համար, քանի 
որ «Վահան Թեքեյան» մրցանակը պատվաբեր և 
պարտավորեցնող մրցանակ է։
Մրցանակաբաշխ  թյանը կատար  մն երով 
հանդես եկավ Հանրային ռադիոյի և 
հեռ  ստատես  թյան էստրադային–սիմֆոնիկ 
նվագախ  մբը՝ ՀՀ ժողովրդական արտիստ 
Երվանդ Երզնկյանի ղեկավար  թյամբ։
Ձեռնարկի ընթացք  մ  Հայաստանի Թեքեյան 
մշակ  թային մի  թյան բարձրագ  յն պարգև՝ 
«Ադամանդակ  ռ Արարատ» շքանշնան շնորհվեց 
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմի կոս Էդ  արդ Ղազարյանին 
և Հայաստանի ժողովրդական արտիս Լևոն 
Մալխասյանին։
Նշենք, որ մի ջազգային մրցանակաբաշխ  թյ  նն 
անցկացվ  մ է 1991 թվականից։ Այդ 
տարիներից ի վեր ՀԹՄՄ «Վահան Թեքեյան» 
մրցանակի են արժանացել բանաստեղծներ 
Սիլվա Կապ  տիկյանը, Լյ  դվիգ Դ  րյանը, 
Հրաչյա Թամրազյանը, գեղանկարիչներ 
Վար  ժան Վարդանյանը, Ռ  բեն Աբովյանը, 
քանդակագործներ Էմի լ Գազազը, Լևոն 
Թոքմաջյանը, երաժիշտներ Օհան Դ  րյանը, 
Տիգրան Մանս  րյանը, Ռ  բեն Հախվերդյանը, 
Ջիվան Գասպարյանը, Կոնստանտին Օրբելյանը, 
դերասաններ Վարդան Պետրոսյանը, Երվանդ 
Մանարյանը, լրագրողներ Հակոբ Ավետիքյանը, 
Արթ  ր Բախտամյանը, գրողներ Լևոն Խեչոյանը, 
Սարգիս Վահագնը, հարյ  րից ավելի մշակ  յթի, 
գիտ  թյան, արվեստի գործիչներ։

Հայտնի են «Վահան Թեքեյան» 
մրցանակակիրները



ARMYNIA22

Megújul a kőkereszt és környezete

Évek óta méltatlan állapotok uralkodtak az örmény kő-
kereszt körül a budapesti Duna korzón. Az elhanyagolt 
füves rész sokszor szemetes, a gyep gondozatlan. Bel-
város Lipótváros Örmény Önkormányzatának kezdemé-
nyezésére a helyzet pozitív fordulatot vett. Méltó módon 
változik meg az örmény genocídiumnak emléket állító 
kőkereszt és környezete. A munkálatok éppen befejezé-
sükhöz érnek. Gondozott növényzet és a keresztes kőhöz 
vezető vadonatúj térkő teszi szebbé  a koszorúzások és 
megemlékezéseink helyszínét.

Az Örményországba érkező több százezer orosz állam-
polgár kezd jelentős hatást gyakorolni az ország gaz-
daságára. A menekülő oroszok első hulláma az Ukrajna 
ellen indított orosz invázióval vette kezdetét, a második 
pedig nemrégiben, a részleges mozgósítás bejelentésé-
vel. 

Főként a módosabb, városi, középosztálybeli oroszok 
érkeznek Jerevánba és más örményországi városokba. 

Ennek eredményeképpen egekbe szöktek a lakásárak 
és meglódult az infláció is, miközben megkezdődött egy 
érzékelhető gazdasági fellendülés is. A lap információi 
szerint több olyan orosz is van, akik csak vakációra ér-
keztek az országba, ám miután az orosz elnök bejelen-
tette az általános mozgósítást, inkább az Örményország-
ban maradás mellett döntöttek. 

Orosz emigráció számokban
A hivatalos örmény adatok szerint az idei év első hat hó-

napjában összesen 372 086 orosz állampolgár érkezett 
Örményországba, szemben az előző év azonos idősza-
kában mért 156 496-tal. 

Míg ezek közül az emberek közül sokan nem telepedtek 
le, rövid nyaralás után gyakran Európába utaztak tovább, 
vagy visszatértek Oroszországba.

