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Miért történt minden előzetes beharan-
gozás nélkül a Magyarörmény Tudástár 
bejelentése és bemutatása? Csak akkor 
mertük nyilvánosságra hozni az ötletet,
amikor ténylegesen megkaptuk a pénzt
hozzá. Pályázaton semmi esélyünk sem
lettvolna,nemismertünkpályázni.Sze-
rencsénkre2017őszénaMarczibányitéri
kiállításunkmegnyitójánmegjelentVarga 
Mihálypénzügyminiszterúr is,akit letá-
madtunkazötlettel.Nagyontetszettneki,
fontosnak tartotta a projekt elindítását.
Szóbeliígérvénytkaptunkarra,hogyasa-
játkeretébőltámogatja,detechnikaiokok
miattapénzegyévetkésett.Csakakkor
álltunk ki vele a nyilvánosságra, amikor 
a pénz megérkezett és belevágtattunk.

Mikor és hogyan merült fel a Magyar-
örmény Tudástár alapító gondolata?
Többindítógondolat,megoldandóprob-

léma volt. 
• Sok anyag gyűlt össze az évek alatt.
 Az elmúlt húszon év alatt sok anyag 

gyűltösszeésazokatmegkellőrizni
(örmény tárgyú könyvek, kiállítási
anyagok, családi dokumentumok,
genealógiával foglalkozó levelek,
elhangzott előadások, stb.).Az Er-
délyi Örmény Gyökerek Füzetek
egy olyan kiadvány, amelybe sze-
retjük „begyűrni” a  megőrzendő-
ket.Nagyon sokmindent sikerült is,
amelyre büszkék vagyunk. De a hely 
iskicsiésnemlehetezenamódon
megoldani minden archiválási fel-
adatot. Ki kellett találni valamit 
a jelen értékmentésre. A jelen mellett 

ottvanmúltis,tekintettelarra,hogy
az őseink által gyűjtött információ
az ő időszakuknak megfelelő mó-
don,könyvben, folyóiratban,doku-
mentumbankerültrögzítésre.

 Gondolnunkkellarra,mileszezzel
asokanyaggal,ha…

• 2015-2016-ben a Tanulmányi ver-
seny lebonyolításakor jó lett volna 
egy „örmény tankönyv”

 Tanulmányi verseny téma-összeállí-
tására ajánlani kellett forrásanyagot,
tananyagot a felkészüléshez. Mit
ajánljunk? A problémát - akkor át-
menetileg - úgy oldottukmeg, hogy
válogattunknéhánykönyvet, kijelöl-
tünknéhányfontosrésztbelőle,tanul-
mányokatdigitalizáltunkéselküldtük 
a jelentkező diákoknak. Olyan kér-
déseket állítottunk össze, amelyekre 
a válaszok az általunk ajánlott tanul-
mányokbanmegtalálhatók.

 Végül is a választott megoldás:
• Az örménységről szóló tudásanyag

legyen alternatív és legyen inter-
aktív.

 Adjunk teret az alternatív elmé-
leteknek, különös tekintettel arra,
hogyamaitechnikalehetővéteszi,
hogy többet is és részletesebben is
megjelentethetünk. Jelentessünk 
megtöbbkönyvet,elméletet,tanul-
mányt,előadást...

 A válogatás és feltöltés során nem
kívánunk szakértőként mérlegelni
és igazságot tenniaz írásokközött,
ezérttörekszünkarra,hogyminden,

Balogh Jenő
Gondolatok, gondok a Magyarörmény

Tudástár tervezés és megvalósítás során   

sokéviküzdelmemutánelérni,hogyazúj
nemzetiségitörvény(2011.éviCLXXIX.
tv.) elismerjeahazaiörménységmagyar
anyanyelvét isazörménymellett.Ennek
fényébenmegállapítható,hogyazörmény

nemzetiségi önkormányzatiság amagyar
anyanyelvű,túlnyomótöbbségbenélőer-
délyi magyarörmények nélkül a törvény
szerintnemjöhetettvolnalétre.
Szongott Kristóf szamosújvári tanár,

