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új kulturális stratégiát, identitást mentő 
mozgalmat hozott létre, amelynek egyik 
jele az 1997-ben létrejött Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület és az álta-
la kiadott Füzetek is – mondta Kali Kinga.

Hakob Matevosyan (Institut für 
Kulturwissenschaften, Universitat 
Leipzig, Lipcse) előadásának címe: A „le-
hetetlen” örmények. A magyarországi ör-
mény identitás dimenziói előre jelezte hi-
vatkozásai esetleges hiányosságait. El-
mondta, hogy az örménység kétharmada 
él külföldön, de az örmény őshaza és a di-
aszpóra tagjai között alig van kapcsolat, 
túl sok különféle hatás, identitás érvénye-
sül. Szerinte az erdélyi örménység „gaz-
dasági tevékenység alapú” diaszpóra. Ki-
jelentette azt is, hogy a genocídium emlé-
ke már halványul az erdélyi örményeknél. 
Mivel több száz éve élnek az őshazán kí-
vül, nem jelenik meg az identitás, és ide-
alizálják az erdélyi múltat. Magyarorszá-
gon két csoport van, az örményül tudó ge-
nocídium utáni, illetve az erdélyi gyöke-
rekkel rendelkező csoport. Az erdélyi ör-
mények az örmény nyelvet nem beszélik, 
az elszármazottak szétszóródtak Budapes-
ten, és csak a vallás tartja össze a csopor-
tot. Fontos lenne pedig az örmény nyelv 
ismerete, hogy hosszú távon is kisebbség 
tudjon maradni. 

Az előadásokat követő vitában töb-
bek között felszólalt dr. Issekutz Sarolta, 
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület elnöke is. Hakob Matevosyan 
előadására reflektálva elmondta, az nem 
igaz, hogy az erdélyi örmények nem fog-
lalkoznak az 1915-ös genocídium kérdé-
sével, és az sem állja meg a helyét, hogy 
gazdasági érdekek vezették Erdélybe a 17. 
században az örményeket. Az örmények 
politikai és vallási menekültként érkeztek 
1672-ben. A leszármazottak örmény iden-

titásúak, magyar kultúrával. 2007-ben az 
EÖGYKE elsőként jelentetett meg köny-
vet a genocídiumról Magyarországon, 
a jereváni örmény akadémikus, Nikolaj 
Hovhanniszján könyvét Az Örmény Ge-
nocídium címmel, és ezer példányban el-
juttatta a magyar parlamentbe az ország-
gyűlési képviselőknek és politikusoknak, 
az EU parlamenti képviselőknek, valamint 
megküldték az önkormányzatoknak is. Az 
új, magukat keleti-örményeknek nevező 
csoport volt az, aki gazdasági okból csat-
lakozott az erdélyi örmény gyökerekkel 
rendelkező közösséghez. A nemzetiségek-
ről szóló törvény 2012 januárjától pedig 
az örmény nemzetiséget kétnyelvűként is-
meri el: magyar és örmény. A nemzetisé-
gek közül egyedül az erdélyi örménység-
nél foglal el kiemelt helyet a származás 
a közösség hagyományőrzésében, ezért 
2010-ben megjelentették második, javí-
tott, bővített kiadásban Gudenus János Jó-
zsef: Örmény eredetű magyar nemesi csa-
ládok genealógiája című könyvét, amely 
57 magyar nemességet kapott örmény ere-
detű család 5500 családba történő beolva-
dását igazolja.

Hozzászólásában Várady Mária, a Bu-
davári Örmény Önkormányzat elnöke Ör-
ményországgal és a keleti örménységgel 
való kulturális kapcsolatok meglétéről be-
szélt.  2010-ben a Fővárosi Örmény Klub 
vendége volt Nelly Shahnazaryan örmény 
írónő, aki hozzájárult Keresztút című mo-
nodrámájának magyarországi előadásá-
hoz. Az 1915-ös örmény genocídium ese-
ményeit feldolgozó irodalmi mű, Antonia 
Arslan olasz-örmény írónő Pacsirtavár 
című regénye is megjelent a marosvásár-
helyi Király Kinga Júlia magyar fordítá-
sában.

