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a Ararát Idősek Otthona lakóit)! Érdekes 
módon viszonyul az emlékezés témájá-
hoz: „nem engednek felejteni…fiatalja-
ink azt akarják, hogy ebben dagonyáz-
zunk”- írja.

Aline Ohanesian személyesen érintett 
az ügyben, nagyszülei túlélve a genocídi-
um poklát az Egyesült Államokban kezd-
tek új életet. Az írónő 9 éves korában hal-
lotta nagymamájától családja történetét, 
amelyet most egy fiktív szerelmi történet-
be ágyazva tárt elénk. Az írónő ugyanak-
kor nem gyűlöletre szít, nem ítélkezik, sőt 

a végén kifejezi azt a reményét, hogy a 
közösen feldolgozott múlt lehetőséget ad 
arra, hogy a mély sebek idővel beheged-
jenek. Szép, de (amerikai) vágyálom, ami 
nem teljesülhet mindaddig, ameddig Tö-
rökország hivatalosan el nem ismeri nép-
irtásnak az akkori eseményeket!

A címben tehát nem véletlenül tettem 
fel a kérdést: kinek is az öröksége ez a 
könyv? A főszereplő török fiatalembe-
ré? Az írónőé? Avagy az örmények közös 
öröksége!

Ispánkiné S. Katalin

  

2009-ben egy közös magyar-román szak-
mai együttműködés keretében a moldvai 
tájak csodálatos növényvilágát és népi nö-
vénytermesztését vizsgáltuk. Számos ter-
mészetvédelmi te-
rületet jártunk be, 
ahol még az érintet-
len élővilágot lát-
hattuk és lencsevég-
re kaphattuk a válto-
zatos és színpompás 
növényritkaságokat. 
Munkánk során be-
tekintést nyerhet-
tünk a moldvai falu-
si környezetben élő 
emberek termeszté-
si szokásaiba, me-
lyek a hagyományos 
népi kultúra része-
ként napjainkban is 
megtalálhatóak ezen 
a vidéken. 

A fennmaradó 
szabadidőnket egy 

Látogatás a Hagigadar örmény kolostorban
maradandó élmény tette emlékezetessé. 
Szucsáva (Suceava) várostól alig három 
kilométerre található az 1512-ben épült 
Hagigadar örmény kolostor. Hagigadar 

felé haladva már 
messziről szemünk 
elé tárult a kolostor-
templom nyolcszög-
letű fehér tornya, 
mely kimagaslik a 
tájból. A kolostor 
nevét a hagi (kíván-
ság) és a gadar (tel-
jesülés) örmény sza-
vakból származtat-
ják. A domb aljától 
a kolostorhoz veze-
tő utat az hívők tér-
depelve teszik meg, 
majd felérve ugyan-
csak térdelve há-
romszor megkerülik 
a kolostort, közben 
folyamatosan imát 
mondanak. A kolostor bejárata
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A látogatáson tapasztaltak olyan mély 
nyomot hagytak bennünk, hogy máig 
éreztetik hatásukat. Mindaz amit itt át-
éltünk még jobban megerősített minket 
abban, hogy a hit az egyetlen olyan erő, 
mely mindenre gyógyírt jelent. A hívők 
sokasága érkezik erre a szent zarándok-
helyre szerte az országból és a határon 
túlról is. Egy ottani örmény pap elmond-
ta nekünk, hogy a hívek csodálatra mél-
tó kitartással viselik ezt a megerőltető me-
netet, mert erős hitük minden akadályt le-
küzd és lelki támaszt biztosít számukra 
még a remélytelenségben is. 2012-ben a 
kolostor felállásának 500-ik évfordulóján 
Őszentsége II. Karekin örmény katolikosz 
tartott itt hivatalos szentmisét. Mi is úgy 
jöttünk el az örmények e szent zarándok-
helyéről, hogy testben és lélekben felfris-
sülve tértünk haza.

Vörösváry Gábor A kolostor belseje (részlet)

Nagyezerjófű (Dictamnus albus)- Ponoare-
Bosanci

Magyar here (Trifolium pannonicum)- 
Ponoare-Bosanci


