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a rendezvé-
nyen, aki be-
mutatta 23 éve
fennálló, kelet-
európai témák-
kal foglalkozó
intézményük
tevékenységét. 
Interdiszcipli-
náris, nemze-
teken átívelő
kutatásaikatá-

gabbértelembenvetteurópairégiótérin-
tik. Kiemelte, Magyarországot gyakran
írtáklevendégszeretőországként,ésutalt
Szent István intelmeinek erre vonatkozó
soraira,melybenazegynyelvű,egykultú-
rájú ország gyengeségére figyelmeztetett
azállamalapító.

 
Intézetük Örmények Kelet-Európában 

című sorozatában eddig hat kötet látott

napvilágot; együttműködnek többek
között Kovács Bálinttal, a PPKE BTK
Armenológiai Intézetének igazgatójával
is. Elmondta, intézetük számára alapelv,
hogy szükség van kiállításokra ahhoz,
hogy megjelenjenek, láthatóvá váljanak
kutatásaik eredményei; ezek a tárlatok
sokkalnagyobbhatástérnekel,többem-
bertszólítanakmeg,mintanyomtatásban

megjelenő publi-
kációk.
A Berlinből ér-

kezőMeline Pehli-
vanian (Berlini
Állami Könyvtár)
méltatta a kiállí-
tást tudományos
szempontból. El-
mondta: Arménia
avilágonelsőként
tette államvallássá 
a kereszténységet 
a4.századelején.
Azörmény írástkifejezettenazért alkotta
meg Meszrop Mastoc,hogyaBibliátlele-
hessenjegyeznivele(mintatárlatonolvas-
ható:úgyvártákaszerzetestazábécével,
mintMózestannak idejénakőtáblákkal).
Ez volt a hetedik nyelv, amelyre lefordí-
tottákaSzentírást,ésazörményirodalom
első írott emléke.MeszropMastocnak és
tanítványainakkülönünnepállít emléket:
aSzentFordítók emléknapját azÖrmény
Apostoli Egyházban október közepén, 
azÖrményKatolikusEgyházbanszeptem-
berelejénünneplik.

AzEgységéssokszínűség–Azörmény
Bibliaésavallásoshagyománycíműtár-
laton nemcsak az első három teljes ör-
mény bibliakiadás (Amszterdam, 1666;
Isztambul, 1705;Velence, 1733) látható,
hanem számos családi ereklye, valamint
az erdélyi örmények vallásgyakorlatá-
hoz kötődő tárgyak – tájékoztat a kiállí-
tássajtóanyaga.–Atöbbmintszázéves
kincsek egy-egy oszmán-örmény család
mikrotörténelmét hordozzák. A tárgyak,
amelyekvárosrólvárosrakísértékatúlélő
családokat, rávilágítanak az oszmán-ör-
ménytársadalomkulturális,nyelviésval-
lásisokszínűségére.

 

Christian Lübke igazgató

Meline Pehlivanian
Azörmények aKárpát-medencében is

otthonra találtak. A 17. században ván-
doroltak be nagyobb számban Erdélybe,
aholuniótkötöttekaKatolikusEgyházzal,
majd viszonylag gyorsan integrálódtak
amagyar társadalomba.A dualizmusban

számosparlamentiképviselőt,
minisztert, sőt miniszterelnö-
köt  is adtak Magyarország-
nak, az aradi 13 közül pedig
KissErnőésLázárVilmoser-
délyiörményszármazásúvolt.
Az örményeket a világ első

keresztény népeként tartják szá-
mon, akik a keresztény-musz-
lim kontaktzónában (a Perzsa,
azOszmánésazOroszBiroda-
lomterületein)isévszázadokon

keresztülmegőriztékhitüket,sokszorazál-
lamiságteljeshiányában.

Verestói Nárcisz/Magyar Kurír
Fotó: Thaler Tamás

2019. március 27.

Ezüst ereklyetartó

 „Az életet átjáró biblikusság”
a Széchényi Könyvtárban - részletek

Az örmény Biblia nyomtatástörténetről nyílt kiállítás az Országos Széchenyi 
Könyvtárban. Az ünnepélyes megnyitón a hazai örménység és vezetői mellett 
jelen volt Tüske László, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatója, Anahit 
Simonjan, a Magyar-Örmény Baráti Társaság elnöke, Szuromi Szabolcs Anzelm, 
a PPKE rektora, Michael August Blume nuncius, valamint a kiállítás hazai támo-
gatói: a Fővárosi Örmény Önkormányzat, elnöke Esztergály Zsófia Zita, az Erdé-
lyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a II. ker. Örmény Önkormányzat, 
elnöke dr. Issekutz Sarolta is. A tárlat kurátorai Kovács Bálint egyetemi docens, 
az Armenológiai Intézet vezetője és Vahé Tachjian, a PPKE BTK Armenológiai 
Intézetének oktatója, a Houshamadyan berlini kutatóprojekt vezetője. 
A ritkaságokat felsorakoztató nemzetközi tárlat összehozta a hazai örménységet, 
de érkeztek az Kanadából és Erdélyből is magyarörmények azért, hogy meg-
nézhessék a Biblia különlegességeket. Közel 250 látogató volt kíváncsi a tárlat 
megnyitására, a szakmai előadásokra.