armenológus a XIX. század utolsó évti-
zedeibenazerdélyiörménységetmagyar-
örménynek (magyarörménynek) nevezte
el,hogymegkülönböztesseakülföldidi-
aszpórák örménységétől, akik beszélték 
az örmény nyelvet. Ezt a szóhasználatot 
azáltalaelindítottArmeniamagyar-örmény
havi szemle folyóiratában (1887-1907) is
megjelentette.Eztaszóhasználatotvetteát
amagyarországi,Erdélybőlelszármazott,
évszázadok óta magyar kultúrán felnőtt
örménység, hogymegkülönböztessema-
gátaXX.sz.másodikfelébenKeletrőlér-
kezettörményektől,akikakeletiörmény
nyelvjárású örmény nyelvet beszélik.
Őseink Erdélyben a nyugati nyelvjárás
erdélyiváltozatátbeszélték,amelykihalt
aXX.századra.Mahasználatosazerdé-
lyiörményekközöttaz„örménygyökerű

magyar” kifejezés is, amely összefügg 
a választásokkal, hiszen mi alapvetően
ennektarjukmagunkat,amikoramagya-
roklétszámátkellmeghatározni.
AszámarányokattekintvemaMagyar-

országon az örmény nemzetiséghez tar-
tozók túlnyomó többsége (kb.98%)már
kétszáz éve magyar anyanyelvű. Ennek
ellenéremindenkibüszkeörménygyöke-
reireésboldoganvállaljaenemzetiséghez
valótartozását,mertegynagymúlttal,ősi
kultúrával rendelkező, sikeresésmegbe-
csült közösségnek tartja az örményeket
ésaz ilyenközösséghezvaló tartozást jó
megélni.AjerevániÖrményTudományos
Akadémián tett látogatásunkkor (2005) 
azakadémiaelnökévelisbeszélgettünker-
ről,akinagyonörültennekésafogadásunk
soránkijelentette,hogyaKárpát-medencei
örménydiaszpóraa legrégebbidiaszpóra,
amelyközel800évutánisápoljaörmény
gyökereit,kultúráját,hagyományaitésör-
ménykatolikushitéletét...
Ha többet szeretne megtudni rólunk

és élvezni az emlékalbum szép fotóit, 
az„1001”mosolygósmagyarörményarcot

látni, akkor keresse meg az Erdélyi Ör-
mény Gyökerek Kulturális Egyesületet,
aholazemlékalbummegszerezhető.

dr. Issekutz Sarolta

Dr. Pál Emese a Szongott Kristóf-díj átvételén
(Szongoth Gábor és dr. Issekutz Sarolta) 

2016-ban a Tarka Napon Krikor atya átadja
a Pátriárka emlékkönyvét dr. Issekutz Saroltá-

nak. Jobbra: Tutsek Árpád
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a tematikus témakörbe tartozó fon-
tosírásfeltöltésrekerülhessen,bizo-
nyosszerkesztőimoderálásután.

 Új technikával lehetőségünk van
interaktív tananyagot létrehozni,
azaz bárki az igényeinek megfe-
lelően kibővítheti ismereteit (ahol
különbözőmenüpontokközöttlehet
válogatni,majdtovábbhaladvabő-
víthetiismereteit).

 Gondoljunk bele: Mi örmények,
hányszor hallottuk már a híres mon-
datot, hogy I. Apafi Mihály befo-
gadta/behívta/letelepítette az örmé-
nyeket. Kinyitjuk a tudás világát,
most lehetőség nyílik arra is, hogy
egyetlen gombnyomásra elérhes-
sük azt a levelet, azt a megállapo-
dást,amelyetI.ApafiMihálykötött 
azErzsébetvárosiörményekkel.(Csak
azoknak,akikarraiskíváncsiak!)

• Az idő szava 
 Afiatalokésaprogresszívnemfia-

talokmamásképpengondolkodnak,
másképpen olvasnak, másképpen tá-
jékozódnak. Lehetőséget kell adni,
hogy amaguk eszközeivel tanulja-
nak,kutassanak.Azújvirtuálisesz-
közökkelkellélni.

 Szinténatanulmányiversenyírásbeli
szakaszánál tapasztaltuk, ahol megen-
gedettvoltazinternethasználata,hogy
hiábaajánlottunkaversenyződiákok
számárakönyveket,tananyagrészeket
a felkészüléshez, a megoldásokban,
visszaköszöntek a nem egészen kor-
rekt, internetes válaszok.Tudomásul
kellvenni,haezamaiút,akkortegyük
elérhetővé a helyes megoldásokat 
azinternetenmindenkiszámára.

Tervezzük, hogy a Magyarörmény 
Tudástár megmozgatja a hazai és erdé-
lyi közösségeket is.

