
Erdélyi Örmény Gyökerek 2019. március–áprilisErdélyi Örmény Gyökerek2019. március–április

2524

akatasztrófaértelmezésben,hanemasze-
mélyesésacsaládiéletekbenissoktabut
renget.Számosiszlamizált,mártörök,kurd
neveketviselőörménytúlélősarjamosta-
nábanszembesülgyökereivel.Amáremlí-
tett Hrant Dinkújságírópolitikaidemonst-
rációvá alakult temetésén kétszázezer
gyászolóaztkiabálta:„mindörményekva-
gyunk!”Ayse Gül Altinaykulturálisantro-
pológus szerint újonnan öntudatra ébredő
iszlamizáltörménytúlélőkleszármazottjai
alkothattákafelvonulókat.Sokpéldavan

arra is,hogy törökcsaládokasajátéletü-
ketisveszélybesodortákazörménynőkés
árvákmegmentésével,másokpedigkény-
szerházasságokra kényszerítettek örmény
lányokat. Ezek a sokgyermekes muzulmán 
családokcsaládanyaiváválvamélyenhall-
gattakazőketérttraumákról–magyarázta
azantropológus.Azunokákegyrészeígy
identitásválságbakerült, amint rájött arra,
hogynagyszüleik,dédszüleikgenerációjá-
valmitörtént.

(Forrás: Kultúrpark, 2016. 04. 24.)

  

Franciaországban bevezetik
az örmény népirtás emléknapját

2019. 02.06.

Április 24. Az oszmán birodalomban élő 
örmények elleni népirtás emléknapja 
lesz Franciaországban. – Jelentette be 
aTwitterenEmmanuel Macronfranciael-
nökkeddéjjel,miutántalálkozottafran-
ciaországi örmény közösség képviselői-
vel.Franciaországbanegyébként2016óta
45ezereuróvalésegyéviszabadságvesz-
tésselbüntethetőaz,akitagadjaamásfél
millióáldozattaljárónépirtástényét.
Azörményközösségáprilis24-éttartja

az örmény népirtás kezdőnapjának,mert
1915-benezenanapon,a„vörösvasárna-
pon”vettekőrizetbeMehmed Talat akkor 
belügyminiszter utasítására Konstantiná-
polybanmintegy250örményértelmiségit
ésközösségivezetőt, akiketAnkarakör-
nyékérehurcoltak,éstöbbségüketkésőbb
megisgyilkolták.

Száz éve kezdődött az örmény népirtás
Afőbűnösöksohanemálltakbíróságelé. 

Az1923-banmegalakultTörökKöztársa-
ság azóta sem ismerte el, hogy az örmé-
nyek tudatos, kitervelt népirtás áldozatai
lettek volna.
Az örmény népirtás legvehemensebb

tagadójatermészetesenmagaazelkövető
Törökország (mely ugyan jelenlegi for-
májában1915-benmégnemlétezett,de 
a népirtást a modern államot később
megalapító ifjútörök mozgalom kezde-
ményezte).A törökökugyanis „csupán”
200-300 ezerre teszik az áldozatok szá-
mát, akik az áttelepítés során haltak
meg; történészek szerint 600-800 ezer
áldozat lehetett; és a tudományos kon-
szenzussal szemben nem tekintik szisz-
tematikus népirtásnak a történteket. 
Atörökkormányminden,azörménynép-
irtás népirtás-jellegére vonatkozó nem-
zetközilépésredühödtenszokottreagálni,
ezért Emmanuel Macron hangsúlyozta, 
szeretnéfenntartaniapárbeszédetTörök-
országgal, és előre értesítették Ankarát 
azemléknappalkapcsolatosdöntésről.

Hangverseny és bemutató az Orlay utcában
A Fővárosi Örmény Klub 2019. febru-
ári programját a Zuglói ÖrményÖnkor-
mányzat rendezte, amelyhezcsatlakozott
a Budapest Főváros II. kerületi Örmény
ÖnkormányzatazáltalaszervezettMagya-
rörmény Tudástár bemutató- és oktató
programmal.

Tied a dicsőség címmel nagyon szép 
kórusbemutatót tartottakaSzentMargit
Gimnáziumnövendékeigitár,fuvola,he-
gedűészongorakísérettel.Főlegegyházi
zenéthallhattunk,deklasszikusdarabokis

előfordultak.AkellemeshangulatotHege-
düs Szabolcs kórusvezető fokozta vidám
szövegbetétekkel, a kórusmegalakulásá-
val ésmindennapiműködésével kapcso-
latos szösszenetekkel. Mint elmondták,
rendszeresen fellépnek a Szent Margit
Gimnáziumkápolnájábanrendezetthang-

versenyeken, szentmiséken a Szent Imre
templomban,ésaGazdagrétiSzentAn-
gyalok Plébánián.KifaggattukHegedüs
Szabolcsot az örmény felmenőiről is. 
Kiderült,hogyaXII.kerületiörményel-

nök, Hegedüs Annamária család-
jábatartozik.AzOrlayutcaiközös-
ségi térbeaközel50 főskórusból
15-enjöttekelnagyörömmel.
Avidámés kellemes hangulatú

zenei rendezvény után Balogh 
Jenő egy vetítettképes bemutatót
ésoktatásttartottaMagyarörmény
Tudástárról. A bemutató során
a Tudástár kezelését ismertette
élőben, a keresési lehetőségeket
a különböző fajta dokumentu-
mok között (könyvek, tanulmá-
nyok,magyarörmény hírességek,

