
Erdélyi Örmény Gyökerek 2019. január-februárErdélyi Örmény Gyökerek2019. január-február

4140

A magyarörmény közösség további rendezvényei
BENCZUR ZENESZALON  rendezé-
sében, 2018. november 13-án 18.00.
órakor KACSÓH PONGRÁC emlék-
hangversenyt és HAIG VARTAN VI.
szimfóniájának ősbemutatóját hallhatta 
a közönség.

Azelsőrészprogramja:
1.KacsóhP.:Preludium alla Passacaglia.

op.10.(1907)
 KecskésBalázsátiratátelőadtaaDUÓ

FRESCOzongoranégykezesegyüttes
2.Meditation supra versum 7 Psalm

CXXXVIII. (1916.nov.28.) Előadta 
a”SOUVENIRS”együttes

2. Jánosvitéz(1904)zongoranégykezes
kivonatát készítette Kecskés Balázs,
előadtaaDUÓFRESCOegyüttes

Amásodik részben hallhattukHAIG 
vARtAN magyarörmény szimfóniáját 
(VI.Symphonia-Suitelyrique”Hungarahay”) 
a„SOUVENIRS”együtteselőadásában,
vezényelt Krasznai Gáspár.

DUÓ FRESCO
Tagjai:Kánya Zsuzsanna és Fancsali János

„SOUvENIRS” EGyÜttES
Tagjai:Füzesséry Attila–hegedűI.,Hoós 
Andrea – hegedű II., Ládi Zsuzsanna –
brácsa,dr. Simonná Vízvári Dóra–cselló,
Molnár Balázs–fuvola,Terpai Miklós–
klarinét,Csatos Zoltán–fagott,Földváry 
Balázs –nagybőgő.

HAIG vARtAN 
Svájcban élő, örmény származású zene-
szerzőészongoraművész.
Tanulmányait Bázelben, Budapesten,

Párizsban,SzófiábanésBécsbenvégezte.
Aművésztöbbmintharmincévekom-

ponálzenét.Muzsikájárajelentőshatással

vanúgyazeurópaizeneihagyomány,mint
a keleti kultúra, amelyből ő származik.
Zeneivilágábanérzékelhetőanyugatira-
cionalitásésakeletimiszticizmusegyüt-
tesjelenléte.Párizsban1995-benUnesco
díjat kapott operájáért (Prométhée XII),
amelyet 1994-benmár bemutattakVelen-
cében,aTeatroGoldoniSzínpadán.Külö-
nösszenvedélyeatörténelemésafilozófia.

November 14-énaZuglóiNemzetiségi
Ház termeiben Karácsony Ernő festő-
művészreemlékeztünkazáltalakészített
festményekből rendezett kérészéletű ki-
állításon, amelyet Tarisnyás Csilla élet-
társa szervezett. A művész barátaitól,

Kacsóh Pongrác Haig Vatran

ismerőseitől kölcsönzött képek feleleve-
nítettékakoránelhunytművésznagyívű
ecsetkezelését,aszínekkavalkádját,rob-
banó természetét. László Zita szatmár-
németi színművésznő személyes isme-
rőskéntésaművészről írtakalapjánegy
zenés irodalmiösszeállítással emlékezett
meg a művészbarátról. Karácsony Ernő
művészi életútját, műveit Dr. Benedek 
Katalin művészettörténész előadása ele-
venítettefelanagyszámúközönség,főleg
barátai-ismerőseielőtt.
Rendezte:aZuglóiÖrményÖnkormány-

zatésaművészsegítőbarátai,ismerősei.

November 30-ánaZuglóiÖrményÖn-
kormányzatszervezésébenaZuglóiNem-
zetiségek Házában nagysikerű Adventi 
koncertetadottelőaXVI.kerületiCorvin
Kórus, zongorán kísérte Vikol Márton, 
karnagy Vikol Kálmán volt.

