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A hétköznapi használatra szánt ágyne-
műn, szalvétákon, fehérneműn, fejken-
dőn, hálóingeken is bámulatra méltó
fantáziávalstilizáltak,variáltaklevele-
ket,virágokat.Anemritkánaranyszál-
lal is kivarrt kelmék nemcsak szépek,
detartósakisvoltak.Ahímzésekalkal-
mat adnak arra is, hogy megfigyeljük
mintvándorolnakazősiörménymotí-
vumok kódexről szőnyegre, hímzésre
ésviszont.

A kódexlapokelsősorbanazemberáb-
rázolás,kompozíciósrend,színvilág,dí-
szítőelemek,motívumokgazdagságával
hívják fel magukra a figyelmet. Több-
ségüketahelyihagyományokésanépi
művészetinspirálta.Növényieredetűdí-
szítésszövevényébenvalósésképzelet-
beliállatokbukkannakelő,keretdíszek
éslapszélmintákformájában.Színekkel 

és azok erőteljes kontraszthatásával
játszva elevenednek meg a történelmi
jelenetek vagy egyházi, világi szemé-
lyek, szentek arcképei. A keresztényi
szellem nemes és misztikus tartalma
átsugárzott a nagy gonddal és alázat-
tal megmunkált betűkön, ott rejtőzött
a díszítésekben. Ez a lelkiség kézirat
remekeket szült. 
Azelhunytakamagyarörményeklakta

Erdély temetőiben, a méltó végtisztes-
séget megkapva alusszák örök álmu-
kat: Szamosújvár, Gyergyószentmiklós,
Csikszépvíz,Erzsébetváros.
A szó csak szómarad.A továbbiakban

tartalmasidőtöltéstkívánokalátnivalóhoz.
Köszönöm a figyelmüket, a kiállítást

megnyitom.
 Dr. Benedek Katalin

művészettörténész 

Új időszámítás jön a kutatásban (részletek) 

  

Soktudományágfoglalkozottamagyarságeredetével,deezekeddigelbeszéltekegymás
mellett.AMagyarságkutatóIntézetfőcélja,hogyakülönbözőszakágakbanmegszüle-
tettismereteketösszehozza,értékeljeésmagastudományosszínvonalonvéleményezze,
avalószínűségnekolyanfokán,amennyirecsaklehetséges–mondtaaDemokratának
Dr. Kásler Miklós,azEmberiErőforrásokMinisztériumánaktárcavezetője.

 
Abelsőmunkatársakonkívülszámosanközreműködnekmajdakutatásokban.Bizo-

nyosmegjelölt témákbanpályázatokat írunkki, szeretnénkmegkeresniaz isztambuli
könyvtárakatésazörménykolostorokkönyvtárait,aholbizonyosanszámoslehetőség
vanadatokattalálniamagyarőstörténetrevonatkozóan.

 
Ágoston Balázs interjúja teljes terjedelmében aMagyarDemokrata december 19-i

lapszámábanolvasható.

(Forrás : Kultúra.hu)

Hegedüs Annamária
Hegyvidékiek gálaműsora                                     

Igaz a fenti rendezvény a takarékossági
világnapon, 2018. október 31-én volt,
többekszerintazeddigilegjobbgálamű-
sorrólérdemesbeszámolnunk.

ArendezvényismétaHimnusszalésazer-
délyihimnusszalkezdődött,sazemléke-
zés jegyében zajlott.Az első részben az
1848-asforradalmatésazI.világháborút
idéztük fel zenével, verssel, újságcikkel.
Mindeközbenkivetítőnolvashattákaven-
dégeka fentieseményekerdélyiörmény
hőseinekneveit.Érdemesmindeztrészle-
tezniis:Juhász Gyula:48márciuscímű,
maisaktuálisgondolatokathordozóver-
sét Szalóczy Pál,aMagyarRádióegykori
bemondója tolmácsolta. „Bárcsak érte-
nénk amúlt intő szavát” – sor hangzott
el a Kormorán együttes Harangok dala
számában. Az 1918-ban megjelent új-
ságcikk felidézte,hogymelyújságokkit
küldtekkihaditudósítónak.Erészletazért
volt különös jelentőségű, mert Bányai 
Elemérnevenemhangzott el:őugyanis
önként vonult a háborúba.A Kimegyek 

