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Világosító Szent Gergelyre emlékeztek
Tradicionális örmény népzenével, énekekkel, kvíz játékkal és hagyományos ételek-
kel ünnepelték Világosító Szent Gergelyt a zuglói örmények. A programot a XII., 
a XV. a XVII. és a Zuglói Örmény Önkormányzat közösen szervezte.

Világosító Szent Gergely tette államval-
lássá Örményországban a keresztény-
séget. Egy monda is kapcsolódik hozzá: 
a pogány király nem fogadta el a tanait, 
ezért egy sötét verembe vetette, ahol 
14 évig raboskodott. Akkor jutott ki on-
nan, amikor a király megbetegedett, és az 
uralkodó nővére végső kétségbeesésében 
Gergelyt kérlelte, hogy gyógyítsa meg 
testvérét. Miután ez sikerült, a király és az 
ország népe is megtért i. sz. 301-re.

‟Örményország volt az első keresz-
tény állam a világon, és ez Világosító 
Szent Gergelynek köszönhető. Ezért 
ő a legnagyobb szentjeink egyike, az 
idei volt a huszadik megemlékezés 
a tiszteletére Zuglóban. 1995-ben ala-
pítottuk meg a kerületi kisebbségi ön-
kormányzatot, amelynek a legtöbb 

tagja erdélyi örmény” – mondta Zárugné 
Tancsin Katalin, a Zuglói Örmény 
Önkormányzat elnöke.

A Zuglói Civil Házban megtartott ün-
nepségre csaknem száz örmény szárma-
zású vendég érkezett, nemcsak a rende-
ző kerületekből, de Marosvásárhelyről, 
Csíkszeredáról és Gyergyószentmiklósról 
is. Először a Tigrán együttes játszott ör-
mény és magyar népzenéket, majd Juhász 
Endre és Smuk Tamás mutatott be auten-
tikus zenét egy hagyományos örmény 
hangszeren, a dudukon.

A rendezvényen örmény süteményeket 
és ételeket is felszolgáltak, amelyek közül 
a mazsolás rizzsel tálalt sült csirkecom-
boknak volt a legnagyobb sikerük.

Zuglói Lapok - 2016. 06. 11. Kultúra

Balról Zárugné Tancsin Katalin, Krikor atya és Zsigmond Benedek 

  

Örményország történelme
Az i. e. 9. századtól Urartu erősítette meg 
átmenetileg hatalmát az Örmény-felföldön. 
A modern Örményország fővárosát, Jerevánt 
is az urartui király alapította i. e. 782-ben 
Erebuni vagy Eribuni néven. Urartu  adta 
egyébként az Ararát nevét, s első királyuk, 
Aramu pedig az Armenia elnevezést. 

Kr. e. 600 körül az örmény királyságot 
az Orontida dinasztia alapította. A teljes 
függetlenségnek nem örülhettek sokáig, 
ugyanis az ország jelentős része perzsa 
fennhatóság alá került, majd Nagy Sándor 
serege foglalta el. 

Kr. e. 240 körül a Pártus Birodalom ré-
sze lett. Egyes források szerint I. (Nagy) 

Hegedűs Annamária
Örmények és magyarok a Kaukázusban

Nagy megtiszteltetés és egyben kihívás volt számomra a felkérés, hogy pedagógus-
ként, történelemtanárként egy olyan vetélkedő anyagát állítsam össze, ami a történe-
lem tankönyvekben nem szerepel. Segítségemre a diákoknak megadott bibliográfia 
volt, és az internet, ami kimeríthetetlen információbázisul szolgált mind lexikális 
ismeret, mint kép és hanganyag tekintetében. 

De vajon ebből a kimeríthetetlen forrásból mi fogja érdekelni a diákokat? Mit fognak 
elolvasni belőle? Mennyire tartják ők érdekesnek azt, amit én annak találok? A felada-
tok összeállításakor ezek a kérdések kavarogtak bennem. Nagy dilemma volt, mennyi 
anyaországi és mennyi erdélyi vonatkozású kérdés szerepeljen a vetélkedőben. 

Próbáltam „tapogatózó" feladatsorokat készíteni. Ha 3-4 válasz közül nagy arányban 
választják a jó megoldást, akkor bizonyára utánanéztek sok mindennek, akkor lehet 
nehezebb feladatokat is adni. Jó volt látni, hogy a diákok nemcsak évszámokat, ese-
ményeket, idegen szavakat jegyeztek meg, hanem tájékozottságot mutattak vallási, 
gasztronómiai, és kulturális kérdésekben is. Az örmény vonatkozású erdélyi városok 
nevezetességeit nagyon sokan ismerték fel, és a zenefelismerésben is állták a sarat. 

Gratulálok a felkészítő tanároknak, a diákoknak, akik méltán vívták ki a zsűri elisme-
rését, és teljesen megérdemelten kaptak értékes ajándékokat munkájuk eredményekért. 
Azt gondolom, hogy mindenki hazavitt valamit, amivel több lett. A hazafelé vezető úton 
valami ott volt körülöttünk. Információk a fejünkben, a fűszerek illata az orrunkban, 
szép dallamok a fülünkben, tájak, városok emléke a szemünkben, az ebéd a jó szájíz-
ben, egy kis melegség a szívünkben. Az erdélyi örménység. Köszönjük a szervezőknek!                   

                                                  Endrődi Szabolcs 

Az örmény vetélkedő margójára 


