
Erdélyi Örmény Gyökerek2017. január-február

8

elválni – Erdélyi magyar 
civilek szovjet fogságban 
1944-1949.” című emlék-
kiállítás is, mely 2016. ok-
tóber 12-én nyílt meg a 
Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem Tordai 
úti épületében, s amelyet 
még a szamosújvári előadás 
előtt alkalmam volt megte-
kinteni. A kiállítás szerve-
zője szintén Murádin Já-
nos Kristóf, aki már rég-
óta foglalkozik szovjet lá-
gerekbe deportált erdélyi 
civilek életével, elmesélte, 
hogy a kolozsvári kiállítás anyagát mint-
egy 449 emléktárgyat, három hónap alatt 
sikerült összegyűjtenie. 

A kiállítás anyaga a családi hagyaté-
kokból előkerült és a táborban használt 

tárgyakból, dokumentu-
mokból és levelekből állt 
össze. A tárlókban elhe-
lyezett tárgyak: szabadidő-
ben készített faragott fa-, 
vagy fém díszített doboz-
kák, faragványok, láger-
fényképek, hazaírt levelek 
és egyéb papír alapú do-
kumentumok, melyek lát-
tán némi betekintést kap-
hattunk a foglyok minden-
napi életének egy kis sze-
letébe. Minden egyes tárgy 
egy-egy sorsot mesélt el. 
Számomra – megmagya-

rázni ugyan nem tudom miért - a legmeg-
hatóbb kiállítási tárgy egy tenyérnyi nagy-
ságú kézzel szőtt, ajándéknak szánt per-
zsaszőnyeg volt. 

Ispánki Katalin

Az elmúlt hétvégén a szamosújvári Téka 
Alapítvány adott otthont annak a vándor-
konferenciának, amelyet Elkobzott éle-
tek címmel a Budapesti Örmény Önkor-
mányzat szervezett, és 
amely Csíkszeredából ér-
kezett Erdély egyik leg-
jelentősebb örmény köz-
pontjába, az egykori 
Armenopolisba.

A rendezvényen a kö-
zönség megismerked-
hetett az 1944 őszétől a Szovjetunió ál-
tal működtetett táborokba hurcolt ma-
gyarországi és erdélyi magyar civi-
lek többéves rabságának történeteivel, 
a fogolyélet mindennapjaival, a túlélők 

Elkobzott életek – vándorkonferencia a Gulágról 
Szamosújváron

szabadulásának körülményeivel, nem 
utolsó sorban az elhurcolás pszichológi-
ai, vallási vonatkozásaival.

A rendezvényt Esztergály Zsófia Zita, a 
Budapesti Örmény Önkor-
mányzat elnöke, a vándor-
kiállítás szervezője nyitot-
ta meg, aki, miután üdvö-
zölte a jelenlevő vendége-
ket, átadta a szót Pongrácz 
Andrásnak, az ’56-os for-
radalom résztvevőjének, 

volt szamosújvári lakosnak, aki jelenleg 
Bostonban él népes családjával. A meg-
hívott többek között örmény gyökereiről, 
szamosújvári emlékeiről és természetesen 
az ’56-os forradalom történéseiről beszélt.
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Az ilyenkor nélkülözhetetlen áhítat kö-
vetkezett, az imát Becker Norbert Gyu-
la történész, pilisborosjenői reformá-
tus lelkész tartotta. Az áldozatok emlé-
ke előtt a jelenlevők az emlékezés láng-
jának meggyújtásával tisztelegtek. Meg-
ható pillanat volt, amelyet 
még négy előadás köve-
tett: Menczer Erzsébet (Bu-
dapest) édesapja, volt ma-
gyar politikai rab orosz fog-
ságának történetét mesél-
te el, majd Murádin János 
Kristóf Gulág-kutató, egye-
temi oktató, a kolozsvári Sapientia Erdé-
lyi Magyar Tudományegyetem adjunktu-
sa Erdélyi magyarok a GUPVI lágerei-
ben (magyarörmény vonatkozásokkal bő-
vítve) című előadásával hívta fel a konfe-
rencián jelen levő szamosújváriak figyel-
mét a múlt szörnyűségeire. Ezután Zsebők 
Csaba történész, publicista Komáromi At-
tila és Zsebők Dániel Gulágrabok emléke 
című, személyes hangvételű előadásával 

bővítette a konferencia programját, vé-
gül Becker Norbert Gyula történész, re-
formátus lelkipásztor A Gulág lélektana, 
elhurcolt lelkészek szolgálata a táborok-
ban című előadása hangzott el, amelyben 
beszámolt a magyarországi vendégek ku-

tatásainak legújabb eredmé-
nyeiről is. Közben a szerve-
zők felvételről megismertet-
ték a hallgatósággal a 101 
éves vitéz Békei Koós Otto 
nyugalmazott alezredes visz-
szaemlékezéseit.

A rendezvény során vetí-
téssel egybekötött beszélgetésre is sor ke-
rült, de néhány, a témával kapcsolatos ki-
adványt is ismertettek a szervezők.

A vándorkonferencia a Gulág, a 
GUPVI, illetve a szovjet rezsim által mű-
ködtetett táborokat megjárt magyar és ma-
gyarörmény áldozatok előtt tiszteleg.

Forrás: Erkedi Csaba, 
Szabadság, 2016. november 07. 

Képek a kolozsvári kiállításból

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület a Bp. Főv. II. kerületi Örmény 
Önkormányzat felkérésére megrendezte 
a 2015-2016 évben sikeresen lebonyolí-
tott országos középiskolai vetélkedő tör-
ténetét kiállítás formájában, amely nem-
csak a dokumentálását, hanem a többi ha-
zai nemzetiség figyelmének felhívását is 
megcélozta. Fotók, (tan)könyvek, a ver-
seny tematikájának dokumentumai, ör-
mény népművészeti tárgyak, viseletek, 
rövid dokumentumfilm és az első három 
helyezett csapatok jutalomútja képei: 

  

Erdély, Bécs és Budapest szépségei ke-
rültek kiállításra november 16-30. között 
a Marczibányi Téri Művelődési Központ 
M Galériáján. Dr. Székely András Berta-
lan művelődésszociológus, kisebbségku-
tató szakmai megnyitó előadásával töl-
tötte meg tudással a látogatókban a ké-
pek és szövegek látványát az erdélyi ör-
ménységről. Az Örmény Trió remek nép-
zenei hangversenye egészítette ki a lát-
ványt és választotta el a Tutsek Anna: Az 
én utam c. életrajzi regény bemutatását 
az előzményektől. Az Erdélyi Örmény 

Velünk élő kultúrák: Örmények
Egy tanulmányi verseny története képekben - kiállítás