a doberdói harctérre katonadal közben
látszottaz I.világháborúerdélyiörmény
hőseinek névsora, pontosan meghatá-
rozva,kiholésmikoresettel.Sokkutatás
utánbukkantesorokírójaBányaiElemér:
A pesti haditábor című, a szerző utolsó
cikkére(felolvasta:SzalóczyPál).AzÚj
Nemzedék 1914. augusztus 2-án meg-
jelent cikke egyébkéntZuboly könyve –
BányaiElemérválogatottmunkái(Össze-
állította Mikes Lajos;1916,ABudapesti
Újságírók Egyesülete Kiadása) kötetben
jelentmeg,melyetmindenkinek nagyon
ajánlunk olvasgatásra (SzabóErvin köz-
ponti könyvtár, csak helyben olvasható).
Rendkívül érdekes módon az Ady-barát
Bányai ebben azt fejtegeti: „… A csa-
ládfenntartót elpusztítani, a gyermekeket
árvaságrajuttatni,akirályt,akineklennie
kell,megölni,ezekazokabűnök,melye-
ketanépnemtudmegbocsátani.Éslátni

lehetett, hogy a zúgolódás, a közömbös-
ség egyetlen szava nélkül, hogy tódult
ezrévela falvakésvárosoknépea fővá-
rosba, hogy az első felhívásra a zászlók

Balról: Hegedüs Annamária, Pál János
és Borosnyay Klára

Szalóczy Pál
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alatt jelentkezzék s hogy 
a bosszúálló hadjáratra az
uralkodó rendelkezésére
álljon.…”
Afentemlítettkötetutolsó
fejezetében Szakács Andor 
megrendítően írta le,milyen
viszontagságokat keresztül-
élvesikerültBányaiElemér,
Zuboly holttestét hazaszállí-
tani.Akutatásokmásikkü-
lönlegeseredménye:azAdy-
barát Bányait Pohászka 
Ottokár temette el.
Mostazonbanagálaműsor
ismertetéseafeladataeso-
rok írójának: a rendezvény
második részét Juhász Endre zenekara, 
aGroupDuduknyitottaészárta.A18-as
évszámhozszületésükkelvagyhalálukkal
kapcsolódó írók, költők névsorát bön-
gészhettékazérdeklődőkamuzsikaalatt
akivetítőről.Flórián Tibor 1908-banszü-
letettSelmecbányán,segysajnoskevésbé
ismert,ámkiválókölteményehangzottel:
Mindszenty-vers.
Gopcsa Paulanéninagyonszorgalmazta,
hogy emlékezzen meg az örmény közös-
ség valamilyenmódonBarcsay Jenőről. 
Ekérésnek,javaslatnakigyekeztünkeleget
tenni,segyvolttanítványaaszentendrei

Barcsay-tárlatonméltatta az 1988-ban el-
hunyt festőművészt el-elcsukló hangon. 
Azenekarjátékaközbenaművészeknevét
vetítettükki, köztePaula néniét is.Agá-
laműsortermébenállíthattukkiBorosnyay 
Klára és Pál Jánosalkotásait.Akétművész
beszéltisaképekszületésénekkörülménye-
iről,helyéről.ASzózaténekléseutánazÖr-
ménybüfévacsorájátszolgáltukfel.
SmármostkérjükakedvesOlvasót,szí-
veskedjéknaptárábabeírni:2019. május 
8-án 18 órakorleszazutolsógálaműso-
runka MOM Kulturális Központ kupo-
latermében.

Opera született Szolzsenyicin Iván Gyenyiszovics egy 
napja című kisregényéből

Aművetazoroszírószületésének100.évfordulójaalkalmábólfia,Ignat Szolzsenyi-
cin vezényletével péntekenmutatták amoszkvaiNagyszínházban.Azopera zenéjét
Alekszandr Csajkovkszij kortárs zeneszerző szerezte, a librettót is ő írta az örmény
hegedűművésszel, zeneszerzővel, Georgij Iszákjánnal. Utóbbi állította színpadra 
akétfelvonásosoperát,amelyegyszibériaifogolytáboregynapjánakéletérőlszól.
Az1918.december11-énszületettSzolzsenyicinregényébenasajáttúlélésitapasztala-
taitírtameg,hiszen1945-bennyolcévkényszermunkáraítélték.(Forrás: kultúra.hu)

