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Balassi-versek örményül – először
AhatvanévesörményirodalmáraBalassi
KardMűvészetiAlapítványkérésérefor-
dította le a XVI. századi európai költő-
óriáskétremekművét.

 
Balassi Bálintéletművébőlazelsőalka-

lommal jelentekmegversekörményül–
közölteazirodalmihírtMolnár Pál, a Ba-
lassiKardMűvészetiAlapítványelnöke.
AjerevániAktualArtKiadóáltalköz-

kinccsétett„actualart”címűantológiaso-
rozat7.kötetében–amelyszerelmiverse-
ket tartalmaz– látott napvilágotVahram 
Martiroszjankétfordítása.
AzegyikaNegyvennegyedik–Inventio

Poetica: Grues Alloquitur, a darvaknak
szól; amásik aHatvanadik –Bécsi Zsu-
zsánnárólésAnna-Máriárólszerzettecímű

alkotásugyanebbenazantológiábanazör-
ménypoéta saját szerelmikölteményei is
megjelentek.
Az 1987-ben, 1988-ban Budapesten

az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
magyar nyelvet és irodalmat tanuló,
2004-ben a balatonfüredi Fordítóházban
tevékenykedő, így nyelvünket kiválóan
beszélő hatvanéves irodalmár a Balassi
KardMűvészetiAlapítványkérésérefor-
dította le a XVI. századi európai költő-
óriáskétremekművét.

Az alapítvánnyal Sander Liivak, a Ba-
lassiBálint-emlékkarddal2014-benkitün-
tetettésztműfordítórévénkerültkapcso-
latba Vahram Martiroszjan.
Azörményirodalmárműveitfranciára,

oroszra,angolra,azerinyelvrefordították
le,magyarulaSzékelyföld,aGalaktikaés
aVigíliaközöltealkotásait,Földcsuszam-
láscíműregényétaNagyvilágadtaki.
Őmaga francia és orosz verseket köl-

töttát,amagyarirodalombóllefordította
Kertész ImreSorstalanságcíműregényét,
költészetünkbőlPetri György- és Pilinszki 
János-verseket ültetett át anyanyelvére, 
ésadottkiJerevánban.

kisalfold.hu 2019. szeptember 22.

A szabadságharc magyarörmény hősei
FotókiállításnyíltszeptemberbenaMarc-
zibányi Téri Művelődési Központban 
Az 1848/49-es szabadságharcmagyarör-
ményhőseicímmel.

AzestenaII.kerületiönkormányzatot
Biró Zsolt, a Közoktatási, Közművelő-
dési,Sport-ésInformatikaiBizottságel-
nökeképviselte.
A fotókiállítást az Erdélyi Örmény

GyökerekKulturálisEgyesületszervezte
a II. kerületi Örmény Önkormányzat

felkérésére.Elsőkéntdr. Issekutz Sarolta, 
az Örmény Önkormányzat elnöke kö-
szöntötteamegjelenteket,akielmondta,
hogyazegyesület1994ótamindenév-
benmegemlékezika ’48-as forradalom
magyarörmény hőseiről. – Él bennünk
atudat,hogyahősökéleteamaifiata-
lokszámáraispéldamutatólehet,életü-
kettöbbekközöttamaélőkértáldozták
fel–mondta.AkiállítástAlexa Károly 
irodalomtörténész nyitotta meg, aki 
azidentitástudatkérdésérőlbeszélt.Mint
mondta, fontos, hogy az örmény szár-
mazásúemberekhogyan„tanuljákmeg” 
azörménységet,haacsaládjuknemvitte
továbbahagyományokat,ésúgyvélte,
legalább a mítoszok szintjén fontos 
az örmény múltról, sorstörténetről
tudni. A beszédek után Vikol Kálmán 
zeneművész és Zenedéje muzsikált. 
Azestetremekfogadászártaerdélyiör-
mény ízekkel.

Emlékünnep
2019. október 3., csütörtök 17:30 óra-
kor, emlékeztünk meg az 1848/49-es sza-
badságharc 170. évfordulóján az Aradi  
Vértanúkra az Akadémia u. 1. I. em. 
Színháztermében. Az emlékünnepet dr. 
Issekutz Sarolta elnök nyitotta meg, ezt 
követően Dr. Kedves Gyula hadtörténész 
tartott emlékbeszédet. A Kecskés Együttes 
a kornak és az eseményeknek megfelelő 
zenei és ének, valamint vers összeállítással 
készült. A megemlékezés hagyományosan 
az örmény Vértanuk kopjafájánál tartott 
koszorúzással és fogadással fejeződött be, 
mely óriási sikert aratott. 
Rendezte:ErdélyiÖrményGyökerekK.E.

Bodor Ádám átvette a Nemzet Művésze díjat
Azerdélyiszületésű,örménygyökerű83
éves Bodor Ádám az abszurd stílusele-
mekkel átszőtt, a kortársmagyar irodal-
matgyarapítószépíróiéletműveelismeré-
sekéntvehetteátaNemzetMűvészedíjat
azemberierőforrásokminiszterétőlésaz
MMAelnökétől.
AzErdélyiÖrményGyökerekKulturális

Egyesületszeretettelköszöntiadíjazottat.
Balról dr. Issekutz Sarolta, mellette Lukács Dénes 

1848/49-es tüzérezredes egyenesági rokona és férje

Vahram Martiroszjan




