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Képzési Intézete és az Arany János Gimnázium
és Általános Iskola (Nyíregyháza); Szent Mór
Katolikus Általános Iskola, Mûvészeti Iskola és
Gimnázium (Pécs); Városmajori Gimnázium
(Budapest).
2 A zsûri tagjai: Havas Judit elõadómûvész, a
Petõfi Irodalmi Múzeum fõmunkatársa; Kiss
Katalin, a budapesti Weöres Sándor Gimnázium
dráma-olasz szakos tanára; Fenyõ D. György
középiskolai tanár, irodalomtörténész, a Magyar-
tanárok Egyesületének alelnöke; Jankovics József
irodalomtörténész, az MTA Irodalomtudományi
Intézetének igazgatóhelyettese.
3 A Nyugat-honlap létrehozói: Mann Jolán, Ró-
zsafalvi Zsuzsanna, Sudár Annamária és Török
Máté.
4 November 25. a nemzeti könyvtár alapításának
ünnepe. A MEK által készített könyvtártörténeti
honlap bemutatója ezért kapott helyet a Nyugat-
ünnep egész napos rendezvényén.

Örmény napok
a Méliusz Könyvtárban

Velünk élõ kisebbségek
– egy rendezvénysorozat kezdete

A Velünk élõ kisebbségek címû programsoroza-
tunk keretében elõször az örmény kisebbség
mutatkozott be az új könyvtárépületben. A ki-
sebbségi napoknak már volt hagyománya könyv-
tárunkban. Elõször 2007-ben, még a Monti ezre-
des utcai épületben, szûkös vi-
szonyok között, de sokak által
látogatott „örmény estet” szervez-
tünk Síró Judit kolléganõnk irá-
nyításával, könyv- és folyóirat-ki-
állítással egybekötve. A Debre-
cenben 1995-ben alakult örmény
kisebbségi önkormányzat vezetõ-
ivel, képviselõivel jó kapcsolato-
kat ápolhattunk. Õk ajándékoz-
ták könyvtárunknak a kétnyelvû
Ararát címû folyóiratot is.

Ilyen elõzmények után került
sor 2008. január 18. és 25. kö-
zött az örmény napokra. A Ve-
lünk élõ kisebbségek nemzetisé-
gi napjai keretében a Hajdú-Bi-
har megyében élõ kisebbségek

kultúráját szeretnénk bemutatni az érdeklõdõknek,
természetesen úgy, hogy az adott kisebbség anya-
országát is megismertessük.

Az örmény napok ünnepélyes megnyitójára
2008. január 18-án, pénteken késõ délután került
sor. Elõször Nyakas István, a Hajdú-Bihar Me-
gyei Önkormányzat Mûvelõdési, Sport és Civil
Kapcsolatok Bizottságának tagja köszöntötte a
közönséget, majd Pénzes Ferenc, a Kisebbségi Ön-
kormányzat elnökhelyettese mondott megnyitó be-
szédet.

Aznap egy képzõmûvészeti tárlat megnyitására
is sor került: Deák Nonna örmény származású fes-
tõmûvésznõ tájképeit, csendéleteit, grafikáit és új-
szerû, meseszép lóábrázolásait láthatták az érdeklõ-
dõk. A mûvésznõ munkásságát Vitéz Ferenc fõis-
kolai docens, mûvészeti író méltatta, kiemelve, hogy
Deák Nonna legkedvesebb témája a ló, amely nála
egyúttal szabadságszimbólum is.

A kiállítás megtekintése után ki-ki átadhatta
magát az örmény gasztronómia élvezetének. Egy
nép kultúráját az ételein, étkezési kultúráján ke-
resztül megmutatni mindig szerencsés dolog.
Nem csoda, hogy vendégeinknek ízlett az ör-
mény töltött káposzta, a speciális örmény fû-
szerrel, a huruttal ízesített, laktató húsétel és a
sütemények. Az édességek Deák Nonna kony-
hájából kerültek az asztalokra, továbbá a többi
fogást is az örmény hagyományokat még õrzõ
családok készítették. Vacsora (hivatalosan: fo-
gadás) közben élénk tervezgetés folyt: milyen
programokra, mikor, kik szeretnének majd el-
jönni.
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Programkínálatunkat igyekeztünk a lehetõ leg-
változatosabban, minden korosztály igényeinek
megfelelõen kialakítani. Elõször csak a kiállítás-
ról és néhány elõadásról állapodtunk meg, majd
úgy döntöttünk, hogy a könyvtár valamennyi
részlegét – és így minél több munkatársát – be-
vonjuk a tervezésbe és a kivitelezésbe is. A ren-
dezvénysorozat fokozatosan bõvült, a kínálat szí-
nesedett. A megnyitóra már elkészültek a kiállítá-
sok. Könyveket, folyóiratokat állítottunk ki min-
den emeleten, országismereti totót készítettünk,
az örmény irodalomhoz kapcsolódóan kvízjáté-
kot terveztünk. Az elõadások témáihoz internetes
adatbázisokból is nyomtattunk információs anya-
gokat, amelyeket a kvízjátékokhoz is felhasznál-
hattak az érdeklõdõk, ha akarták.1 A felnõttek
közül sokan úgy érezték, nem tudnák kitölteni a

totót, de az is lehet, hogy a jutalom – egy óra
ingyenes internetezés – nem volt elég vonzó.

