
Erdélyi Örmény Gyökerek 2019. május–júniusErdélyi Örmény Gyökerek2019. május–június

2928

Miért ünnepelnek az örmények március
15-én?Egyáltalánmi köze az örmények-
nek a reformmozgalomhoz és 1848-hoz?
–aHimnuszelhangzásautánazelnökud-
variasan, rövidenelmondta,hogy I. Apafi 
Mihályamikorbefogadtaésterületetadott
saját birtokán a Moldvából elmenekült
3000örménycsaládnak,egysemvoltkö-
zöttük,akinetudottvolnaírni,olvasniés
anyanyelve mellett még egy két más nyel-
venisbeszélni.Afelajánlottterületetsaját
pénzükkel váltották meg. Volt, aki már 
I.Apafifejedelemtőlnemességetkapott.
És tudják-e, tette fel a kérdést, milyen

állapotok voltak akkorErdélyben a török
vészutánésaszétszabdaltMagyarorszá-
gon? Mikor szabadították fel a magyar
jobbágyságot? Majd tovább folytatta: 
azörmények tehetségükkel, szorgalmuk-
kal, saját pénzből városokat hoztak létre,
jómódú településeket, melyekben temp-
lomokat, iskolákat, kórházakat építettek.
Felvirágoztattákakereskedelmeta török
által elpusztított Erdélyben, az ország-
ban. Gazdagságukkal mecénásokká vál-
tak. Hogyne lettek volna hívei a reform
mozgalomnak, amikor már ők polgári
szinten éltek! Gyermekeiket taníttatták.
Megtanulták a magyar nyelvet. Számta-
lanfontosmegyei,városiposztottöltöttek
be.Majdelsorolta,hányképviselőtadott
az örmény közösség és 1848 után hány
államfőt az országnak
1860-as évektől. Az ör-
mények,amagyarörmé-
nyek,azörménygyökerű
magyarok magyarabbak 
a magyaroknál.
Aszabadságharcörmény

hőseirőlésvértanúirólmár
sokszorbeszélt,leírta,hogy
magyarörményekvoltak.
Életükkel áldoztak azért 

ahazáért,melybefogadtaőket.Ezértemlé-
kezünkkulturálisműsorralKissErnőaradi
vértanú emléktáblája előtt és fejezzük ki
tiszteletünket március 15-én és október
6-án, fejezte be ismertetőjét Nuridsány
Zoltánnéelnök.
VégülátadtaaszótVárady Mária szín-

művésznek,akielénekelteazörményMi-
atyánkot,majd1848-asdalokat.Előadta

Ady Endre versét, A Tűz csiholója-t.
…Csakakkorszületteknagydolgok
Habátrakvoltak,akikmertek.
Shaszázszortudtakbátraklenni,
Százszorbátrakésviharvertek.
Mesélt nem szokványos történeteket

KissErnőhonvédaltábornagyról.Megéne-
keltette az ünnepi résztvevőket a ragyogó
tavaszinapsütésben.MegkoszorúztákKiss
Ernőemléktábláját.AXV.kerületiÖnkor-
mányzat részéről: Németh Angéla polgár-
mester és Tóth Imre alpolgármester helyezte 
elatiszteletésemlékezéskoszorúját.
AzÖrményNemzetiségiÖnkormányzat

ésazÖrményKözösségrészéről,Nuridsány
Zoltánné,Belényessy István,VáradyMária,
Göcseján Antalné, Susányiné Koch Judit 
és Perlaky István koszorúzott.
ASzózattalfejeződöttbeazemlékezés

éstiszteletadásakerületiÖrményNemze-
tiségiÖnkormányzatszervezésében.

Dr. Cs. G.

Gopcsa Paula                                                                                                                         
Tájak, városok, emberek

Dávid Krisztián Imre festménykiállítása
2019.március 29-én nyíltmeg a Zuglói
NemzetiségekHázában.

Zárugné Táncsin Katalin elnöknő kö-
szöntötte a vendégeket, akiknek nem
kell bemutatni a kiállítót,mert közössé-
günkmindentagja
nemcsak ismeri,
de szereti is fi-
gyelmességéért, 
kedvességéért, se-
gítőkészségéért.
Még a rózsák és
a liliomok is az ő
keze nyomán nyíl-
nak templomunk  
kertjében, az Or-
layutcában,mivelkertészmérnök.
Akiállítottképekérdekessége,hogynem

vászonra vagy lemezre készültek, hanem 
üveglapra.Németül„Hinterglasmalerei“-
nek nevezik ezt a technikát, amikor az
üveg hátlapjára festikmeg a képet tem-
perával, vagy olajfestékkel. Az így ké-
szített szentképek a népművészet körébe
tartoznak. Különösen német és cseh
területen voltak kedveltek, de a Mo- 
narchia keleti fe-
lén,azészakiszlo-
vákok, az erdélyi
románok és a déli
szerblakosokkép-
igényeinek kielé-
gítésére, nálunk 
is, mint Európa
más tájain is, szá-
mos üvegképfestő
központban készí-
tették. Erdélyben

nagyobb üvegképfestő központok:
Füzesmikola, Arad, Brassó, Fogaras,
Gyulafehérvár.
Amagyarkatolikusparasztságishasz-

nálta az üvegképeket.
Búcsúkonárusították.Azemberekszí-

vesen adták fiata-
loknak nászaján-
dékul. A „szent
sarokra”’ függesz-
tették, egyet jobb-
ról,egyetbalról.Ha
nagytakarításkor 
levették, énekelve, 
imádkozva tették
vissza.Hadivato-
sabbra cserélték, 

arégitnemvoltszabadeladni,vagymeg-
semmisíteni.Ilyenkorapadlásrakerült.Me-
zőkövesdenszépenleterítettasztalratették,
elémécsestésvirágokat,Ottimádkoztak.