…A szervezők a Bibliák nyomtatástör-
ténetén keresztül az örmény diaszpórát
is bemutatják. A kiállított tárgyak kö-
zött vannak az Oszmán Birodalomból

menekült örmény családok hagyatékai,
amelyekPárizsból,Marseilles-bőlésLiba-
nonbólérkeztek,megjelenítvea19.század-
beli Oszmán Birodalom örmény vallásos
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Várady Mária  
Ani felől, Szépvíz felé … A költő élete                   

hagyományait.A tárlat utolsó részénpe-
dig az erdélyi örmények vallásosságát
mutatjákbeaszervezők,részbenszemé-
lyihagyatékokon,részbenazErdélyiÖr-
ményGyökerekKulturálisEgyesületáltal
biztosítotttárgyakon,részbenabudapesti
Orlay utcai Örmény Múzeum anyagán
keresztül…
A kiállítás együttműködő partnerei:

Örmény Nemzeti Könyvtár, Berlini Ál-
lami Könyvtár, a Gyulafehérvári Római

Katolikus Érsekség, a Houshamadyan
Projekt,SzamosújváriÖrményKatolikus
Egyházközség, Budapesti ÖrményKatoli-
kusEgyházközség.
Támogatók: Gulbenkian Alapítvány,

GWZOLeipzig
Fővárosi Örmény Önkormányzat

Lászlóffy Aladár Kossuth díjas költő. Míg velünk volt, köztünk járt-kelt, érzékeltük 
különlegességét, szerettük nyelvi tréfáit és tudtuk: nagy dolgokról csak ő tud méltón 
nyilatkozni.

Ali tíz éve itt hagyott minket a „szakadékban”, ahonnan mi is gyakran kiáltunk föl: 
„Uram, …nem boldogok az emberek,  de engedd még e szenvedést…” 2019.  április 
18-án a Fővárosi  Örmény Klubdélutánt Lászlóffy Aladár emlékének szenteltük.

Veleemlékeztünkaz1915-ös 
Örmény Népirtásra, a Hajr
MerésaGenocídiumciklus
verseivel.
Különös szerencsénk,

hogy Dr. Kabdebó Lóránd 
egyetemi professzor emlé-
kezését hallgathattuk, aki
a XX. század magyar és
egyben Erdély történelmét
példabeszédben mondta el.
Vannak szavak, gesztusok,
melyek kitörölhetetlenül
belénk ivódnak, melyekre
egész életünkben emlékezünk. Felidézve
az első kolozsvári találkozást már én is
látom,amintLászlóffyAladárkolozsvári
lakásábanatelefonbabeépítettlehallgató
készüléket, a „poloskát” párnával hang-
szigetelik,hogyakörnyezetébenelhangzó
beszédetnerög-
zítse.Egydikta-
túra, ahol „Rab
Úr, rab teremt-
mény, rab sá-
tán” él. Mégis,
a magyaror-
szági rendszám-
mal közlekedő
KabdebóLóránt
gépkocsijátSza-
mosújvár felé 

követia„securitate”autója.
Alimegjegyzi: „–Te, ezek
tudják,hogymijövünk!?”
Ezért, meg mindenért

„kényszerzubbonyában fél-
jen”mégiséljenŐ,korának,
a kommunizmus börtönei-
nek „rab szóvivője”, adjon
hírt rólunk, vívódásainkról,
nyomorunkról,álmainkról.
Az irodalmi emlékezés

gerincétDr. Széles Klára ra-
gyogó,komolyértéketképvi-
selőUtószócíműtanulmánya

adta.AMagyarTudományosAkadémiaIro-
dalomtudományi Intézeténekmunkatársa
példátadóprecizitással,empátiával,érez-
hető szellemi gyönyörködéssel válogatta
LászlóffyAladárverseit.AzelőadókJeges 
Krisztián és Várady Mária színművészek

márvánnyal  
kövezett úton
haladtak, míg
egy-egy, eddig
kötetben meg
nem jelent vers-
ben mutatták
beaköltőiuni-
verzumot. Értő
és értelmet 
közvetítő elő-
adásuk a költő

Balról: Dr. Kabdebo Lóránt, Jeges Krisztián,
Várady Mária, dr Issekutz Sarolta

Egység és sokszínűség – az örmény biblia és a vallásos 
hagyomány című kiállítás anyagából