A hétköznapok örményei számára az leginkább húsba-
vágó következmények a gyorsan emelkedő ingatlanárak, 
különösen Jerevánban, ami kilakoltatási hullámot váltott 
ki, és az alacsonyabb jövedelmű csoportokat kiszorította a 
beutazó oroszok által legnépszerűbb központi területekről.

Már márciusban 20%-kal emelkedett egy négyzetmé-
ternyi ingatlan ára Jereván belvárosában az előző év azo-
nos időszakához képest. Azóta a bérleti díjak is az egek-
be szöktek. 

Ugyanakkor több tízezer orosz érkezése, akiknek anyagi 
lehetőségei gyakran lényegesen jobbak, mint a helyieké, 
hozzájárult egyfajta gazdasági fellendüléshez Örmény-
ország-szerte. 

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) a múlt 
héten 4,5%-ról 8%-ra módosította Örményország idei 
gazdasági növekedési előrejelzését, jelezve, hogy a GDP 
13,1%-kal bővült 2022 első hat hónapjában.

Oroszokkal telik meg Örményország
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Szeptember legelején a Budafoki bornapok egyik színes 
műsorszáma volt az örmény tánccsoport produkciója. 
Talán kevésbé köztudott, ennek a civilizációnkkal szinte 
egyidős, a magyarok számára is oly kedves nedűnek 
évezredes örmény vonatkozásai vannak.

A legősibb kőkorszaki idők óta az örmény területeken 
már elterjedt volt a borkészítés ma is ismert kultúrája.  
Régészek  az Areni-barlangban tártak fel ősi pincészetet, 
melynek kora  Kr. E. 6100-ra nyúlik vissza . Bizony, ez a 
világon a legősibb borászat, amelyet eddig felleltek. A 
genetikai elemzések szerint a szőlőmagok a már házi-
asított Vitis Vinifera maradványai. Az örmény bor első 
írásban is rögzített emlékei arról tanúskodnak, hogy  Kr.e. 
401–400—ben,  amikor a görög  seregek Xenophon  ve-
zetésével örmény földeken haladtak át, borral és sörrel 
kínálták őket. Jeruzsálemben pedig örmény mozaik őrzi 
az ősi borkultúra emlékeit.

Nincs régebbi borászati emlék

Az örmény régészek 2011-ben jelentették be a világ legő-
sibb ismert borkészítő létesítményének felfedezését. Az 
Areni barlangrendszerben talált lelet együttes, szőlő pré-
selésére szolgáló sekély medencéből, tárolásra szolgáló 
kádból és fermentációs üvegekből áll. A kutatók találtak 
szőlőmagot, maradványokat is préselt szőlőt és több 
tucat szárított szőlőt.  A barlangmaradványok Kr.e. kb. 
4000-re nyúlnak vissza - 900 évvel azelőttiek, mint a leg-
korábbi egyiptomi sírokból származó maradványok.

Évezredek emlékei

Az ókor korabeli borvidékein a 
nedűt nem hordókban, hanem 
úgynevezett  „karázsokban” 
(speciális nagyméretű agyage-
dényekben) készítették és tá-
rolták. Pyatrovski akadémikus 
által a 19. és 20. században 
végzett régészeti feltárások 
megerősítették, hogy a Kr. E. 9. 
században a mai Jereván is bo-
rászati   központ volt. A régészek 
összesen 480 tárolóra bukkan-
tak. Ókori Argishtikhinili városa   
Ararát tartomány területén 
az ókori bortermelés egyik fő 
központja volt. Nagy bor- és 

gabonatárolókat találtak a régészek 
az ókori város erődítményein belül, 
amelyek Kr.e. 8. századra nyúlnak 
vissza. Az ásatások során Kar-
mir Blur és Erebuni helyszínein 
összesen tíz borházat tártak fel, 
amelyekben  200 karázst tároltak. 
Ezek az ásatások bebizonyították 
Örményország ősi borászati   
kultúráját. Sok karázst találtak Surp 
Hovhannes középkori  templomában a 
7. századból. 

Néhol még él az ősi hagyomány

Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy az örmény gaz-
daságokban bizonyos helyeken ma is évezredes mód-
szereket alkalmaznak  a szőlő feldolgozás és a borok 
speciális helyiségekben történő tárolására. Manapság a 
modern örményországi borászatok ugyan már tölgyfa-
hordókat használnak,  sok falu pincészetében és kisebb 
termelőknél még mindig a hagyományos karázsokban 
várja a bor, hogy palackokba és üvegekbe kerüljön..

