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Arany János születésének 200. évfordu-
lóján nem tudunk nem reflektálni a ma-
gyar költészet tudós csillagára. Általa is-
mertük meg a világirodalom nagy műve-
it oly zengő nyelven, hogy az eredeti al-
kotás károsodás nélkül ragyogta értékeit. 
Az örmények szintén megbecsülik fordí-
tóikat, az év két napját nekik szentelik. A 
Fővárosi Örmény Klubot október 19-én  
Örményeink, magyarul / Nagy művek, 
nagy fordítók a Szent Fordítók Napjá-
nak jegyében tartottuk. Vendégeink vol-
tak: Fábián László író és Dr. Szám Lász-
ló fordító. 

„Endre királyunk … egy oklevele ta-
núskodik arról, hogy a királyi dalnokok 

Az örmény Fülemile, Arany János és az 
egyházdoktor Naregi Szent Gergely

Fájdalmas gyertyagyújtás indította októberi összejövetelünket. Tarján Tamás 
Arakhel irodalomtörténész, egyetemi docens, dramaturg és színházkritikus halála 
megrendítő számunkra. Dr. Issekutz Sarolta idézte önvallomását, egy perces néma 
csenddel és ősi saragannal búcsúzott közösségünk Hovhannesian Arakhel Tamástól.

tartására fekvő jószágok voltak rendelve. 
Ily énekes egyik-másik fejedelmünk udva-
rában nem elszigetelt jelenség volt…, köl-

tők egész raja, osztálya létezett, 
mely az énekszerzést szakmányul 
űzte… Gabriel ille hungarus 
Mátyás korában élt, s gyönyörű 
dalokat, verseket szerzett anyai 
nyelvén, honfitársa örömére, oly 
szerencsével, hogy azokban Má-
tyás, a pannonok tudós királya is 
kedvét találná” – írja Arany Já-
nos a magyar dalnokok sorát ku-
tatva. Ilosvai Selymes Péter, Ti-
nódi Lantos Sebestyén ékes ma-
gyar nyelven beszélik el törté-
nelmünket, Toldi Miklós általuk 
maradt ránk. 

Örmény-földön asughok, 
guszánok tanulták és adták 

Mikrofonnál dr. Issekutz Sarolta, Zárug Béláné

Haik Viktória és Jeges Krisztián
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tovább a népi líra gyönyörű 
sorait, a hajreneket. Ők ter-
jesztették a szerelmi költé-
szetet, de egyben mély gon-
dolatiságukkal, példabeszé-
deikkel a nép tanítói is vol-
tak. Mind közül „kiemel-
kedik Szajat Nova, akit az 
asughok fejének, legna-
gyobb asughnak tartottak, 
míg Kucsag Nahabed a „fü-
lemile” nevet kapta. Nahabed 
Kucsag a XIV. században élt, 
néhányszáz verse maradt hát-
ra, leginkább négysoros rö-
vid versek, szerelmi tárgyú-
ak. Szerelme nem boldogta-
lan, nem reménytelen. Lépten nyomon ta-
lálkozik verseiben szerelmesével. Színe-
sen írja le kedvesét, ki a világ legszebb te-
remtése…” – idézem Dr. Hovhannesian 
Eghia tanulmányából, mely1942-ben je-
lent meg. A költő „Fülemile” megszólal-
tatása Fábián László remeke. Picit archa-
ikus, gyönyörű költői, érzéki, metaforikus 
nyelv. A Versek három hangra előadása 

után az író kérdésünkre elmondta: sen-
ki sem kérte, csak úgy, a maga örömére 
és tegyük hozzá a mi gyönyörűségünkre, 
születtek ezek a fordítások. 

Haik Viktória, Jeges Krisztián és Várady 
Mária örömzenélésben lubickoltak. Igen, 
zenei anyag ez a javából, a magyar nyelv 
zenéje; érzelmi színei, frazeológiai egy-
ségei, váltásai, karakterei és szenvedélye 

mind megcsillantak ezek-
ben a versekben. Az élet 
nagy kérdései, születés, ha-
lál, párválasztás, titkokkal 
teli szerelem, háború, hon-
talanság, mind-mind felvil-
lannak és az örmény lélek-
re jellemző választ adnak. 
Fábián László mély meg-
győződéssel állította, hogy 
ezek a középkori örmény 
énekek valóságos gyöngy-
szemei az egységes világ-
irodalomnak. 