Dr. Diószegi György a görög és az ör-
mény kultúra összekapcsolódását, közös 

hagyományait emelte ki. Felszólalását az-
zal zárta, hogy hagyományt őriz a nemzet-
közi konferencia hallgatósága is.

Pók Attila szekcióvezető zárszavában 
az identitástudat miben létét elemezte. 
Tragédia vagy a teljesítmény az alapja? 
„Sikertörténet, ha a teljesítmény legyőz-
ve a tragédiát új, jövő orientált szempon-
tot visz az identitásba.” Mint mondta, ne 
feledkezzünk el a tragédiákról, de ne fe-
ledkezzünk el a teljesítmények méltatásá-
ról sem. Az elhangzott előadások felszín-
re hozták, hogy van mások által is elfoga-

dott közös örmény kultúra. Végül köszö-
netet mondott, hogy létrejöhetett a nem-
zetközi tudományos konferencia és a ki-
állítás.

*
A rendezvénysorozat támogatója volt a 
Nemzeti Kulturális Alap, a hazai magyar-
örmény közösség részéről az Erdélyi Ör-
mény Gyökerek Kulturális Egyesület, Fő-
városi Örmény Önkormányzat, Bp. Főv. 
II. kerületi-, VIII. ker.-, Ferencvárosi-, va-
lamint XII. kerületi Örmény Nemzetiségi 
Önkormányzat.

Ezzel a címmel látható kiállítás szeptem-
ber 15-éig a Budavári Palotában – a Bu-
dapesti Történeti Múzeum és az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár közös szerve-
zésében; az örmény könyvnyomtatás fél-
ezer éves jubileuma alkal-
mából világszerte megren-
dezett tárlatok sorába illesz-
kedve. Az első, teljesen ör-
mény betűkkel nyomtatott 
könyv az Urbatagirk (Pén-
tek-könyv) volt, amit Hakob 
Meghapart nyomdász adott 
ki 1512–1513-ban. Ezen a 
bemutatón az örmény írá-
sos kultúra ismertetése áll az 
előtérben, de bőséges válo-
gatást kapunk más területek-
ről is. Az erdélyi örménység 
egyházművészeti emlékei a 
szélesebb közönség számára 
mindmáig javarészt ismeret-

Kiállítás
Távol az Araráttól –

Örmény kultúra a Kárpát-medencében
lenek maradtak, most azonban ezeken túl 
még magyarországi köz- és magángyűj-
teményekből is láthatók a kiállításon ör-
ményekhez kapcsolódó ritka műtárgyak. 
A tárlat kurátorai: Kovács Bálint törté-

nész, a Lipcsei Egyetem Ke-
let-Közép-Európa Intézeté-
nek (Geistwissenschaftliches 
Zentrum Geschichte und 
Kultur Ostmitteleuropas an 
der Universitát Leipzig) tu-
dományos munkatársa, vala-
mint Pál Emese művészettör-
ténész, a Kolozsvári Babes-
Bolyai Tudományegyetem 
(Universitatea Babes-Bolyai, 
Cluj) Történelem és Filozófia 
Karának tanára.

Erdélyben az örmények a 
XVII. század második felé-
ben telepedtek le nagyobb 
számban. A XVIII. század de-

