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aki nincs ott: „A nép, mely sötétségben
ül vala, láta nagy világosságot…”)…,
Beteszda kövei…, a kafernaumi ke-
nyérszaporítás kulisszái, Péter „napa” 
hajléka…, az utolsó vacsora terme…,
aGetszemánékertolajfái…,aztánabe-
végződésésújrakezdésjeruzsálemidísz-
letei…A jézusi arc formálódik felejthe-
tetlenné és ugyanakkor emberi szóval
elmondhatatlanná,emberikézzelábrázol-
hatatlanná, minden szentföldi stációnál,
ahovaeljuthatunkakárabibliátolvasva,
akár kései és méltatlan zarándokként. 
Ésbe lehet-e számolni azoknakazarcá-
ról,akikaszemedelőttmerítkeznekmeg
aJordánvizében,hogyutánozzákazt,aki
amegszentelődöttvízzelelmossaazem-
beri bűnt? Hát arról az éjszakai óráról,
amikormegállszaGenezáreti tópartján,
és a holdfényben hallgatotta, hogymit

mondéslátnipróbálod,hogymimindent
festelédanémaésmoccanatlanvíztükör?
Miközben ezekkel az ádventi monda-

tokkalbirkózom,aszememoda-odatéved
az asztalomon két lapos kőre, amiket 
aSzentföldrőlhoztamévekkelezelőtt,
aGenezáretitóbólvalók,talánmégPéter-
nek,ahalásznakabárkájaismegcsikordult
rajtuk…Széplapos,csillogó,barnásszürke
kavicsok, egy-egy hal alakja van rájuk
vésve,egyikükjobbranéz,amásikukvele
szembe.Úgyvannakazasztal,hogyegy-
más felé forduljanak.Köztük ott a „rés”,
amibeminden kép és mondat „belefér”,
hahallodaztahangotéslátodaztazarcot,
ami feléd fordul, ha megszólít és rajtad
tartjaatekintetét,hatemegszólítod.

(Megjelent: Magyar Idők, Lugas,
2018. december 22.)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves rokonaink, barátaink!                        

Jóleső érzéssel nyugtázhatjuk, hogy
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturá-
lis Egyesület 20 éves tevékenységének
köszönhetően van mire visszatekinte-
nünk.Ittmostelsősorbanarraazörmény,
magyarörmény kulturális és szellemi

  
2018. november 6-án a Budapest Marcibányi téri Művelődési Központ M Galé-

riáján megnyílt „ Az örmény, magyarörmény kultúra 1001 szála és formája” című 
kiállítás, melyet a Budapest Főváros II. kerületi Örmény Önkormányzat támogatott. 
A rendezvényt dr. Issekutz Sarolta elnök nyitotta meg, melyben az 1001 szálból 
különböző szálakról is beszélt, a különböző művészeti ágakon kívül, a viselkedés-
kultúra, a családi élet és az otthon kultúrája, a közösség kultúrája, az öltözködés 
kultúrája stb. fontosságáról. A rendezvényen fellépett a Group Duduk tradícionális 
örmény népzene együttes, majd örmény falatok zárták az estet.

örökségregondolok,amelyetDr. Issekutz 
Sarolta az évtizedek folyamán kiállítá-
sok formájában az érdeklődők elé tárt.
Emlékezzünk csak vissza: építészet,
képzőművészet, díszítőművészet, kó-
dexek. Nem csak a tablókra rögzített

fotókról ismerkedhettünk a különleges 
darabokkal,demellettüktárgyiemlékek
is megjelentek. Körültekintő kutató- és
gyűjtőmunka előzött meg minden ki-
állítást. Nagyon távoli múltba vissza-
nyúló szellemi utazásokról beszélek
az örménység önálló történelmében és 
az erdélyi magyarörménységben testet
öltőközös történelemben.Mindeztmég
hitelesebbéteszikacéltudatosutazások,
helyiélményeksora.Konferenciák,kul-
turális kapcsolatok, ismeretségek, tájé-
kozódás.
„Az örmény, magyarörmény kultúra

