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Az Araráthegy, mint örökös viszonyítási pont és min
denkori menedék kettős jelképe az örmények pél da ér té
kű hagyományőrzésének. Az örmény diasz pó rák példája 
szerte a világon mutatja, hogy távol az anya földtől, akár 
nyelvvesztés ellenére is, a közösségi kul túra és az iden ti
tás megőrizhető, megtartható. 

Az ör mények kultúrája nem csak a Kaukázusban 
hang sú lyos ma sem. Jelenléte a történeti Magyarország 
te rü letén, a Kárpát-medencében sok száz évre vissza-
ve zet hető. A Kárpát-medencei örménység történeti, 
kul tu rális, művelődéstörténeti értékeinek szakmai ér-
té ke lé sére, bemutatására jött létre az a tárlat, illetve a 
kísé rő, nemzetközi konferencia és tudományos pro-
jekt, amely leginkább a kultúra megtartó erejéről és az 
ér ték te remtés magyar és örmény közös évszázadairól 
kívánt szólni.

Kiállításunk gondolata több éve, Kovács Bálint tör-
ténész, armenológus és az Országos Széchényi Könyv-

tár szakembereinek egymásra találásával, együtt mű-
kö désével fogant, abból a jeles és számontartott al-
ka lomból, hogy Velencében 500 éve, 1512/1513-ban 
ki nyom tatták az első öt örmény könyvet. 2011-ben 
azu tán, az előkészületek során a kezdeti könyv- és 
mű ve lő dés történeti tematika kibővült a Kárpát-me-
den cei örmény kultúra teljes területére, s a Tudo-
má  nyos Igazgatóság koordinálásával létre jött egy 
több ol da lú együttműködés, egyfelől a Buda pes ti 
Tör té ne ti Múzeummal, amely vállalta a kibő ví tett 
tár lat kiállítását, másfelől a lipcsei GWZO Inté zet-
tel, amellyel közösen nemzetközi tudo má nyos kon-
fe ren cia szervezésébe kezdtünk a pro jekt tema ti-
ká ját illetően. Ezek eredményeként a BTM Vár mú-
zeu má nak földszinti időszaki nagy kiál lí tó te rében 
került megrendezésére 2013 ápri li sá ban a két várbéli 
társ in téz mény összefogásával az említett kiállítás, 
amely a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében nyílt 
meg, s ekkor, április 5–6-án rendeztük az OSZK-
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ban azt a rangos tudományos konferenciát, amelyen 
Kaliforniától ukrajnáig számos, a téma szakértőjének 
számító előadó vett részt. A konferencia előadásai 
két fő témához kapcsolódtak: „Örmények a Kárpát
meden cé ben” valamint az „Örmény könyvkultúra, Ör
mény művészet és építészet Kelet és KözépEuró pá ban”.

örmények a Kárpát-medencébe nagyobb számban a 
17. század folyamán vándoroltak be, akik elsődlegesen 
Erdélyben, Szamosújváron, Gyergyószentmiklóson, 
Erzsé bet városban, és Csíkszépvizen telepedtek le, 
több esetben saját városokat is létrehozva. A későb-
bi századokban az egész Kárpát-medencében kia la-
kul tak diaszpóráik, amelyek a szülőföld örökségét az 
itt talált kultúrával ötvözték. Városaik, épített örök-
ségük, művelődésük, könyvkultúrájuk és az álta luk 
létrehozott magyarörmény kulturális paletta sajá-
tos műalkotásai mind-mind érdemesek arra, hogy 
a szélesebb hazai és külföldi közvélemény, illet ve a 
budapesti kiállítás-látogatók megismerjék. Mind e zen 
túl, a bemutatott Kárpát-medencei örmény kin csek 
egy értékes szegmense eddig jórészt rejtve maradt 
nem csupán a közvélemény, de a szűkebb tudo má-
nyosság előtt is. A kiállításon több olyan műtárgyat, 
dokumentumot sikerült a nagyközönség elé tárni, 
amelyek eddig jószerével eldugott, elfelejtett padlások 
mélyén, plébániák hűvösében várták a szakszerű 
feltárást és restaurálást. A kiállítás létrehozása ezért 
is egy, a Lipcsei Egyetem GWZO intézete által 
is támogatott tudományos programmal is tár sult, 
amelynek csupán első eredménye a kiállítás meg nyi tá-
sa kor rendezett nemzetközi tudományos konferencia, 
a projekt azonban 2014-ben is folytatódik.

A kiállítást Németh Zsolt, a Külügyminisztérium 
állam titkára és Drost Abgarjan, a Halle-wittenbergi 
egye tem professzora nyitotta meg. Megjelent Kövér 
László, az Országgyűlés elnöke is. Közreműködött 
David yengibarian örmény harmonikaművész is.  

A projekt finanszírozását döntően a Nemzeti Kul tu-
rá lis Alap biztosította, hozzájárultak kisebb mér ték-
ben a GWZO és a hazai örmény kisebbségi önkor-
mány zatok. ugyanakkor a Külügyminisztérium is 
felü gyelte a kiállítás részét, az ismert örmény–magyar 
kül po li tikai problémák miatt. Ez utóbbi viszony ja-
ví tá sá ban a projekt pozitív szerepet játszott, amit 
Ana hit Simonyan Asszonynak, a jereváni örmény–
Magyar Kulturális Társaság vezetőjének hivatalos 
rész vé tele is jelzett az eseményeken.

A szakmai tanulmányokkal dúsított katalógus (önál-
ló magyar és angol nyelvű kötetekben) 2013 augusz-
tu sában jelent meg. Hivatalos bemutatására a kiállítás 
záróeseményén, 2013. szeptember 16-án, a Budapesti 
Történeti Múzeumban került sor, a BTM, az OSZK 
és a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 
közös szervezésében, ahol a rangos kiadványokat Őze 
Sándor irodalomtörténész professzor és Terdik Szil-
vesz ter művészettörténész ismertetette.

A kiállításra a műtárgyak jelentős részét erdélyi 
örmény plébániák gyűjteményéből kölcsönöztük, el-
sőd le gesen a gyulafehérvári Római Katolikus Érsek-
ség gel, mint partnerintézménnyel való együttműködés 
ered mé nyeként, a további műtárgyakat a budapesti 
örmény Katolikus Lelkészség és budapesti és nyír-
egy há zi közgyűjtemények bocsátották rendel ke zés-
re. Segítségüket ezúton is köszönjük, éppúgy, mint 
Stefan Troebstnek, a Lipcsei Egyetem pro fesz szo rá-
nak támogatását, valamint a kiállítás két kurá to rá-
nak, Kovács Bálint armenológusnak és Pál Emese 
mű vé szet történésznek a munkáját. A projekt koor di-
ná to ra e sorok írója volt.
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