Benczúr Gyula:
gróf Karátsonyi Jenő
(Fotó: Horváth Zoltán György)
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rekára négy településen – Szamosújváron 
(ma Gherla), Gyergyószentmiklóson 
(Gheorgheni), Erzsébetvárosban 
(Dumbráveni) és Szépvízen (Frumoasa) 
– alakultak ki népesebb közösségeik. La-
kóhelyeiken értékes könyvgyűjteménye-
ket őriztek és hagytak az utókorra, ame-
lyek nemcsak helyi viszonylatban marad-
tak „rangrejtve”; de a nemzetközi tudomá-
nyos közvélemény sem férhetett hozzájuk 
úgyszólván napjainkig. Eddig nem szere-
peltek külföldön a tárlat legrégebbi egy-
házművészeti tárgyai és könyvei, amelyek 
XVIII. századi erdélyi örmény templomok 
gyűjteményeiből valók. Ilyen egyedülál-
ló kötet például a világ első örmény nyel-
ven nyomtatott bibliája, továbbá különféle 
kiadványok, elsősorban az egykori monar-
chiából – Bécs, Trieszt, Velence; de a tá-
voli Amszterdamból, Marseille-ből, Rómá-
ból, Konstantinápolyból, Szentpétervárból 
és más európai nagyvárosokból, amelyek 
a korabeli örmény nyomdászat központ-
jainak számítottak. Fontos hozzájárulás 
az OSzK gyűjteményéből az örmény kéz-
iratos himnárium (úgynevezett sáráknoc), 
amely 1563-ban készült Kis-Ázsiában, kü-
lönösen díszes iniciálékkal.

Az 1848-49-es forradalomban és szabad-
ságharcban hetvennél több örmény szárma-
zású honvédtiszt szolgálta a magyar ügyet, 
akik közül két aradi vértanút – Kiss Ernő 
altábornagyot és Lázár Vilmos ezredest –
feltétlenül ki kell emelnünk. A kiegyezés 
után, a dualizmus korában a „boldog bé-
keidők” politikusai között éppúgy akad-
tak örmények – Barabás Miklós, Benczúr 
Gyula vagy Than Mór örökített meg port-
rékon – mint a művészek sorában. A Mün-
chenben majd Nagybányán is festőiskolát 
vezetett Hollósy Simon Magyar Nemze-
ti Galériából származó önarcképe mellett 
említhetjük Hollósy Kornélia, korának hí-

res operaénekesnője arcmását is, aki apai 
ágon a Korbuly, anyai részről a Csausz ör-
mény család leszármazottjaként tett szert 
országos népszerűségre. Kevésbé közis-
mert gr. Nákó Kálmánné Gyertyánffy Ber-
ta élete, aki virtuóz zongorajátékával és ci-
gány muzsikusokból alakított, főként jóté-
konysági hangversenyeken fellépő zeneka-
rával tűnt ki. Képzőművészeti tanulmányo-
kat is folytatott, Friedrich von Amerling, a 
híres osztrák festőprofesszor tanítványa 
volt a bécsi akadémián. Amerling 1855-
ben örökítette meg növendéke ülő alakját. 
Ezt a képet a Szépművészeti Múzeum köl-
csönözte a mostani kiállításra.

A nemzetközi rendezvényt számos más 
hazai és Kárpát-medencei közintézmény-
ből, egyházi és civil szervezettől szár-
mazó ereklye teszi sokszínűbbé. A tár-
lat plakátján egy aranyozott, ezüsttalpas 
kereszt látható a XVII. század végéről, a 
szamosújvári Örmény katolikus plébá-
niáról. Az elején domborműszerű Krisz-
tustest, a hátoldalán növénymintás díszít-
mény alatt vésett örmény felirat olvasható 
arról, hogy ez a kegytárgy Hovanesz egy-
házgondnok valamint Annar és Tosz em-
lékére készült. Az ottani Örmény Katoli-
kus Gyűjtő-Levéltárból származik egy is-
meretlen örmény hölgy XX. század elején 
készült egész alakos műtermi felvétele is. 
A budapesti Örmény Katolikus Lelkész-
ség kölcsönözte azt az aranyozott ezüstből 
és rézből a XIX. század végén készített 
övet, amelyen ovális foglalatban örmény 
városok tájképei tűnnek fel. Aghtamar, 
Van, Ecsmiadzin és Varagavank dombo-
rított városképein mindig a templom áll a 
középpontban, mert az örmény társadalom 
számára az egyház – a múltban éppúgy, 
mint jelenleg – nemcsak kultikus, vallási 
helyszín, hanem a nyelvi, a nemzeti össze-
tartozás jelképe is. A festmények és ötvös 