Mikulásváró
December 7-én a gyermekek és felnőttek
szép számbangyűltekössze azÖrményKa-
tolikusPlébániaközösségi terében,hogy 
együtt élvezzék a Mikulásváró mesejátékot 
vidám,interaktív,zenésműsorát.Szereplői
Keller Linda és Krizsik Alfonz, az Artashat 
Színházművészeivoltak,akikteljesátéléssel
tudtákagyermekeket(2–12év)lekötni,el-
varázsolni,bekiabálásaikat,kíváncsiságukat 

László Zita, Dr. Benedek Katalin és Tarisnyás Csilla
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beépíteni meséjükbe. Gazdag ajándék-
csomagokatosztott szétaMikulásmin-
dengyermeknek,melyetmegtoldottmég 
azEgyesületelnökepapírkivágóésragasztó
játékkal.A felnőttek és gyermekek boldo-
gantávoztakaszépéshangulatosestről.
ArendezvénytazErdélyiÖrményGyö-

kerekKulturálisEgyesületésaBp.Főv.
II.ker.ÖrményÖnkormányzatrendezte.

2018. december 23-án,a11óraiarany-
vasárnapi ünnepi szentmisét követőKará-
csonyi ZeneagapénPomázi Zoltán(Bojtor-
jánEgyüttes)nagysikerűkarácsonyiműsora 
a Budapesti ÖrményKatolikusTemplom-
banfelmelegítetteanagyszámúhallgatóság
szívét, úgyhogy többször is visszatapsolta.
Az immár második alkalommal vendé-
gül látott művész a rajongók hatására

megígérte,hogy2019Karácsonyánisszí-
veseneljönamagyarörményközösségbe
egyújabbkarácsonyiműsorával.
Rendezte:ZuglóiÖrményÖnkormányzat

2018. december 28-án a Budapesti
Örmény Katolikus Lelkészség közös-
ségi termébenAHANG varázsa címmel 
az Accelerandó Vonósegyüttes műsorát

Szongott Gábor, a műsor szervezője és családja

hallhatta a közönség. A műsorban ör-
mény népzenei feldolgozások, J.S.Bach: 
Két menüettje,Mozart: B-dúr templomi
szonátája, Schubert nyolc dala Lukin 
Zsuzsannaénekművész tolmácsolásában,
Bartókrészletekésörménynépzeneifel-
dolgozás volt hallható dudukon (Bartek 
Zsolt).Az együttes  tagjai:Szalay Ildikó 
és Szalai Ildikó–hegedű,Varga Ferenc–
brácsa,Bántai Erzsébet –cselló.
A rendezvényt a XI. kerületi Örmény

NemzetiségiÖnkormányzatrendezte.

Mátyásváró ének
IgazságosMátyáskirály,
tetudtad,enépnekmifáj,
kifölségesasztaloknál
államfőkkeltársalogtál,
rémálom az ellenségnek,
kiegyegészföldrésztvédmeg,
nyomorultakmenedéke,
országunknakrendésbéke!
Bölcsvoltáléshajthatatlan
asorsdöntőpillanatban.
VilágjárószépDunánkat
királynővékoronáztad.
Szorgalmasanösszeszedted
ékszerdoboz-palotába
atudományt,művészetet,
sasszemekkel megtalálva.
Végvár-országokosőre,
gondoltál-eajövőre,
hanyugtalanéjszakákon
messze elkerült az álom,
faggatvaacsillagokat,
hogyasorsunkmittartogat?
Csillagtornyodbanevégett
rajzoltál-ecsillagképet?
Hogykitárulmindenajtó
ésanagyrabszolgahajtó

országunkatlegázolva
Budavárátostromolja?
HogyBudavárösszestornya
ágyútűztőlomlikromba,
s százötven éven át ott csak
Isztambulbólkormányoznak,
smindent,amitjátszvamegnyert:
mintkétpompáskandelábert,
nagyság,szentségoszlopait
barlangjábamagávalvitt,
aranyozottkárpitokat,
NagySzulejmánodahordat,
királyainkszobor-mását
jó,haroncsokkéntkiássák,
emberrablógyilkoshorda
könyvtáradatszéthurcolja,
svilághírűpalotádnak
termeibenorgiáznak...
Amintmegintütazóra,
várunkilyenpártfogóra:
avérengzőiszlámszörnyek
kapuinkondörömbölnek!
ÉbredjhollósMátyáskirály,
varjakközöttrendetcsinálj!
Angyalkürtökébresszenek,
hívdfeketeseregedet,
haránktörazördögihad,
gyertekelőHunyadiak!

2018. XI. 15.

Dr. Szám László