Ókortól folyamatos szőlőtermesztés
A termékeny völgyeknek köszönhetően tehát a Dél Kau-

kázusban ezen belül a mai Örményország területén ne-
velkedhettek a világ első szőlőtőkéi. Az örmény bor fontos 
szerepet játszott a bor egyetemes történetében, hiszen az 
eurázsiai szőlő meghonosítása – mielőtt az elterjedt vol-
na délebbre is -  először Örményország hegyvidéki régi-
óiban történt. Az azóta eltelt évezredekben az örmények 

soha nem szakították meg a 
szőlőtermesztés hagyományait, 
így váltak később az Oszmán Bi-
rodalom elsőszámú borászaivá, 
hiszen a muszlimok a vallás elő-
írásai miatt nem foglalkozhattak 
bortermeléssel, majd később a 
Szovjetunió egyik fő borterme-
lői. A Szovjetúnió felbomlása 
után elkezdődött az örmény bor 
exportálása a szerte a világba. 
Afrikába például, Etiópiába az 
örmény genocídium menekültjei 
révén jelentek meg az örmény 
szőlőművelést meghonosító 
szőlóültetvények. A legtöbb ör-
mény bor vörös nagyon édes és 
gazdag ízvilágú, akárcsak a mai  
etióp bor. örmények 

Szüretidő – az ősi örmény borászatról
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Թ  րք ժխտողականները չեն կարող 
պարտ  թյան մատնել հայերին Կալիֆորնիայ  մ

Հար  թ Սաս  նյան «Կալիֆորնիա 
կ  րիեր» թերթի հրատարակիչ
Թ  րք ժխտողականներն անցյալ 
շաբաթ հայտնաբերեցին, որ 
իրենք չեն կարող պարտ  թյան 
մատնել հայերին Կալիֆորնիայ  մ։ 
Հակառակ թ  րքական մե ծածավալ 
լոբբիստական ջանքերին, 
Կալիֆորնիայի նահանգապետ Գևին Նյ  սըմը 
2022 թվականի սեպտեմբերի 29-ին ստորագրեց 
մի  օրենք, որով ապրիլի 24-ը̀  Ցեղասպան  թյան 
հիշատակի օրը, նշվել   է որպես նահանգային ոչ 
աշխատանքային օր: Օրինագիծը, որը նախաձեռնել 
էր Կալիֆորնիայի նահանգային ժողովի 
պատգամավոր Ադրին Նազարյանը 2022 թվականի 
փետրվարի 7-ին, օգոստոսի վերջին մի աձայն 
ընդ  նվեց նահանգի երկ   օրենսդիր պալատների 
կողմի ց, իսկ ավելի վաղ մի աձայն անցել էր 
պալատներից յ  րաքանչյ  րի երեք առանձին 
հանձնաժողովն երով:
Նահանգային ժողովի թիվ 1801 օրենքը 
պարտավորեցն  մ է փակել բոլոր համայնքային 
քոլեջները և հանրային դպրոցները ամբողջ 
Կալիֆորնիայի տարածք  մ յ  րաքանչյ  ր 
տարվա ապրիլի 24-ին: Պետական ծառայողներին 
կտրամադրվի վճարովի արձակ  րդ։ Օրենք  մ 
ամրագրված է. «Օրենսդիրը համար  մ և 
հայտարար  մ է, որ Ցեղասպան  թյան 
հիշատակի օրը բոլորի համար կլինի անցյալ 
և ներկա ցեղասպան  թյ  նների մասին  
խորհրդածել   օր, բայց հատկապես նրանց 
համար, որոնք զգացել են այդ վայրագ  թյ  նների 
ազդեց  թյ  նը և այն խմբերի համար, որոնք 
ապաստան են գտել Կալիֆորնիայ  մ, ներառյալ, 
բայց չսահմանափակվելով Հոլոքոստով, 
Հոլոդոմորով և հայկական, ասորական, հ  նական, 
կամբոջական և ռ  անդական համայնքների 
ցեղասպան  թյ  ններով: Ցեղասպան  թյան 
հիշատակի օրը նշվել   է ամե ն տարի ապրիլի 24-ին, 
որը նաև հայտնի է որպես Հայոց ցեղասպան  թյան 
հիշատակի օր, այն շաբաթվա ընթացք  մ, երբ 
Կալիֆորնիայի նահանգն ավանդաբար նշ  մ է 
Ցեղասպան  թյան իրազեկման շաբաթը»:
Օրենք  մ այն  հետև ասվ  մ է. «Այս 
նահանգի բոլոր պետական դպրոցներն   կրթական 
հաստատ  թյ  ններն կարող են վարժ  թյ  ններ 
անցկացնել, ֆինանսավորվելով առկա դրամական 
մի ջոցներից՝ ոգեկոչել   և հարգել   այս 