Már eddig több levelet küldtünk szét
Magyarországon és Erdélyben, felkérve
embereket, szervezeteket, hogy ők is
kapcsolódjanakbe,állítsanakösszebe-
mutatkozókiállításanyagokat.Aszóbeli
érdeklődésnagyonpozitív,máranyagis
érkezett,bízunkasikerben.

Van néhány részben még eldöntendő, 
gondolkodtató kérdés.
A Magyarörmény Tudástár nyelve le-

gyencsakmagyar,illetvelegyen-enem-
zetközi (angol)? A többnyelvűség nem 
amagyarörményközösségszámáralehet
fontos, hanemanemzetközikapcsolatok
szempontjából lenne jó. Ez elsősorban
pénzésfordítókérdése,most-agyűjtés
és indulás fázisában - maradunk a csak
magyarnál,kiegészítvenéhányáltalános-,
bemutatkozó szöveggel örményül és an-
golul. Később, ha arra lesz lehetőség,
akkorlehetfejleszteninemzetköziszintre.
Nem politizálunk, mindenki számára

hasznosakkívánunklenni.
Úgyfogjukfel,mintegydicsőségtábla,

azaz szeretnénk elérni, hogyminden ör-
ménygyökerűbüszkéntanulmányozzaés
büszkelegyenarra,hogyottvannakősei.
Fontoslenneazis,hogyamaélőörmény
gyökerű művészek, tudósok híres em-
berek is oda kerüljenek,még életükben,
hogy a Magyarörmény Tudástár ne egy
halottiemléktáblalegyen.
Legyen a Magyarörmény Tudástár is

mosolygós,mintazemlékalbum.

Nem kívánunk fórummá lenni, azaz
olyan felületté válni, amelyre bárki bár-
mit írogat,haazörményekrőleszébe jut
valami.

MindenkedvesOlvasónknakhasznosés
kellemes keresést, kutatást, olvasást és szel-
lemigyarapodástkívánaSzerkesztőség.

MihúzódikaGörgei-kérdésmögött?Erre
kerestük a választ az örmény gyökerű
honvédtábornokról nyílt kiállítás alkal-

mával, a Magyar Nemzeti Múzeumban.
Dr. Hermann Róbert társkurátor segítsé-
gévelmegiskaptuk,hiszentöbbmint400
műtárgy, multimédiás alkalmazás és fil-
mekelevenítettékfelalegendástábornok
örökségét.Atárlatkedvezményesmegte-
kintésétaFővárosiÖrményÖnkormány-
zatbiztosítottaésszervezte.
AMagyar Nemzeti Múzeum legújabb

időszakikiállításábanarrateszkísérletet,

Pagonyi Judit 
Az ismeretlen Görgei – a Magyar Nemzeti 

Múzeum kiállításán jártunk  
hogy Görgei Artúr (1818-1916) valós
alakját, pályafutását, majd megítélését
és annak változásait bemutassa. Görgei
Artúr az 1848-1849. évi szabadságharc
legvitatottabb alakja, aki 30 évesenmár
tábornok.Amagyarvitézségutolsólegen-
dáshőse,akiolyansikereketérel,hogy
Ausztriakénytelenidegensegítségetkérni
seregeellen.Őpedigfeltételnélkülleteszi
a fegyvert a túlerőben lévő orosz csapa-
tokelőtt.Kegyelmetkap,mígtársaivéres
megtorlásnak esnek áldozatul. Túléli ezt
is,mintacsatábanszerzettkoponyasebet,
ésárulónakbélyegezvemorzsoljanapjait
ezutánmég67évig,kegyelemkenyéren.

Hősvagygazember?Ördögifélistenvagy
félisteni ördög? Mi húzódik a „Görgei-
kérdés”mögött? Igaza volt-eKossuth La-
josnak, aki Görgeit tette felelőssé a sza-
badságharcelvesztéséért?Aszabadságharc
árulójavagy legkiválóbbkatonájavolt ez
az ismeretlenségből szinte pillanatok alatt
fővezérré avanzsált tiszt, aki a szabadság-
harc tizenegy nagy csatájából hétben ott
volt,sebbőlötösszecsapástőmagaveze-
tett?Ellehetettvolnakerülnianevéhezfű-
ződőfegyverletételt?Ezekreakérdésekre
azidőkfolyamántöbbválaszisszületett,

Dr. Hermann Róbert a közel 3 órás tárlatvezetése 
után (dr. Issekutz Sarolta és Esztergály Zsófia)