A Magyar Néprajzi Múzeum mint-
egy 400 darabból álló gyűjteményt őriz,
üveg-,tükör-ésikonképekből,az1885-ös
ésaz1896-osMillenniumKiállításanya-
gából.

Az ábrázoláso-
kon Jézus és Má-
ria. Bibliai tör-
ténetek. Utolsó
vacsora. Krisztus
akeresztfán.Pieta.
Pantokrátor. Jézus
szíve.Máriaszíve.
Angyali üdvözlet.
Fájdalmas Isten-
anya. Bűnbánó
Magdolna.

Gopcsa Paula festőművész és Dávid Krisztián
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Programajánló – Meghívók
Fővárosi  Örmény Klub

2019. május 16-án, csütörtök 17 óra
Helyszín: ÚJRA a Pest Megyei Kormányhivatal Nyáry Pál terme,

Budapest V. Városház u. 7. szám felől (II. belső udvarban)
Műsor:Nagy Lenketeológus,újságíró:Valláséspolitika–előadás

Vendégünk:Görgey Zsuzsanna,aGörgeikörelnöke,akiatábornokemlékének
őrzésérőléshírnevénekhelyreállításáról,valamintDr. Szöőr Annajogász,aki

aközvéleményformálásárólbeszél.
AzenéskikapcsolódástFővárosiÖrményKözösségiTéréneknövendékei

biztosítják,örményésmagyarzenével.
Fellép:Kálvin Tamás és Juhász Thália

Rendezi:FővárosiÖrményÖnkormányzat
Támogató:ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület

Fővárosi  Örmény Klub
2019. június 20-án, csütörtök 17 óra

Helyszín: ÚJRA a Pest Megyei Kormányhivatal Nyáry Pál terme,
Budapest V. Városház u. 7. szám felől (II. belső udvarban)
Nagy Gyöngyvér:Mezei Józseffestőművész,költő,polihisztor

bemutatásavetítettképeselőadással
Rendezi:XV.kerületiÖrményNemzetiségiÖnkormányzat
Támogató:ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület

Védőszentek felsorolhatatlan névsora:
András,Antal,Balázs,Borbála,Dorottya…
Háziáldás.
Vanolyanüvegképis,aminmáregyasz-

szonyfotójavanráillesztve,köréjevirágot
festettek.Csíkbólismerünkegyvadászjele-
netetis.
Ritkasága miatt megemlítem, hogy

Osswald Ferdinánd (1698-1776) Sopron-
ban, az üvegképfestőműhelyében portré-
katésházasságiemléklapokat iskészített
a szentképek mellett.
Az üvegfestés sok mindenben külön-

bözik a szokásostól, már csak azért is,
mert meg kell 
majd fordítani
az üveglapot és 
akkor, ami jobb
oldalon volt, az
aszínénabalol-
dalrakerül.

A fényeket 
előbb kell fel-
festeni, csak az-
után azt, amin
tulajdonképpen
van a fény. Vi-
szont a színek száradás után eleveneb-
bekmaradnakazüvegmiatt,különösen,
ha fekete kontúrokat használunk, ami
minden színt felerősít. Ekkor viszont 
azábrázolásveszítatérbeliségéből.

ADávidKrisztián Imre kiállításának cí-
mében levő
„emberek” meg-
jelölés kisméretű
portrékat jelent. 
Nők, férfiak,
gyermekek. Fi-
atalok, öregek.
Köztük ismert,
örmény gyökerű

rokonok, például Zakariás Péter Karak-
teresek.
„Több volt” – mondja Krisztián, de 

az elmúlt, hat évben, mióta festi őket,
sokatelajándékozottbelőlük.
Bárcsakarcok,nekemmégisKosztolányi 

négysorajutazeszembe

...”szíveketgyűjtöttem.Elhanyatló
kedvesfőket,jóaggokkékerű
áldottkezét,kisgyermekekcsodás
seprőpillájú,bűvösszemeit”.

A tájak, városok csoportosítású képek szépen 
komponáltak, vál-
tozatosak, dina-
mikusak.Aszínek 
érzelemgazdagok.
Egyikképénnem-
csak az üveglap 
hátoldalára, de a
színére is ráfes-
tett. Ráadás az
apró darabokból
álló, színes ikon
sorozat. Simo-
gatótenyérbekí-

vánkoznak.Atürelem,aszeretetproduk-
tumai,akiállításkisékszerei.

A megnyitót hangulatossá, vidámmá
varázsolták a „Kálmán bácsi zenedéjé-
ből” jött gyermekek, akik különböző vi-
dékrőlvalóerdélyinépdalokaténekeltek,

amit tanárukkal,
Vikol Kálmánnal 
együtt citeráva1
kísértek. Kedves
hangjuk betöl-
tötte a termet és
a közönség bol-
doganvelükéne-
kelt.

Vikol Kálmán és tanítványai