A gyerekprogramok napján is sokan ellátogat-
tak hozzánk. A gyerekek örmény mesét és dalt
hallgattak, interneten keresgéltek érdekes oldala-
kat Örményországról, országismereti totót töltöt-
tek ki, kézmûves foglalkozásokon vettek részt
(betûket, szimbólumokat, motívumokat színeztek),
örmény édességeket kóstoltak. Családok is eljöt-
tek a rendezvényekre: amíg a szülõk elõadásokat
hallgattak, addig gyermekeik az életkoruknak, ér-
deklõdésüknek megfelelõ könyveket, sajtótermé-
keket böngészték a gyermekkönyvtárban vagy
interneteztek. A késõ délutáni  gyermekrendez-
vények iránt nagyobb igény mutatkozott, mint
amire elõzõleg számítottunk.

Az örmény filmklub vonzó volt fiataloknak,
idõseknek egyaránt. Valójában a könyvtárban már
mûködõ NAVA-pontot hasznosítottuk. Délelõt-
tönként ún. „kívánságmûsort” tartottunk, azaz egy
általunk összeállított katalógusból választhattak
örmény témájú filmeket az érdeklõdõk. A Duna
Televízió mûsoraira sokan voltak kíváncsiak.
Népszerû volt David Yengibarian örmény tan-
góharmonikás mûsora2, az örmény földrengésrõl
szóló tudósítások és az örmény szakrális építé-
szet remekeinek bemutatása (Etchmiadzin). A
filmklub programjának összeállításakor arra tö-
rekedtünk, hogy minél sokoldalúbban mutassuk
be Örményországot és az örménységet, így a
képzõmûvészet barátai és a zenekedvelõk, a
politika iránt érdeklõdõk és a mûvészfilmek ra-
jongói megtalálhatták a NAVA kínálatából a
megfelelõ filmet. Nem maradhatott el az ismert
örmény származású kanadai filmrendezõ, Atom
Egoyan munkásságának bemutatása sem. Örül-
tünk annak, hogy sokan e vetítések során fedez-
ték fel a NAVA lehetõségeit, ill. megtudták, mi
az. Reméljük, filmklubunkkal a NAVA-pont nép-
szerûsítéséhez is hozzájárultunk.

Végül ejtsünk szót az elõadásokról, hiszen ezzel
indult az örmény napok tervezése. Január 24-én
Avanesian Alex, a Magyar Rádió RENEK
fõszerkesztõ-helyettese tartott filmvetítéses, in-
formációkban bõvelkedõ elõadást az örmény
egyházról. Az elõadót sokan ismerhették a rádi-
óból és a sajtóból.3

A világon elõször Örményországban vált ál-
lamvallássá a kereszténység. Világosító Szent
Gergely már a IV. században keresztény hitre
térítette a népet. Az örmény ábécé megalkotására

Túloldalt: Deák Nonna tárlatának megnyitóján

Lent: Elõadás és szõnyegbemutató után
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is azért volt szükség, hogy a Bibliát örmény nyelv-
re átültethessék. Az elõadótól minden hallgató ka-
pott egy tájékoztatót a magyar–örmény kapcsola-
tok történetérõl, az örmények letelepedésérõl és
sorsáról hazánkban. Movszesz Chorenaci örmény
történetíró szerint már 450 körül kapcsolatba lép-
tek az örmények a magyarság õseivel.4

Január 25-én, pénteken két elõadást is tartot-
tak. Bagi Éva, a Kölcsey Ferenc Református Ta-
nítóképzõ Fõiskola tanszékvezetõ tanára Örmény

vonatkozások Mikes Kelemen törökországi leve-

leiben címmel élvezetes elõadást tartott. Mikes
Kelemen néprajzi tárgyilagossággal ábrázolta a
Rodostón élõ négy honos népcsoport – törökök,
görögök, örmények, zsidók – szokásait, hétköz-

napjait és ünnepeit. Pontos
megfigyeléseiért Mikest tartják
„az elsõ armenológusnak”.
Megkapó az örmény esküvõ
leírása. A hasznos elõadáshoz
Szabadiné Vadnay Katalin

kolléganõnk készített könyv-
kiállítást.

Az est utolsó elõadása va-
lójában bemutatóval egybekö-
tött rendezvény volt az ör-
mény szõnyegmûvészetrõl.
Az elõadó, Parotzayné Simay

Ildikó a legõsibb szõnyegszö-
võ technikáktól a ma használ-
takig mindent bemutatott és
képeken, kész vagy félkész
szõnyegeken szemléltetett.
Részletesen elemezte a motí-
vumokat is, amelyek közül a
kígyó, az örményeknél a víz,
a boldogság és az életerõ
együttes szimbóluma volt szá-
momra a legérdekesebb. Ezt
a motívumot mindig elrejtet-
ték valahol mindegyik szõnye-
gen, a látogatók is kíváncsian

keresgélték az elõadó segítségével egy óriási
sátortakarón. Ildikó maga szövi a csodálatos,
hagyományos díszítésû asztalterítõket, szõnye-
geket. A kaukázusi szõnyeg az örmények éle-
tének minden szakaszát végigkíséri: jelen van
a bölcsõtõl a koporsóig, sõt, ünnepnapokon még
az állatok hátát is díszíti.