remeklések mellett régi, míves miseruhák 
meg egyéb textíliák tanúskodnak az ősi ör-
mény kultúra földrajzi s történelmi kisu-
gárzásáról. Így például a Kaukázus hegye-
inek Gandzsa régiójában (ma Gandzak/ 
Jelizavetpol), 1821 táján készült az a mér-
tani mintájú csomózott szőnyeg, amelyik 
az Iparművészeti Múzeum tulajdona. Köl-
csönzött műtárgyakat a Hadtörténeti, a 
Néprajzi és a Magyar Nemzeti Múzeum 
is, és ezzel korántsem teljes a felsorolás...

(Barátság, 2013. jún. 15.)

(Szerkesztői megjegyzés: A Fővárosi Ör-
mény Önkormányzat ingyenes csoportos 
tárlatlátogatást hirdet a magyarörmény 
közösség részére tárlatvezetéssel a Tá-
vol az Araráttól – Örmény kultúra a Kár-
pát-medencében c. kiállításra. Egy cso-
portban max. 25 fő vehet részt, ezért kér-
jük e-mail (magyar.ormeny@t-online.hu), 
vagy telefoni (201-1011) visszajelzésüket, 
megadva nevüket és elérhetőségüket, így 
regisztrálásra kerülnek. Az időpontot visz-
szaigazoljuk. A kiállítás szeptember 15. 
napjáig látogatható.)

  

Az örmények apostolának ábrázolása oltár-
képeken, festményeken fontos helyet foglal 
el az erdélyi egyházi emlékanyagban: 13 ol-
tárkép és olajfestmény található a jelenlegi 
kutatások szerint Erdélyben, amelyek az ör-
mények nagy püspökét ábrázolják. „Egy tá-
jainkon letűnőben lévő örmény kultúra tár-
gyi emlékeinek tekinthetők” – fogalmaz a 
Marosvásárhelyi Örmény –Magyar Egye-
sület közössége előtt Pál Emese doktori ta-
nulmányának témaválasztásáról.

A kolozsvári BBTE Művészettörténész 
szak végzettjeként, a Műemlékvédő mes-
terképző után, a doktori képzése utolsó évé-
ben Pál Emesét az erdélyi örmények gaz-
dag egyházművészeti hagyatékának kutatá-
sa foglalkoztatja. Legutóbb a budapesti Tör-
téneti Múzeumban rendezett „Távol az Ara-
ráttól – Örmény kultúra a Kárpát-medencé-
ben” című kiállításon kurátorként, az Er-
délyi örmény templomok gyűjteményéből 

származó, 17. sz.-i egyházművészeti tár-
gyak és unikális köteteket bemutató részleg 
szervezésében vehetett részt.

A kárpát-medencei örmény identitást 
hosszú ideig az Ararát hegy, a keresztény-
ség felvétele, Világosító Szent Gergely püs-
pök alakja, a Mesrop Mastoc által megal-
kotott, sajátságos örmény abc jelképek ha-
tározták meg. Mindez mára már átértéke-
lődött. Az erdélyi örmény-magyar identi-
tás megfogalmazása, az 1990 után megala-
kuló civil, vagy újraalakuló egyházi örmény 
szervezetek által megélt Szent Gergely-tisz-
telet az erdélyi örménység életben tartását 
és fennmaradását jeleníti meg. Ezt szolgál-
ja a Szt. Gergely búcsú Szamosújváron, a 
gyergyói szentmise, életútjának és a szemé-
lyéhez fűződő legendakör részletes ismerte-
tése stb.

Az örmények szentkultuszában mindmá-
ig kiemelt szerepet tölt be Szent Gergely, 

Szász Ávéd Rózsa
Világosító Szent Gergely ábrázolások

Erdély örmény templomaiban


