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12 év alatt nálunk léptek fel:Flórián An-
tal, Agárdy Gábor, Voith Ági, László Ká-
roly, Körtvélyessy Zsolt, Simon András, An-
dor Edit, Máté Kriszti-
án, Gáti-Németh Duó, 
Yengibarian Dávid, Haj-
tun Zsuzsa, Szilasi Alex, 
Haik Viki, Hegedüs Valér, 
Schupp Gabi, Bardóczy 
Attila, Bregyán Péter, Mi-
hályi Győző ….. s még 
hánykedveskolléga.

Nahapet Kucsag 
Krunk / Grung (Daru-
madár) című hajrenét
Jeges Krisztián szív-
bőlvágyakozvaadtaelő
Hovhannesian Eghia 
fordításában. Ezután a Krunk dallama
már-már ismerősen csendült fel Várady 
Mária tiszta hangján az elmaradhatatlan
3000évesörményhangszer,adudukkísé-
retében.Komitászfájdalmasdallamaszólt,
akárcsak az „örmény összejöveteleken a 
világbanszétszóródott,diaszpórábanélők
szokásávávált”Európában,Amerikában.

Juhász Endredudukművészkülönösen
széptechnikájávalönállóörménynépdalt
játszott,dea„Szurp,szurp(Szent,szent)
fennkölthimnikusókereszténydallamais
VáradyMária szólójával jól illett amű-
sorhoz.
Budán,aVárbanélLukács György István 

kulturális diplomatánk, akinek megjelent

Örmények – Budán!
A XI. Örmény Nemzetiségi Napot rendeztük meg!

Az ANI Budavári Örmény Nemzetiségi Színház újabb csillogó előadással járult a fel-
séges Publikum színe elé: Yehudi Menuhin is Őt hallgatta címmel. Csupa rejtély, ami 
majd kiderül. Várady Mária elnök rövid számvetésével kezdődött az Akadémia utcai 
Színházterembe meghirdetett találkozó.

második könyve:Giogio – Stefano cím-
mel.Akönyvbemutatónkérdéseinkrevá-
laszolvaelmondtaváltozatos,ámküzdel-

mes pályáját. Magyar-
ország külképviselete-
in dolgozva nyolc évet
töltött Rómában, hat
évet Albániában, aztán
Párizsban, bárhol ahol
szükség van rá. Bejár-
ta Itáliát, Európa nagy
részét, járt Örményor-
szágban, ahonnan őse-
ink származnak. Beszél
olaszul, oroszul, fran-
ciául, németül, albánul,
latinul, s az elengedhe-
tetlenangolnyelvenis.

Ősei, a Luszighian család Er-
délyben Gyergyószentmiklóshoz és

Juhász Endre

Várady Mária
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Erzsébetvároshoz kötik. Nagyformátu-
mú,eleddignemtapasztaltigényességgel
megírt könyveket tett le az asztalra. 
KedvesOlvasó!Nebosszankodj,hogy

nemértedmindeniknyelvet,amelyenszö-
vegrészekvannak.Nézdazeurópainyel-
veklatinbetűinekközöskereszténygyö-
kerét,amibennünketösszeköt.Olytávo-
li azörménybetűkesztétikaimegjelené-
se!Ésmimégispéldásan,nagyfokúloja-
litássalbeilleszkedtünk!Mimindigépíte-
niakarunk!
Az1848-asforradalom170.évforduló-

jaközeledténa Szerednyei György /alias
LukácsGyörgy István/Giorgio- Stefano
című könyvének legsötétebb lapjait kell
idéznünk.

„A Zalatnához tartozó aranybányák leg-
véresebb napja 1848 október 24, amikor a 
fellázadt oláh hordák lemészárolták a falu 
népét, vezetőiket. ...felgyújtották a Bánya-
igazgatóságot, majd a templomainkat – … 
mindenkit megöltek, asszonyokat, gyereke-
ket, időseket – szánalom nélkül – mint a 
vadállatok – papjaik áldá-
sával! ...napokig hevertek 
a főtéren – a hétszáz teme-
tetlen áldozat közt.” Csak 
egyetlen hat hónapos cse-
csemő menekült meg ro-
mán dajkája védelmében
(Szerk. m. Lukács Béla er-
délyi örmény származású, 
későbbi kereskedelemügyi 
miniszter). Sharagan szólt
értük ezen az estén, örmé-
nyül, VáradyMária lélek-
keltelihangján.
A könyv szerzője meg-

illetődve hallgatta Jeges 
Krisztián színművész mí-
ves előadását. Életre kelt
a könyv egy nagytudású,

latinműveltségűszínművészkönnyed,ele-
gáns,magasszínvonalútolmácsolásában.