A pénteki beszélgetésekbõl is kiderült, hogy
mindenki rengeteget tanult az örményektõl, ró-
luk, távoli és gyönyörû országukról. Együtt örül-
tünk annak, hogy legalább lélekben gazdagod-
hattunk. A Velünk élõ kisebbségek sorozatban
tervezzük még a romák, románok, bolgárok és
németek kultúrájának bemutatását is.

Szabó Eszter

Fent: Örmény motívumok

színezése

Lent: A gyerekeknek ízlettek

az örmény édességek



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2008. február • 13

Jegyzetek:

1. Felhasználtuk (részben) az alábbi könyv hon-
lap-ajánlatait is:

Demeter Zayzon Mária: Kisebbségek a világhá-
lón. A magyarországi nemzeti, etnikai kisebbsé-
gekkel kapcsolatos tájékoztatás az interneten.
Tartalmak, szolgáltatók, felhasználók. Bp. : Gon-
dolat, 2003. – 166 p.

2. Cserfõ 18 tételben. In: https://kereso.nava.hu/
nava/public/popup_details.php?doc=498990

3. RENEK = Regionális és Nemzetiségi és Kül-
földre irányuló Adások Fõszerkesztõsége, 2007
áprilisától hozták létre. A RENEK-en belül önálló
szervezetként jött létre a Nemzetiségi Adások
Szerkesztõsége. In: Emlékeztetõ a Média Mun-
kacsoport 2007. október 2-ai ülésérõl.

www.nemzetpol i t ika .gov.hu/da ta / f i les /
92526300.doc

4. Chorenei Mózes: Nagy-Örményország törté-
nete. Eredeti örménybõl ford. és magy. jegyze-
tekkel ellátta Szongott Kristóf.  Szamosújvártt :
Aurora, 1892. – 294 p.

5. Movszesz Chorenaci: Nagy-Örményország tör-
ténete. Budapest : Arménia Népe Kulturális
Egys., 2000. – 84 p.

(A bibliográfiai adatok forrása: MOKKA)

A megye Debrecenbe megy

A Méliusz Könyvtárban

Berettyóújfalu volt az elsõ

A Megyejárás programsorozat ötletét a helyi saj-
tóból nyertük: a Hajdú-Bihari Naplóban külön
rovatban, folyamatosan jelentek meg egész ol-
dalas összeállítások a megye egy-egy települé-
sérõl. A „megyejárás” szó hallatán egy másik,
az egész ország megyéire kiterjedõ kezdeménye-
zés is eszünkbe juthat. 2003 szeptemberétõl a
Nemzeti Színházban kaptak lehetõséget a me-
gyék kultúrájuk sokoldalú bemutatására. Elsõ-
ként Hajdú-Bihar megyei vagy a megyéhez kö-
tõdõ  alkotók  munkáit ismerhették meg a fõvá-
rosiak: festményeket, népi táncot, zenét, színhá-
zi elõadást.1

Mi az új akkor ebben az ötletben? Az, hogy a
Méliusz Könyvtár is olyan „házzá” vált,  ahol a

debrecenieknek lehetõségük nyílt egy hajdú-bi-
hari város, Berettyóújfalu nagy múltú, sokrétû
kultúráját megismerni. A debrecenieknek – a pes-
tiekhez hasonlóan – mindössze a Méliusz
Könyvtárba kellett eljönniük ahhoz, hogy láthas-
sák, érezhessék – Szabó Magda szavait kölcsön-
véve –, értük kiáltott az a város. Azért kiáltott,
hogy megmutathassák magukat.

A berettyóújfalui Nadányi Zoltán Mûvelõdési
Központ és Sinka István Városi Könyvtár, a
Méliusz Könyvtár, valamint a megyei és a be-
rettyóújfalui önkormányzat együttmûködése gaz-
dag programkínálatot eredményezett február else-
jén. Az idõpont megválasztásával is azt kívántuk
jelezni, hogy „valami elkezdõdött”. A hivatalos
megnyitók után az épület minden emeletén zajlott
az élet. A második emeleten ízelítõt kaptak a lá-
togatók a város zenei életébõl: a Városi Zeneis-
kola növendékei klasszikus darabokat szólaltat-
tak meg zongorán, vonós és fúvós hangszereken.
Ezt a zenei blokkot egy népzenei összeállítás kö-
vette. Nagyon tetszett a közönségnek egy általá-
nos iskolás kislány népdalcsokra. Szemet-szívet gyö-
nyörködtetõ volt a Bihar néptáncegyüttes mûsora.

Az alattunk levõ szintet, az elsõ emeletet a
gyerekek, pedagógusok, népi iparmûvészek vet-

Tóth Sándor berettyóújfalui festõmûvész tárlata