երկր  մ ցեղասպան  թյ  նը 
վերապրածների բազմաթիվ 
ներդր  մն երը: Կրթ  թյան 
նահանգային խորհ  րդը կարող 
է ընդ  նել  ս  մն ական ծրագրի 
օրինակելի  ղեց  յց, որը հասանելի 
կլինի պետական դպրոցների կողմի ց 
Ցեղասպան  թյան հիշատակի 

օրվան առնչվող վարժ  թյ  նների համար»:
Թ  րք-ամե րիկյան ընկերակց  թյ  նների 
համագ  մարը (ATAA) սեպտեմբերի 6-ին  շացած 
և ձախողված փորձ կատարեց հրապարակել 
Գործող  թյ  նների ահազանգ՝ խնդրելով 
նահանգապետ Նյ  սըմի ն արգելափակել 
օրինագիծը՝ Կալիֆորնիայի օրենսդիր մարմն ի 
կողմի ց մի աձայն ընդ  նվել  ց հետո: Թ  րքական 
գործող  թյ  նների ահազանգը տեղադրվել է 
նաև Թ  րքիայի կայքեր  մ՝ կոչ անելով աշխարհի 
մի լիոնավոր թ  րքերի պատգամն եր  ղարկել 
նահանգապետ Նյ  սըմի ն: Գործող  թյ  նների 
ահազանգը պար  նակ  մ էր երկ   նմ  շի 
նամակներ՝  ղղված նահանգապետ Նյ  սըմի ն, 
ինչպես նաև նրա էլեկտրոնային փոստը, 
փոստային հասցեն և ֆաքսի համարը: 
Թ  րքական նամակները պար  նակ  մ 
էին Հայոց ցեղասպան  թյան վերաբերյալ 
սովորական ժխտողական  թյ  ն՝ անտեսելով 
այն փաստը, որ ԱՄՆ բոլոր 50 նահանգները 
ճանաչել են Հայոց ցեղասպան  թյ  նը՝ ինչպես 
նաև Կոնգրեսի երկ   պալատները և նախագահ Ջո 
Բայդենը:
Օրինագծի վերաբերյալ նահանգապետ 
Նյ  սըմի  սեպտեմբերի 30-ի որոշման 
նախօրեին ATAA-ն սեպտեմբերի 
29-ի կեսօրից հետո հայտարարեց երկրորդ 
Գործող  թյ  նների  ահազանգը՝ կոչ անելով 
նրան վետո դնել դրա վրա: Ի դժբախտ  թյ  ն 
ATAA-ի՝ նահանգապետը հենց ն  յն օրը 
ստորագրեց օրինագիծը: ATAA-ն սեպտեմբերի 
30-ին իր ֆեյսբ  քյան էջ  մ տեղադրեց 
մի  երկչոտ հաղորդագր  թյ  ն՝ տպագրական 
սխալով. «Ցավոք սրտի, Կալիֆորնիայի 
թ  րքերի համար կիսվ  մ ենք ջախջախիչ 
տիկին [հավանաբար ցանկացել է գրել «լ  ր»]: 
Կալիֆորնիայի նահանգապետ Նյ  սըմը 
ստորագրեց»։
Ցեղասպան  թյան մասին օրինագիծը 
ստորագրել  ց հետո նահանգապետ Նյ  սըմը 
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հայտարարեց. «Ցեղասպան  թյան ոգեկոչ  մն  
ավելին է, քան պատմ  թյան դաս: Այն հզոր գործիք 
է՝ մարդկանց սերնդեսեր  նդ ներգրավել   մարդ   
իրավ  նքների սրբ  թյան, հանցագործ  թյ  նների 
