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számára,hogyazokkutathatóaklegyenek
mind a magyarörményeknek, mind bár-
melyérdeklődőnek.

A Magyarörmény Tudástár lényegé-
benegy fokozatosanbővülő, tematikus
onlineadatbázis,bennekönyvek,tanul-
mányok, előadások, kiállítások, híres
magyarörmény személyek stb. bemuta-
tásával.  
AMagyarörményTudástárbannemcsak

asajátgyűjtéseink,kiadásaink,tanulmá-
nyainktalálhatókmeg,hanemátveszünk
másáltalírt,kiadott,feltöltöttdokumen-
tumokat is (a hivatkozások törvényes
megjelentetésemellett).

Ahonlapbemutatása:
1.A rendszer folyamatosan bővül új

tételekkel (könyvekkel, művészekkel,
tanulmányokkal,stb.).

2. Kulcsszavak(szófelhő)alapjánkereshető

a szöveges tartalom. Egyéb kifejezé-
sekre a szabadszavas keresőmezővel
lehetrákeresni.

3.Csakaszerkesztőbizottságáltalenge-
délyezett adatok, információk kerül-
hetnekfelvitelre.

4.Atároltinformációfajtái:
 Digitalizált magyarörmény tartalmú

könyvek, kiadványok, cikkek, hang-
anyagok,videók.

 Tanulmányok, előadások a magyarör-
mény múlttal és a jelen eseményekkel 
kapcsolatban.

 Képgalériákegy-egykiállításról,akiállí-
tásanyagáról,a tárgyakról,valamint
akiállítástmegnyitóeseményről.

 Híresebbmagyarörményszemélyekbe-
mutatásaéskép-,vagyhanggalériája.

MindenkedvesOlvasónknakhasznosés
kellemeskeresést,kutatást,olvasástésszel-
lemigyarapodástkívánaSzerkesztőség.

Támogatóink:
 
VargaMihálynemzetgazdaságiminiszterÚr,akisajátkeretébőlbiztosítotttámogatást
azEmberiErőforrásokMinisztériumaKultúráértFelelősÁllamtitkárságközreműködé-
sével,amelyeredményekéntsikerültazErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesü-
letnekamagyarormenytudastar.huhonlapotmegterveztetni,fejlesztéseket,atámogatás
anyagikeretébentartalomelőállításokat,feltöltéseketelvégezni.2019.január1.napjá-
valingyenesenmegnyithatóésmegtekinthetőazértékmentéselső10kötete,10tanul-
mánya,10magyarörményhírességeéletrajza,néhánykiállításképei.
KöszönetaMiniszterÚrnakésazEMMI-nekatámogatásért,valamintaprojektköz-

reműködőinek,hogymegvalósultazálom.
KöszönetaBudapestFőv.II.kerületiÖrményÖnkormányzatnakésaFerencvárosi

ÖrményNemzetiségiÖnkormányzatnak,hogytámogatásiszándékukkalbiztonságot
teremtettekaprojektmegvalósításához.
Afeltöltésfolytatásáhozanyagiforrásszükséges,ezértkérjükazörményönkormány-

zatok,másszervezetek,természetesszemélyektámogatásátis.AzEÖGYKEújpályá-
zatikérelmetfogbenyújtaniazEMMI-hez.

dr. Issekutz Sarolta, elnök

Minden a csapággyal kezdődött    
A Korbuly család a magyar közlekedés minden fontos ágazatában jelen volt 
az elmúlt 125 évben. életművüket most virtuális kiállításon mutatja be a Magyar 
Műszaki és Közlekedési Múzeum. A családi hagyatékban megőrzött fotók, doku-
mentumok és tárgyak segítségével a magyar gyáripar jelentős fejezetei villannak fel.

A párizsi világki-
állításon 1878-ban
Korbuly József újfajta 
vasúti csapágya ki- 
tüntetést kapott, amely-
lyelnemcsakajármű-
gyártás történetében
nyílt új fejezet, ha-
nem a magyar köz-
lekedéstörténetben is
páratlan családtörté-
netkezdődött.
A Korbuly família

tagjai ott voltak az
olasz villanyvasutak építésénél, az első
világháború végén segítették a csepeli
Weiss-gyárat átállí-
tani civil termékek
előállítására, de részt
vettek közúti jármű-
vek,harckocsik,repü-
lőgépek és világhírű
tolópadok megszer-
kesztésébenis.
Acsaládmásikága

a második világhá-
ború előtt Kaposvá-
ron, a cukorgyár éle-
tében játszott fontos
szerepet, de a máso-
dik világháború után
a Dutra traktor főbb
konstrukciós megol-
dásain is dolgozott 
aKorbulycsaládtöbb
tagjais.

