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között 1997-ben Fulbright-ösztöndíjat,
2006-ban Marie Curie kiválósági díjat
kapott.2018-banővehetteátaColumbia
Egyetem nagy presztízsű Alden Spencer
orvosi díját a látás folyamatának meg-
értéséért, majd a Bressler-díjat az általa
kidolgozott látás-visszaállító terápiáért.
2019-benelsőmagyartudóskéntnyerteel

aNobel-díj"előszobájaként"isemlegetett
LouisJean-tet-díjat,amelyetavizuálisin-
formációalapvetőfeldolgozásifolyamata-
inak felfedezéséért és a látás-visszaállító
génterápiakidolgozásáértítélteknekioda.
FeleségévelésháromgyermekévelBá-

zelkörnyékénél,szabadidejétamatema-
tikánakésazenélésnekszenteli.

  

Szent Anna kápolna
Idén Gyergyószentmiklósról egy kisebb
csoportérkezett,akísérőkkelegyüttkilen-
cen.KulcsárLászló azÖrményKatolikus
Egyesület Elnökét, bokros teendői otthon
tartották. Ugyanis a Csobot hegyen álló
kettőskápolnaközülazegyiket,azörmény
kápolnátfelújították.Lászlónemcsakapá-
lyázatokmegírásában vesz részt, de a fel-
újításimunkákbaniserősendolgozik.Ez
évben tetőfedőnként avanzsált a szép, ba-
rokkAnnakápolnamegújulásánál.Aközös-
ségépítő munkának jelentős személyisége,
"motorja".Akápolnátaz1640-esévekben
aCsobothegyiszorosonérkező,Gyergyó-
szentmiklósra betelepültörményeképítet-
ték az 1746-os pestisjárvány után. Ekkor
már örménykatolikus hitre tértek aGyer-
gyóbanletelepültcsaládok.

Amegújult Örmény SzentAnnaKá-
polna újraszentelése 2019. július 25-én 
ünnepélyes keretek között történt,
Anna nap előtt. Aki egyszer járt fent
a Csobot hegyi kápolnánál napfelkel-
tekor, soha nem felejti el a csodála-
tos látványt. A hegytetőn kiemelkedő
fehér kápolna, kápolnák és a pazar 
fényben úszó gyergyói medence léleg-
zetelállító szépsége elbűvölt bennün-
ket. Fröhlich Idával földbe gyökere-
zett lábbal, mozdulatlanul figyeltünk 
az örökre belénk rögzült tüneményt 
a VII. Gyergyószentmiklósi Örmény
MűvészetiFesztiválalkalmával.Köszön-
jükKulcsárLászlónakéscsapatánakezt
afeledhetetlenélményt!

Nuridsány Mimi

Örmény közösségi élményút
Miért szervez a Budapest XII. kerületi
ÖrményNemzetiségiÖnkormányzatkép-
viselőtestületekirándulásokat?Azörmény
közösségi tudat ápolása, és az örmény
kulturális emlékek bemutatása elválaszt-
hatatlan egymástól. Közösségünk igyek-
szik olyan úti célokat választani, ahol 
útitársainkatközelebbvisszükamagyar-
országi és a határon túli örmény emlé-
kekhez. 
AlélekbenfiatalútitársainkkalMagyar-

országészakirészénekkevésbéismertne-
vezetességeitlátogattukmeg.Útvonalunk
első állomásán, a szendrői református
templombanBenke Kingalelkésztőlmeg-
ismerhettükaXV.századitemplomtörté-
netét és a református gyülekezet életét.  
Szinpetriben,aGutenbergnevétviselő

magánmúzeumbantalálhatóaviláglegna-
gyobbkönyve.Anagykönyvhagyományos
kézzelfűzöttkódexkötésitechnikávalké-
szült,marhabőrrelbevontfatábláitfémve-
retekfogjákössze,akönyvlapjaiegyetlen,
nem ragasztott papírból készültek.A 346
oldalas könyvméretei: 4,18x3,77méter,
1420kg.Varga Bélamúzeum-alapítótöbb
éves munkájának eredményét 2010-ben 
aGuinnessWorldRecordselismerte.Lát-
hattuk a világon egyedülálló Gutenberg-
kori nyomdamúzeumot, a működőképes
sajtó(nyomda)gépet,abetűasztalt,abetű-
készletet,agótbetűsBibliát.Amerített-pa-
pírtkészítőXV.sz-irekonstruálthatkalapá-
csospapírmalmotaJósva-patakvizehajtja
meg.ABibliaésegyházikönyvkiállításon
aminketidevonzóószlávésgörögnyelven
írt XV. sz.-ban nyomtatott örmény litur-
gikus könyvre külön is felhívta a figyel-
münketVargaBéla,amelyazeredetiKá-
rolyBiblia,XVI.századihéberimakönyv, 
akölnidómterveitdokumentálórézmetszet

mellettagyűjteményegyik legértékesebb
darabja.
Szögligeten a finom ebéd után érkez-

tünkmegaMiskolctól90kilométerreta-
lálhatóKarcsára.ABodrogközegyikleg-
régebbitelepülésemárahonfoglaláselőtt
lakottvolt,legkorábban1186-banemlítik.
Azországkiemelkedőjelentőségűműem-
lékei közé tartozó Árpád-kori műemlék
templomban Szabadka Béláné Marika
által megismerhettük a helyhez fűződő
regéket,mondákatis.
Kívülről és belülről is megcsodáltuk

azközépkoriépítőmesterekkeze-nyomát
magánviselőhatkaréjostemplomot,meg-
ismertük avöröskőből és téglából épült
templom és a XX. században épült ha-
ranglábtörténetétis.
Útitársaim nagyon kíváncsiak voltak 

az induláskor beharangozott meglepe-
tésre, amit Hegedüs Annamária iktatott
be a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei ki-
rándulásunk végére. Az I. világháborút
lezárótrianonibékeszerződésaláírásának
napját tíz éve nyilvánította az Ország-
gyűlésaNemzetiÖsszetartozásNapjává.
Azerrőlszólótörvénykimondja:„atöbb
állam fennhatósága alá vetett magyar-
ság minden tagja és közössége része 
az egységes magyar nemzetnek, amelynek 
államhatárok feletti összetartozása való-
ság, segyúttalamagyarokszemélyesés
közösségiönazonosságánakmeghatározó
eleme”.A99évvelezelőttitörténelmitra-
umáraemlékeztünkTiszalúconaTrianoni
falnál, és a hazaszeretet, a magyarsághoz 
való kötődésünket az is jelentette, hogy 
a turulszoborelőttközösenelénekeltük
aSzózatot.

(Béres)
(A fotókat Heim Pál készítette)
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A zarándokok
közös ebéden

Körmeneten
a Mária-szoborral

Barangolás
Erdélyben

A magyarörmény kultúra „1001” szála és formája c. kiállítás megnyitón dr. Issekutz Sarolta,
a Group Duduk együttes (Ferencvárosi Helytörténeti Múzeum)

Képtár

Az 53. oldal cikkhez csoportkép és Gutenberg betűkészlete
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