1001 szála és formája” egy nemzet to-
vábbéléséről és értékeiről tanúskodik.
Arról, hogy a két kultúra találkozásának
eredményeképpen, több száz év alatt egy
sajátságos harmadik jelent meg és fej-
lődött. A hozott, kapott hagyományokat
azonban megőrizte. Mindenki gazdago-
dására egymásból táplálkozva, egymást
beoltva indult fejlődésnek. Aláfestésként
hadd idézem Dr. Hovhanessian Eghia  
azörményekrőltettnéhánymegállapítását:
„Az örmény idegenek között zárkózott,
nembarátkozikhamarössze,sohasemlép

fel bizalmasan. Nincs benne túlzott
alkalmazkodásikészségésnehezen
szívja fel az újabb millieu kultúrá-
ját….Viszont fogékonya tanulásra,
idegennyelveketkönnyensajátítel,
kutúrkapacitása igen magas. Nagy
akaraterőésbámulatosszívósságjel-
lemzi.Vallásosnép,amelynélanem-
zet és vallás úgyszólván együtt jár.
Istenfélelem és vallásos hit kísérik
végigadiaszpórábanis.”
A kiállított fotók segítségével sok-
feléjárunk,szerteahajdaniörmény
birodalomban, Örményországban

és a „kisebbik hazában”, Erdélyben. 
Láthatunkszépenmegálmodottéskivi-
telezettépületeket,díszítményeket.Ala-
posabban szemügyre véve az anyagot, 

Dr. Benedek Katalin, művészettörténész

dr. Issekutz Sarolta

A megnyitó közönsége
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akülönféleművészetiágakösszecsendü-
lését is hallhatjuk, láthatjuk. Felsorolni

sem könnyű, hogy hányféle módon és
hányféle alkotói tevékenységgel fejezték
ki magukat, tolmácsolták gondolataikat 

a többnyire névtelenmes-
terek.Atúlélőtörténelem
bizonyítja,hogynemhiába
munkálkodtak, ugyanis
minden egyes – ecsettel,
vésővel, kalapáccsal, tű-
vel vagy szövőszéken
– megvalósított darab 
az örmény, magyarörmény 
kultúrhistória szerves lánc-
szeme. Még az egymás-
tól látszólag távol eső
mesterségek, mint pél-
dául a templomépítészet
–, közelebbről a faragott
kődíszítés vagy a ke-
resztény örmény mű-
vészet jelképeként is
felfogott kereszteskövek 

(khacskarok)ésavarrottcsipkeközöttis
megannyi közös szálra lelünk.Mert va-

jonnemkőbemerevedett
csipkétlátunk-enémelyik
templom motívumaiban?
Vagy a dzsulfai csempék 
díszítésében gyönyör-
ködve, akaratlanul nem 
aszőttesekvilágavillan-e
föl? És a dvini kerámiák 
állatmotívumai? Lapoz-
zuk csak föl az örmény
kódexeket….Azelőttünk
felsorakozó szőnyegek,
hímzések, szőttesek, fa-
munkák, régi viseletek,
ékszerek,kerámiák,csip-
kék – fotók közvetítésé-
vel – nem csupánmagas
fokú esztétikai érzékről
tanúskodnak,hanemanép

életmódjának,hit-ésérzésvilágánakhite-
lesképviselőiis.Azidőktávolábavesző,
Krisztuselőttiévszázadokötvösremekei 

tudósítanakepogány,har-
cosnépről.Azelsősorban
aranyból készült éksze-
rek technikai ismeretekről
is vallanak. A díszítő-
kedvés igény jellegzetes
megjelenését kőfaragás 
formájában, a templom-
épületeken követhetjük 
nyomon. Oszlopfők, ab-
lakkeretek hagyományos 
elemeiagránátalma,sző-
lőinda, levél, fürt.Az ár-
kádok fölötti pártázatok
domborművein kézmű-
vesek,szőlőmunkásokje-
lennek meg. Legszebben
Ecsmiadzin, Zvartnoc,
Ani szent helyein.A kő-
faragás anyaga az örmény fennsíkon fej-
tett tufa. Színének épületdramaturgiai
hatása (fényviszonyok) befolyással volt
a díszítőművészet fejlődésére. Örmény-
országban khacskarok ezreit állították
föl a templomok tőszomszédságában. 
Ez a győzedelmes kereszt vagy életfa
általábanKrisztuságakat,levelekethajtó
keresztfáját jelenti. A művészetek egy-
másra hatásának, a motívumok tovább-
élésénekbeszédespéldájaacsipke.Kéz-
iratos kötetek miniatúrái őrzik a varrott
csipkék légies könnyedségű vonalait. 
Amintákonpontosan,máskorpedigezer-
nyi variációban leljük föl az áttört fara-
gásúkhacskarokformaelemeit.
Kicsit a tradíció felé tágítva a tarto-

