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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
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Felülről: Dr. 
Székely András 
Bertalan, Alexa 
Károly, Issekutz 
Sarolta és Pus-
kás Eszter (Ör-
mény Trió)
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Múzeum sorozat 23. kiadványa Kolozs-
vár környezetében mutatja be az írónőt és 
családját, a magyarok-magyarörmények 
XX.sz. eleji életét, a főszereplő hihe-
tetlen küzdelmét és kitartását a fenn- és 
megmaradásért, amint azt Alexa Károly 
irodalomtörténész egyszerre hangulatos 
és nagyívű előadásában felvázolt, majd 

szemelvényeken keresztül megismert a 
közönség. A könyv kiadását a Bp. II. ker. 
Örmény Önkormányzat és a Ferencvárosi 
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat tá-
mogatta. A rendezvény zárófogadásával 
az érzékszervek valamennyiét mozgósí-
tották a rendezők.

I.S.

A Székelyudvarhelyi Magyar Örmény 
Kulturális Egyesület megalakulásának 
ötödik évfordulóját ünnepeltük 2016. no-
vember 18-án.

Már lassan hagyományossá vált, hogy 
az ünneplés a székelyudvarhelyi Feren-
ces templomban kezdődik, magyar-ör-
mény katolikus Szent Liturgia misével, 
a gyergyószentmiklósi Gál Hunor ör-
mény-katolikus plébános celebrálásá-
val. Az igazi örmény-katolikus mise csak 
akkor eredeti, ha örmény kórus, diakó-
nus és gyergyószentmiklósi szokás sze-
rint a Vörösköpönyegesek is részt vesz-
nek a Szent Liturgián. Nagy segítségünk-
re szolgált a gyergyószentmiklósi ör-
mény egyház és a gyergyószentmiklósi 

Magyar - Örmény Est
  

örmény egyesület. A misén részt vett Má-
tyás Károly főesperes plébános, a prédi-
kációt a ferences Antal atya tartotta. Je-
len voltak az erdélyi egyesületek képvise-
lői: Gyergyószentmiklósról Zárug Aladár, 
Buslig Gyula és Kulcsár László, Csíksze-
redából Fejér István és Ávéd Ildikó, Ma-
rosvásárhelyről Szász Ávéd Rózsa, Kádár 
Borbála és Bakó Zoltán, valamint számos 
örmény szimpatizáns városunkból.

A megemlékezés kulturális és történel-
mi előadásokkal a Székelyudvarhelyi Pol-
gármesteri Hivatal Szent István teremé-
ben folytatódott…

Az örmény származású Szász Tibor 
András református lelkész bemutatta az 
európai és ázsiai örmény templomokat, 