հրեշավոր  թյան և ապագա վայրագ  թյ  նների 
կանխման համար: Ցեղասպան  թյ  նները 
ոգեկոչող նահանգային հիշատակի օրվա 
հաստատ  մը, ինչպես անցյալ  մ, այնպես էլ 
ներկայ  մ, խմբերի համար հնարավոր  թյ  ն 
է տալիս բ  ժվել  , և հզոր  ղերձ է հղ  մ մե ր 
Կալիֆորնիայի արժեքների մասին: Կարևոր է 
նշել, որ Կալիֆորնիան շար  նակ  մ է օրինակ 
ծառայել՝ ցեղասպան  թյան վայրագ  թյ  ններից 
տառապող մարդկանց անթիվ խմբերին 
ապաստան տրամադրել   հարց  մ»:
Կալիֆորնիայի նահանգային ժողովի 
պատգամավոր Ադրին Նազարյանը՝ օրինագծի 
հովանավորը, հայտարարել է. «Որպես 
ցեղասպան  թյ  նից տ  ժած համայնքի անդամ, 
դժվար է նկարագրել, թե ինչ արժեք  նի մե զանից 
յ  րաքանչյ  րի համար, որոնք այսքան երկար 
հանդ  րժել են մե ր ցավի   պատմ  թյան 
հաճախ դիտավորյալ ժխտ  մը։ Այսօր Միացյալ 
Նահանգների ամե նամե ծ նահանգը և աշխարհի 
5-րդ ամե նամե ծ տնտես  թյ  նը պարտավորվել 
է ամե ն տարի ճանաչել ցեղասպան  թյան 
հետևանքները: Բոլոր նրանց, որոնք նահատակվել 
են ցեղասպան  թյան հետևանքով, մե նք հիշ  մ 
ենք ձեզ: Բոլոր նրանց, որոնք ապր  մ են 
ցեղասպան  թյան հետևանքներով, մե նք ձեր 
կողքին ենք»:
Կալիֆորնիայի նահանգային ժողովի 
պատգամավոր Լորա Ֆրիդմանն ասաց 
«Կալիֆորնիա կ  րիեր» թերթին. «Ապրիլի 24-ին 
«Ցեղասպան  թյան հիշատակի օրը» ճանաչելով 
որպես Կալիֆորնիայի նահանգային հիշատակի 
օր՝ մե նք ընդ  ն  մ ենք Հայոց ցեղասպան  թյան 
ողբերգ  թյ  նն   սարսափները և դրան 
հաջորդած ցեղասպան  թյ  նների ավերը: Մենք 
նաև հարգ  մ ենք զոհերին   վերապրածներին 
պատմ  թյան ընթացք  մ և կրթ  մ ենք ապագա 
սեր  նդներին՝ նման վայրագ  թյ  նների 
կրկն  թյ  նը կանխել   համար»:
Թ  րքական գործող  թյ  նների ահազանգերն 
ապարդյ  ն էին, քանի որ դրանք  նեին 
անհնարին նպատակ՝ արգելափակել լայնորեն 
ճանաչված պատմական իրող  թյ  նը՝ Հայոց 
ցեղասպան  թյ  նը:
Միակ բանը, որ այժմ պետք է անեն 
թ  րք ժխտողականները և նրանց 
կառավար  թյ  նը ավելի քան 100 տարվա 
կեղծիքից հետո՝ ճշմարտ  թյ  նն ընդ  նելն 
է և Հայոց ցեղասպան  թյան ժառանգներին 
համապատասխան փոխհատ  ց  մ կատարելը: 