Régi adósságunkat tör-
lesztette Dr. Szám László, Várady Mária és Fábián László

Várady Mária és Dr. Szám László
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aki heroikus következetességgel dolgo-
zott az örmények legnépszerűbb imád-
ságos könyvének fordításán. „Naregi 
Gergelynek ezt a munkáját is az örmé-
nyek egyszerűen Naregnek nevezik, ami 
a Szentírással egyenlő helyet foglal el az 
örmény házakban…. majdnem minden 
írástudó házban az asztalon találjuk azt 
és naponta olvasnak belőle egy-egy feje-
zetet… Néhai Kucsagian Torgom patri-
archa budapesti látogatása alkalmával az 
itt tartózkodó, kevésszámú örményhez in-
tézett első kérdése az volt, hogy olvas-
sák-e néha Naregot?” - így vezeti be Dr. 
Hovhannesian Eghia a Bánat könyve is-
mertetését.

Már régóta ismerjük Weöres Sándor 
fordításában Beszélgetés a szív mélyé-
ből Istennel szökőárként feltörő sorait. 
Sejtésünk beigazolódott: a keleti szakrá-
lis irodalom egyedülálló csúcsa ez az Ima-
könyv. Dr. Szám László fordító a Sors ki-
fürkészhetetlen akaratából kezdett el ör-
mény nyelvből fordítani. Szerencsére 
hallgatott az Őrangyalára, aki így szólt: 
hagyjál mindent és foglalkozz ezzel!

Most kezünkben tarthatjuk az óörmény 
nyelven írott ezeréves elmélkedéseket, 
könyörgéseket MAGYARUL, melyek az 
örmény nép nagy szentjének és egyben a 
római katolikus egyház doktorának műve! 
Dr. Szám László járható utat létesített az 
örmény liturgikus egyházi irodalom és a 
magyar anyanyelvű örmények között.

Haik Viktória, Jeges Krisztián és 
Várady Mária a gondolatok, sugallatok 
fenséges szintjét gyönyörű művészi mély-
séggel társították. Igazi nagy pillanatok, 
nívós műsor, megérdemelt nagy siker volt 
részünk ezen az októberi Klubdélutánon. 
Az Ani - Budavári Örmény Színház meg-
újulást mutató alkotói bravúros gyorsa-
sággal váltottak a témák és stílusok közt. 

Az emlékezéstől a riportig és szertartásig 
minden hang hitelesen szólalt meg.  

A fordító a sorban álló közönség kéré-
sére örömmel dedikálta Naregi Szent Ger-
gely A bánat könyve hiánypóló kötetét.

Köszönet illeti a tartalmas rendezvényért 
Zárugné Tancsin Katalin elnök-asszonyt, 
és Heim Pál, Szongott Gábor képviselőket. 
A Budavári Önkormányzat ismét tanúsá-
got tett arról, hogy támogatja a kultúrát, 
mert próbatermet biztosított a Kapisztrán 
téri székházban. Köszönjük! Külön kö-
szönet jár Szűcs Enikő képviselőnek, aki 
lábadozása után áldozatos munkájával se-
gítette az est sikerét.

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturá-
lis Egyesület ezzel a tettével újra és újra 
gyarapítja a Kárpát-medencei ősi diasz-
póra identitás tudatát. Mi mindent lehet-
ne tenni, ha a minket megillető támoga-
tásban is részünk lenne…..Egy biztos: 
Naregi Szent Gergely Bánat könyve he-
lyet kap otthonaink asztalán.

Várady Mária
a Budavári Örmény Önkormányzat elnöke

Fabók Bíborka elszavalta Tompa Mihály egy 
versét, a szerző születésének 200. évfordulóján