mányt, a textilek útját követve Erdélybe
érünk, közelebbről Gyergyószentmik-
lósra, a magyarörmény városba. Felbe-
csülhetetlen értékű papi palástgyűjtemé-
nyeannakisbizonyítéka,hogyakultúra,
önálló jegyeitmegőrizve alakult, tovább
tudott fejlődni és folyamatosságát meg

tudta tartani.Különleges szokást ápolva,
a menyasszonyi ruhákat, azok viselői
azesküvőutánatemplomnakajándékoz-
ták. Ezekből aztán egyházi öltözeteket,
oltárterítőket készítettek. Az új asszony
esküvőutáninaponviselt ruhájábólpapi
palástot varrtak. 

Az örmény szőnyegszinteemblematikus,
azegyiknemzetijelkép.Mára9.századtól
általánosanismertKis-ésKözép-Ázsiában
egymondás:„Olyan,mintazörménysző-
nyeg.”Azaz,tökéletes.Sajátosszőnyegké-
szítőművészetükazévszázadokfolyamán
sokatváltozott,azornamentika,amintázat
egyszerűsödött. Stilizált motívumaikban
erősen közeledtek  kaukázusi társaikhoz. 
Aszőnyegekhezhasonlóváltozatos ésvá-
lasztékosszínvilágotfedezhetünkfölazurfai
– ismertebb nevén Edessza - hímzéseken. 
Ezazegykorvirágzókézműves tevékeny-
séga19.századtólisméterőrekapottoly-
annyira, hogy ahímzőműhelyek termékeit
Angliába,Amerikábaszállították.Ígybizto-
sítottáksokörménycsaládmegélhetését.

Némethy Béla bizottsági elnök, Ernyey László tanácsnok
dr. Issekutz Sarolta és Szenttamássy Katalin

Group Duduk zenekar

Xxxxxxxxxxxxxx

Az első sorban jobbról: Dr. Benedek Katalin, Némethy Béla,
Ernyey László

Xxxxxxxxxxxxxx
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A hétköznapi használatra szánt ágyne-
műn, szalvétákon, fehérneműn, fejken-
dőn, hálóingeken is bámulatra méltó
fantáziávalstilizáltak,variáltaklevele-
ket,virágokat.Anemritkánaranyszál-
lal is kivarrt kelmék nemcsak szépek,
detartósakisvoltak.Ahímzésekalkal-
mat adnak arra is, hogy megfigyeljük
mintvándorolnakazősiörménymotí-
vumok kódexről szőnyegre, hímzésre
ésviszont.

A kódexlapokelsősorbanazemberáb-
rázolás,kompozíciósrend,színvilág,dí-
szítőelemek,motívumokgazdagságával
hívják fel magukra a figyelmet. Több-
ségüketahelyihagyományokésanépi
művészetinspirálta.Növényieredetűdí-
szítésszövevényébenvalósésképzelet-
beliállatokbukkannakelő,keretdíszek
éslapszélmintákformájában.Színekkel 

és azok erőteljes kontraszthatásával
játszva elevenednek meg a történelmi
jelenetek vagy egyházi, világi szemé-
lyek, szentek arcképei. A keresztényi
szellem nemes és misztikus tartalma
átsugárzott a nagy gonddal és alázat-
tal megmunkált betűkön, ott rejtőzött
a díszítésekben. Ez a lelkiség kézirat
remekeket szült. 
Azelhunytakamagyarörményeklakta