A díjnyertes csapágy

Afamíliaéletrajzátés
a hozzájuk kapcso-
lódó iparvállalatokat
ismertető összeállí-
tást több száz fény-
kép kíséri, többségé-
benolyanok,amelyet
korábban még sehol
sem láttak napvilá-
got. Ezen kívül kora-
beli dokumentumok,
kéziratok és három
dimenzióban megte-
kinthetőtárgyfotókis

bemutatjákacsaládésazegykorimagyar
iparvállalatok történetét.A kiállításban 

a magyar személy- és 
teherautógyártás, re-
pülőgépek, sőt kato-
naiésmezőgazdasági
járművek és üzemek
története is megele-
venedik.
A múzeum az 1963-
ban, a Dutra traktor
tervezéséértKossuth-
díjat kapottKorbuly 
János leszármazott-
jainak bátorítására
készítetteelazintéz-
mény honlapján elér-
hetővirtuáliskiállítást.
A munkálatok nem
zárultak le,hiszenaz
elkövetkezőhetekben
újabb fényképekkel,

A Korbuly család Olaszországban 1912-ben.
Ülnek: Korbuly Sándor, László és Károly.

Állnak: Korbuly József és János
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adatokkal és további há-
romdimenzióstárgyfotók-
kal bővül a gyűjtemény. 
Akutatómunkáhozésatu-
dományos feldolgozáshoz 
avirtuáliskiállításlátogatói-
nakészrevételeitisörömmel
fogadja a múzeum, amely
jövőre egy időszaki kiállí-
tássalismegemlékezikmajd
a Korbuly család tagjainak
tevékenységéről.
A virtuális kiállítás elér-

hető: http://virtualiskiallitas.
kozlekedesimuzeum.hu/

(Forrás: Kultúra.hu)
 

A Korbuly család 1927-ben

A Balti-tengertől a Fekete-tengerig: örmények 
a kulturális, gazdasági és politikai

folyamatokban címmel tartottak nemzetközi 
tudományos konferenciát Jerevánban

KaliKinga író, antropológus, a „Kulturális stratégiák amagyar-örményeknél: arme-
nizmusésneoarmenizmus”címűdolgozataangolváltozatávalkapottszakmaimeghí-
vástarendezvényre,melymeghívásnakaFővárosiÖrményÖnkormányzat,aBp.Főv.
II.KerületiÖrményÖnkormányzat,aZuglóiÖrményÖnkormányzatésaXV.kerületi
ÖrményNemzetiségiÖnkormányzatjóvoltábóltehetetteleget,illetveazőanyagitámo-
gatásukrévénjutottelaszámárafontosarmenológiaitanácskozásra.

Azarmenológiaikonferenciaarégióran-
gos szaktanácskozásaként négy szekci-
óból állott, a konferencia munkanapjain
végigvonultatva:Örmények Közép-, Dél- 
és Délkelet-Európában; Örmény közös-
ségek Fehéroroszországban, Lengyelor-
szágban és Ukrajnában: történelem és 

modernizmus; Örmény-orosz kapcsolatok 
történelmi távlatból a mai időkig; Örmény 
kultúra, művészet, építészet, térképészet 
a Fekete-tengertől a Balti-tengerig hú-
zódó régióban.
A nemzetközi tudományos fórumon

Ausztria, Argentína, Belorusz, Bulgária,

  

Franciaország, Lengyelország, Litvánia, 
Magyarország, Moldova, Németország, 
Oroszország, Örményország, Románia, 
Szerbia, Ukrajna kiemelkedő armeno-
lógusai vettek részt, köztük történészek,
antropológusok, politikatörténészek, val-
lástudósok, építészek, művészettörténé-
szek,filológusok,kartográfusok.Akonfe-
renciahivatalosnyelveiazörmény,orosz
és angol nyelvek voltak.
Az armenológiai konferencia az Ör-

ményKöztársaságNemzetiTudományos

AkadémiájánakTörténeti Intézete és az
ANIV Örmény TanulmányokAlapítványa
főszervezésében, a Belorusz Köztársaság
NemzetiTudományosAkadémiájánakTör-
téneti Intézetével, a Lengyel Tudomány
Akadémiával,aJerevániÁllamiEgyetem-
mel,aMűvészettudományokÁllamiIntéze-
tével,azOroszországiFöderációKulturális
Minisztériumával, a Moszkvai Lomono-
szovÁllamiEgyetemTörténetiIntézetével,
valamintaBeloruszÁllamiEgyetemTörté-
netiIntézetévelkaröltvevalósultmeg.

Sánta Ferenc író(1927.szept.4.–2008.június6.)
Gondolatai
„Teszabadésméltóságosembernekszülettél.Jogodbanállmindenkorelmondani 
avéleményedet.Amiténmondok,azthelyesnekésjónaktartom.Deeznemjelenti
azt,hogyezzelszembennelehetnemásvéleményed.Álljfölésmonddel!Vitatkozz
velemésénszívesenigazatadokneked,hameggyőzölvalamiről.Neféljattól,hogy
megharagszomrád,mertmásképpgondolkodsz!”