Zárugné Tancsin Katalin, zuglói elnök Hegedüs Szabolcs
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kiállítások).Ahallgatóságnagy
érdeklődésselfigyelteaTudás-
tármegnyitását,működését,
valamintazErdélyiÖrmény
GyökerekKulturálisEgyesület
tulajdonos előkészítő és meg-
valósítómunkálatainakgond-
jaitésörömeitis.

ATudástárelérhetősége:
www.magyarormenytudastar.hu 

B

Acsaládnemcsupángazdaságiközössé-
get jelent, hanem lelki, érzelmi kötődést
is. Ez utóbbi vonás erős lazulása észlel-
hető évek óta, ezért a családpolitikusok-
nak az anyagiakon kívül talán jobban
kellene figyelniük az eltávolodás jeleire
is. Ilyen jel például az, hogy a családta-
gok képeit nem látni az otthonok falán.
Sokféle dísz ékesíti a lakásokat: házilag
készítettgobelin,subaszőnyeg,cifracse-
réptányér,amerikaikosárlabdacsillagokat
észenészfélisteneketábrázolóposzter…
Deazősökfotóihiányoznak.Pedigfontos
lenne,hogyott legyenek,hiszenanagy-
apákhoz, dédapákhoz mégiscsak több
közükvanazegyescsaládtagoknak,mint
mondjukabotrányairólelhíresültDennis 
Rodmanhez vagy a lányos alkatú Michael 
Jacksonhoz.
Néhányesztendejeazakkoráltalánosis-

kolábajárólányomegyiktanáraaztkérte
azosztálytól,hogyakövetkezőóráravi-
gyenekbecsaládfákat,anyakönyvikivo-
natokat, egyéb családi dokumentumokat,
ésírjákleminéltöbbősüknevét,adatait.
Kétnapmúlvaa tanulók jó részecsaka
szülőknevéttudta,anagyszülőkétmárvi-
szonylagkevesenismerték,adédszülőkét
pedig senki sem.Dokumentumokat, csa-
ládfákatsenkisemvitt,teljesentanácsta-
lanulálltakagyerekekeszokatlanfeladat
előtt, körülbelül úgy, ahogy a szüleik is
állhattak,meghallvaatanárnőkívánságát.
Egyedülalányomvittaziskolábaegyjó
vaskosdossziényianyagot,éssorolta fel
azelődöketegészen1689-igvisszamenve
az időben, ami ugyebár testvérek között
islegkevesebbhetedíziglenvalóismerete
az ősöknek.Sajnos én is későnkezdtem

érdeklődniadédapámékéselődeikiránt,
akkor, amikor már meghaltak a család
időstagjai,akikválaszokkalszolgálhattak
volnaegyreszaporodókérdéseimre.Máig
bántalelkiismeret,hogynemvoltamidő-
benkíváncsi.
Atyai barátommesél legelső svájci út-

járól. A felesége felvidéki származású,
leszármazottja annak a svájci úrnak, aki
a múlt század második felében (tehát az
1800-asévekben)azígéretföldjéneklátta
Magyarországot,ezértazAlpoképpenszű-
kölködővidékérőlelhurcolkodottkeletre,s
megsemálltBártfáig,aholaztánvalóban
karriertcsinált.ASvájcbanmaradtrokon-
ságmindig számon tartotta a családMa-
gyarországra származott ágát, olyannyira,
hogymeghívtákatyaibarátomatfeleséges-
tül.Amikormegérkeztek, egyöreg tanító
fogadtaőket, az a rokon, aki a leginkább
szívénviseliacsaládiösszetartásügyét.
Fent, az Alpok havas csúcsai között

megbúvókisfalubanmindenkirokon.Áll
ottegynégyszázéveskisház,egyikősük
építette, azmostmár a családimúzeum.
Senkisemlakja.Amikoramagyarroko-
nokbeléptekaházba,megdöbbentek:ott
lógott a falonaző fényképük,deméga
lányuké, az unokájuké is, mondja atyai
barátom,ésameghatottságtólelcsuklika
hangja.Régibútorok,használatitárgyak,
eszközök,dokumentumok,okleveleksaz
újabbidőkbőlfényképekláthatókitt:né-
hányévszázadnyiidőegycsaládéletéből.
És a falon ott látott még egy naprakész
családfát is. Itt érezte meg igazán, mi-
csodaerőlehetegycsaládban!
Azt terveztem, hogy egy könyvben

összegyűjtömmindazt,amitazőseimtől

Körmendi Lajos   
Nagy erőt jelenthetne a család
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(Zuboly), Csiky Gergely, Vákár Tibor, Tutsek Anna, Kacsóh Pongrác, Czetz János. 
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A magyarörmény tudástár tartalmából – 2. rész