Նման գործող  թյ  նը կբխի հենց Թ  րքիայի 
շահերից։ Դրանից հետո Թ  րքիայի քաղաքացիներն 
այլևս չեն ապրի խղճի խայթով և չեն դիմի  
ամոթալի քողարկման, երբ իրենց հիշեցնեն Հայոց 
ցեղասպան  թյան մասին:
Ինչպես գրել էի 2006 թվականի դեկտեմբերի իմ 
հոդված  մ, Ահմե թ Էրթեգ  նը՝ Atlantic Records-ի 
հիմն ադիրն   գործադիր տնօրենը և ԱՄՆ-  մ 
Թ  րքիայի դեսպան Մեհմե դ Էրթեգ  նի որդին, 
Լոս Անջելես  մ իր մահվանից առաջ հանդիպման 
ժամանակ ինձ ասաց, որ չի կարողան  մ 
հասկանալ, թե ինչ   են թ  րք պաշտոնյաները 
շար  նակ  մ հերքել Հայոց ցեղասպան  թյ  նը, 
մի  փաստ, որը հայտնի է ամբողջ աշխարհին: Նա 
հստակեցրեց, որ Ցեղասպան  թյան ճանաչման իր 
նպատակը հայերին գոհացնելը չէ: Նա կարծ  մ 
էր, որ նախ և առաջ Թ  րքիայի շահերից է բխ  մ 
Ցեղասպան  թյան ճանաչ  մը, քանի որ դա կօգնի 
Անկարային դիմե լ Եվրամի  թյանն անդամակցել   
համար և ձերբազատվել խարանից, որն այսքան 
տարի հետապնդ  մ է իր հայրենիքին:
Այժմ Թ  րքիան և թ  րք ժխտողականները պետք 
է որոշեն, թե որ  ղին ընտրել: Նրանք կարող 
են կա՛մ ընդ  նել Հայոց ցեղասպան  թյան 
ակնհայտ ճշմարտ  թյ  նը, կա՛մ շար  նակել 
հերքել պատմական անվիճելի փաստը և դառնալ 
ծիծաղի առարկա ամբողջ աշխարհ  մ:
Թարգման  թյ  նը՝ Ռ  զաննա Ավագյանի

Állami ünneppé nyílvánították 
a Genocídium emléknapját
Hiába tiltakoztak a genocídium tagadó törökök, nem tudják 
legyőzni az örményeket Kaliforniában. A hatalmas török 
lobbitevékenységekkel szemben Gavin Newsom kaliforniai 
kormányzó 2022. szeptember 29-én aláírta azt a törvényt, 
amely április 24-ét, a népirtás emléknapját állami ünnep-
pé nyilvánította, munkaszüneti nappá nyilvánította. Az ál-
lamgyűlés 1801. számú törvényjavaslata előírja az összes 
közösségi főiskola és állami iskola tanítási szünetet tart 
Kaliforniában minden év április 24-én. A közalkalmazot-
tak fi zetett szabadságot kapnak. A kaliforniai államgyűlés 
tagja, Adrien Nazaryan, a törvényjavaslat támogatója kije-
lentette: „A népirtást elszenvedő közösség tagjaként nehéz 
leírni, milyen ügyet képviselünk mindannyiunk számára, 
akik oly sokáig tűrtük fájdalmunk és történelmünk sokszor 
szándékos tagadását. Ma az Egyesült Államok legnagyobb 
állama és a világ 5. legnagyobb gazdasága elkötelezte ma-
gát amellett, hogy minden évben megemlékezik a népirtás. 
Mindazoknak, akik mártírhalált haltak a népirtás következ-
tében, emlékezünk rátok. Mindazoknak, akik a népirtás kö-
vetkezményeivel élnek, veletek vagyunk.”
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Vértanúinkra emlékeztünk

Könyvmegjelenések

Október 6-án az 1848-as szabadságharc leverését köve-
tően Aradon kivégzett honvédtisztekre emlékeztünk, köz-
tük a két örmény származású vértanúra is: Lázár Vilmos 
ezredesre és Kiss Ernő honvéd altábornagyra. Mindket-
tőjüket golyó általi halálra ítélték, 1849. október 6-án reg-
gel fél hatkor hajtották végre az ítéletet. A legenda szerint 
Kiss Ernő altábornagy utolsó szavai a következők voltak: 
„Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok 
dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy 

Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.” Lázár 
Vilmos utolsó szavai pedig így hangoztak: „Ki tehet ar-
ról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövé-
ben érett apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében 
kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.” Az Országos 
Örmény Önkormányzat Pákozdon, egyesületeink és civil 
szervezeteink Veszprémben koszorúztak. A veszprémi 
megemlékezésen a Szabadság című örmény vers fordí-
tása is elhangzott Libor Laura előadásában.

Bodurján János VÖRÖS HOLD

Csíkszépvizen működött Bodur-
ján János velencei mechitarista 
plébános nyomdája, mely örmény 
nyelvű könyveket és újságokat 
adott ki.  Bodurján János csik-
szépvizi plébános örmény nyelven 
írta elbeszéléseit, de a törökorszá-
gi örménység 1915. évi deportá-
lásairól szóló elbeszéléseit „Vörös 
Hold ” címen 1928-ban magyar 
nyelven is kiadta. 