Yehudi Menuhin világhírű hegedűmű-
vésztöbbszörjártBudapesten.ÉsŐThall-
gatta.DekiazazŐ?Akiatitokmagyará-
zatát adta:Mikó István JászaiMari-díjas
színművész, Érdemes művész, zeneszer-
ző, rendező. Valamikor az 1960-as évek
elején történt, hogyYehudiMenuhin vi-
lághírű művész ellátogatott a Lórántffy
ZsuzsannaÉnek-ZeneÁltalánosIskolába.

Lukács György István

Balról: Szabó Anikó, Mikó István, Jeges Krisztián, Várady Má-
ria, Juhász Endre
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ItthallgattamegMikóIstvánhegedűjá-
tékát, akinek tanárnője valaha együtt lé-
pett fel New York-ban Menuhinnal. És
most köztünk volt Mikó István,akilenyű-
göző finomsággal, közvetlenséggel be-
szélt hozzánk. Történeteire, kérdéseire,
úgy éreztük, válaszolnunk kell! Meg is
tettük!Mainteraktívnakmondjákazilyen
műsort.Mitudjuk,hogyerrecsaknagyon
nagyművészekképesek!Emberihangon,
kedvesen,szeretnivalóanszólniacsodára
váróközönséghez:MikóIstvánbölcssze-
retetefigyelt ránk.Ésmi szívünkbe zár-
tukŐt!
Hagyományainkból Nóti Károly nem 

hiányozhat. Ennek jegyében Szabó Ani-
kó örmény származású színművésznő
egy remek Nóti jelenettel ajándékozott
meg minket Mikó István színdarabbe-
li feleségeként. SzabóAnikó kitűnő for-
mábanvan.MárSzőke Istvánisarrakér-
te Mikó Istvánt, hogy „továbbra is tart-
sa rajta a szemét.” Ennek pompás ered-
ményét láttuk a Krúdy Gyula jelenetben.
Anikóöntudatos,felkészült,szép,örmény
és a miénk!A gasztronómiai élvezetek-
rőliscsillogószemmel,rafináltanérteke-
zőMikóIstvánhozfoghatónincssenkia

szakmában.Méltóművésztársa, partnere
SzabóAnikószínművész.
Igazgyöngyszemekazéletörömeiről–

felejthetetlen estén. 
Zárásként a bemutatott könyv dediká-

lása.Könnyedcsevegésahétféleörmény
sütemény mellett, és gránátalma-nektár 
szomjunkatoltani.
Hálásan köszönjük mindezt a Budavá-

riÖnkormányzatnak,főtámogatónknakés
személyesen Dr. Nagy Gábor Tamás pol-
gármesterúrnak.AzErdélyiÖrményGyö-
kerekKulturálisEgyesületnek, dr. Issekutz 
Sarolta elnökasszonynak köszönjük lanka-
datlan pártfogását. Kiemelten köszönjük
Esztergály Zsófia Zita Fővárosi Örmény
Önkormányzat elnökének ésmunkatársai-
nak, hogynagylelkűenbefogadott a szék-
helyükönlévőSzínházterembe.Vendéglátó
szeretetében kitűnően érezte magátMIN-
DENKI! Köszönöm önkormányzatunk
minden munkatársának, Sasvári-Merza 
Krisztina képviselőnek, Szűcs Enikőnek 
pedig gyógyulást kívánunk! Bőjtös Opra 
Györgyi beugróként is príma! Ha Isten
megadjasélünk:jövőreVeletek,ugyanitt!
Lélekéstestnívóseledelbenrészesült!

Várady Mária

KissErnőörményszármazású᾿48-
as altábornagy aradi vértanú em-
léktáblájánál március 14-én szer-
vezettmegemlékezéstaXV.kerü-
leti Örmény Nemzetiségi Önkor-
mányzat. A beszédet Nuridsány 
Zoltánnéelnöktartotta.Közremű-
ködöttVáradyMáriaszínművész.

Forrás: Életképek c. kerületi 
újság)  Fotó: dr. Csernus Gábor

XV. kerületi megemlékezés 1848-ra

Balról: Várady Mária, Lovas Katalin, Nuridsány Zoltánné és Belényessy István