Látogatható és használható a plébániák régi 
gyűjteményéből álló könyvtár 

A Csíkszeredai Gyűjtőlevéltár mellett
Történeti Gyűjtőkönyvtár és Restaurá-
tor Műhely is működik a csíksomlyói
Szent Péter és Pál Plébánia épületében.
A könyvtár és a műhely kialakításáról
Bernád Ritával, aGyulafehérvári főegy-
házmegyefőlevéltárosávalbeszélgettünk.
Miutánamúltévvégérebefejeződöttan-

nak a 160–180 iratfolyóméternyi hivatali
iratgyűjteménynekarendszerezése,amelyet
acsíkszékifőesperességektőlésplébániáktól
gyűjtöttekösszeaCsíkszeredaiGyűjtőlevél-
tárelindításához,BernádRita,afőegyházme-
gye főlevéltárosa hozzáfogott egy történeti
gyűjtőkönyvtárkialakításáhozagyűjtőlevél-
tárhoztartozókutatószobában.Arégiköny-
vek összegyűjtésének tervéről februárban
értesítette Jakubinyi Györgyérsekazalcsíki
ésafelcsíkifőesperesikerületekplébánosait,
abeszállításokatafőlevéltárosáprilis17-én
kezdtemegCsíkszenttamásról.
Mindeddig öt plébánia kivételével sike-

rültösszegyűjtenieakétkerületvalamennyi
egyházközségébőlatörténelmikönyvgyűjte-
ményeket.Azaz18plébániarégikönyvgyűj-
teményetalálhatómáracsíksomlyóiplébá-
nia épületében kialakított kutatószobában. 
Azújabb,egyévszázadnálnemrégebbiala-
pításúplébániák(Újtusnád,Csíkszentsimon,
Gyimesközéplok stb.) nem rendelkeznek
történeti könyvanyaggal, így azok a gyűj-
tőkörönkívül esnek–osztottamegvelünk
Bernád Rita. Azt is megtudtuk tőle, hogy
jelenlegagyűjtésbefejezéseélvezprioritást,
hogyméganedvesidőjárásbeálltaelőttmin-
denkönyvazújhelyérekerülhessen.Amég
benemszállítottkönyvanyagelrendezéséhez
szükséges öt könyvszekrény legkésőbb ok-
tóber elejére készül el, így a tervek szerint

október közepéig minden muzeális értékű
könyvgyűjtemény a csíksomlyói székhe-
lyű Csíkszeredai Gyűjtőkönyvtárba kerül
majd.Akönyvanyagfeldolgozásaalevéltári
anyagéhoz hasonló módon történik, tehát
a proveniencia (származás, eredet) alapján,
vagyis a gyűjtemények egyben maradnak,
egyházközségenként képeznek egy-egy egy-
séget–tájékoztatottafőlevéltáros.Kifejtette
továbbá, a feldolgozott gyűjteményekből
álló könyvtár már most használható és lá-
togatható, ugyanis a szekrénybe helyezés
előtt a könyvekről részletfotók készültek,
ígyezekalapjánmármostvisszakereshetők
azegyespéldányok.Amikorszámítógépes
rendszerbe viszik az adatokat, akkor jóval
gyorsabb lesz ahozzáférés, de addig ezek 
afényképekszolgálnakkatalógusként.
A kutatószobában lévő gyűjtőkönyv-

tár berendezéséhez – a könyvespolcok
ésazasztalokbeszerzésére–egyébként
aBethlenGáborAlapbiztosítotttámoga-
tástimmárkétízben.

Mitől értékes egy könyv? 
Azzalkapcsolatban,hogymilyenállapotú
és tartalmú könyvek érhetőek el a gyűj-
tőkönyvtár révén,BernádRitaelmondta, 
abeszállításután,dearendezéselőttala-
pos tisztításon, portalanításon és eseten-
ként preventív konzerváláson, vegyszeres 
fertőtlenítőkezelésenesnekátasérültebb
példányok a könyvtár szomszédságában
működőrestaurátor-műhelyben.
Így már „egészségesen” teszik azokat

a polcokra. Egyébként egy-egy plébániai
könyvtáron belül ritkaságnak számítanak 
aszokásosteológiaiművekközöttatudomá-
nyos vagy technikai tartalmú kiadványok, 