Gevok Emin HÉT ÉNEK ÖRMÉNYORSZÁGRÓL

„Hét éneket akarok mondani az újjászületett Örményor-
szágomról.”

A hetes szám a századok óta megszentelt szám. A me-
sék és csodák száma. A régvolt időkben, olyan csodák 
estek Örményországban, hogy azok egyszerű elmon-
dása is éneknek tetszik. Ha megkérdeznénk, hol lehet a 

földgolyón a legtöbb csodával 
találkozni Örményországot 
említeném. A haza – a nép és 
történelme, a haza – a föld, a 
víz, a kövek, a gyárak, könyve-
ink és énekeink. A tűzből szü-
letett ország. A pergamentre 
rótt bölcs kéziratok. A hegyek 
között csapongó dalok, ma 
darvakként szállnak idegen 
partok fölött és elérnek min-
den néphez, minden ország-
ba.

Gevorg Emin 1919-ben, vidéki tanítócsaládban szüle-
tett. Mint nemzedékének legtöbb férfi tagja, ő is részt vett 
különböző háborúkban. Újságíró tudósító munkája mel-
lett sosem feledte hazáját Örményországot. A világot és 
benne Örményországot az összefüggéseket kereső és 
mélységekre hatoló higgadt bölcselő pozíciójából köze-
líti meg. A „Hét ének Örményországról” című kiadvány 
nemcsak gondolati jellegű, hanem kifejezi érzelmeit és 
indulatait.
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Még júniusban debütált az óbudai Örmény Gasztroklub, 
de azóta már augusztusban és ősszel is volt rendez-
vényük a Szépvölgyi úton, a Pálvölgyi Barlang bejárata 
melletti vendéglő kerthelyiségében, ahol már bejáratott 
helye van a klubnak. A főzéssel szenvedélyesen foglal-
kozó baráti kör jelenleg 8 tagú, de természetesen várnak 
mindenkit, aki érdeklődik az örmény gasztronómia iránt, 
vagy csak egy kellemes beszélgetős kerti programot sze-
retne hétvégére, de azért beszállna segíteni is a főzésbe , 
előkészítésbe. Augusztusban például már 14- re bővült a 
létszám. Szűcs Gáspár Zsolt, aki az Óbudai Ö)rmény Ön-
kormányzat elnöke is egyben elmondta, hogy jó az össz-
hang és szerencsés, hogy törzshelyük is van már. Együtt 

tervezik a menüket, megbeszélik, hogy ki miben segít, az 
eszközöket pedig ki-ki maga hozza. Utolsó szabadtéri 
közös főzésünkre az október 08-án került sor.

A vásárlás, beszerzés feladata például az elnöké de ebbe 
is hamarosan segítséget kell bevonnia az idő szűke miatt 
Az alapanyagok jó része  az örmény boltból származik. 
Legutóbbi programjukon volt hidegtál örmény falatokkal, 
krémekkel, joghurtos szószokkal.  Készült egy nagyon fi -
nom bárány leves is báránylapockából csicseriborsóval, 
citrom, bazsalikom, ízesítéssel...Nem maradhatott el a 
Marlenka, az édeszájúaknak ez kötelező. 

Mindenki a tíz ujját megnyalta utána. Utolsó szabadtéri 
közös főzésünkre az október 08-án került sor.

Közös főzés örmény ízekkel

Újra lesz magyar-örmény 
parlamenti baráti csoport

Örömmel tájékoztatom a magyarországi örmény kö-
zösséget, hogy kezdeményezésem alapján döntés 
született arról, hogy hosszú évek után idén újra meg-
alakul az Interparlamentális Unió Magyar Nemzeti 
Csoportján belül a magyar–örmény baráti csoport. 
Ez fontos előrelépés a két ország parlamentjeinek 
kapcsolatában, mely a szuverén államok parlament-
jeinek egyetlen világszervezete által biztosított kere-
teken belül a parlamentek közötti véleménycsere és 
párbeszéd fórumát jelenti. E fórum aktívan foglalko-
zik politikai, biztonsági, emberi jogi, regionális témák-
kal együttműködve más parlamenti és kormányközi 
szervezetekkel.

Akopjan Nikogosz
Örmény Nemzetiségi Szószóló