Erdély temetőiben, a méltó végtisztes-
séget megkapva alusszák örök álmu-
kat: Szamosújvár, Gyergyószentmiklós,
Csikszépvíz,Erzsébetváros.
A szó csak szómarad.A továbbiakban

tartalmasidőtöltéstkívánokalátnivalóhoz.
Köszönöm a figyelmüket, a kiállítást

megnyitom.
 Dr. Benedek Katalin

művészettörténész 

Új időszámítás jön a kutatásban (részletek) 

  

Soktudományágfoglalkozottamagyarságeredetével,deezekeddigelbeszéltekegymás
mellett.AMagyarságkutatóIntézetfőcélja,hogyakülönbözőszakágakbanmegszüle-
tettismereteketösszehozza,értékeljeésmagastudományosszínvonalonvéleményezze,
avalószínűségnekolyanfokán,amennyirecsaklehetséges–mondtaaDemokratának
Dr. Kásler Miklós,azEmberiErőforrásokMinisztériumánaktárcavezetője.

 
Abelsőmunkatársakonkívülszámosanközreműködnekmajdakutatásokban.Bizo-

nyosmegjelölt témákbanpályázatokat írunkki, szeretnénkmegkeresniaz isztambuli
könyvtárakatésazörménykolostorokkönyvtárait,aholbizonyosanszámoslehetőség
vanadatokattalálniamagyarőstörténetrevonatkozóan.

 
Ágoston Balázs interjúja teljes terjedelmében aMagyarDemokrata december 19-i

lapszámábanolvasható.

(Forrás : Kultúra.hu)

Hegedüs Annamária
Hegyvidékiek gálaműsora                                     

Igaz a fenti rendezvény a takarékossági
világnapon, 2018. október 31-én volt,
többekszerintazeddigilegjobbgálamű-
sorrólérdemesbeszámolnunk.

ArendezvényismétaHimnusszalésazer-
délyihimnusszalkezdődött,sazemléke-
zés jegyében zajlott.Az első részben az
1848-asforradalmatésazI.világháborút
idéztük fel zenével, verssel, újságcikkel.
Mindeközbenkivetítőnolvashattákaven-
dégeka fentieseményekerdélyiörmény
hőseinekneveit.Érdemesmindeztrészle-
tezniis:Juhász Gyula:48márciuscímű,
maisaktuálisgondolatokathordozóver-
sét Szalóczy Pál,aMagyarRádióegykori
bemondója tolmácsolta. „Bárcsak érte-
nénk amúlt intő szavát” – sor hangzott
el a Kormorán együttes Harangok dala
számában. Az 1918-ban megjelent új-
ságcikk felidézte,hogymelyújságokkit
küldtekkihaditudósítónak.Erészletazért
volt különös jelentőségű, mert Bányai 
Elemérnevenemhangzott el:őugyanis
önként vonult a háborúba.A Kimegyek 

a doberdói harctérre katonadal közben
látszottaz I.világháborúerdélyiörmény
hőseinek névsora, pontosan meghatá-
rozva,kiholésmikoresettel.Sokkutatás
utánbukkantesorokírójaBányaiElemér:
A pesti haditábor című, a szerző utolsó
cikkére(felolvasta:SzalóczyPál).AzÚj
Nemzedék 1914. augusztus 2-án meg-
jelent cikke egyébkéntZuboly könyve –
BányaiElemérválogatottmunkái(Össze-
állította Mikes Lajos;1916,ABudapesti
Újságírók Egyesülete Kiadása) kötetben
jelentmeg,melyetmindenkinek nagyon
ajánlunk olvasgatásra (SzabóErvin köz-
ponti könyvtár, csak helyben olvasható).
Rendkívül érdekes módon az Ady-barát
Bányai ebben azt fejtegeti: „… A csa-
ládfenntartót elpusztítani, a gyermekeket
árvaságrajuttatni,akirályt,akineklennie
kell,megölni,ezekazokabűnök,melye-
ketanépnemtudmegbocsátani.Éslátni

lehetett, hogy a zúgolódás, a közömbös-
ség egyetlen szava nélkül, hogy tódult
ezrévela falvakésvárosoknépea fővá-
rosba, hogy az első felhívásra a zászlók

Balról: Hegedüs Annamária, Pál János
és Borosnyay Klára

Szalóczy Pál


