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A Kárpát-medencei örmények históriája 
címmel nagyszabású gálaműsort és kiállítást 
rendeztek a MOM Kulturális Központ kupo-
latermében és lépcsőházában (2015. 11.04.), 
amelyre felfigyeltek az emberek, megtelt a 
kupolaterem az erdélyi örmény kultúrára kí-
váncsi érdeklődőkkel. Modern technikával 
és rendezéssel oldották meg a minél széle-
sebb körű bemutatkozást, igen sikeresen.

Megemlékezéssel kezdődött a gálamű-
sor, nemzeti imádságunkat, a Himnuszt 
énekeltük, majd a Székely Himnusz 2. 
versszakát, amelynek szövegét a kivetítőn 
olvashattuk, a dallamot Hegedüs Valér 
zongoraművész játszotta. 1956 szomorú 
napjáról méltóan emlékezett meg Hetessy 
Bodó József, – a magyarörmény szárma-
zású, Lukáts és Nuridsány felmenőkkel 

rendelkező Géczy Judit férje –, aki fel-
olvasta A hársfa virága című kötetéből 
az ötvenes évek rémuralmát felidéző egyik 
novelláját. Ezt követően néhány perces 
filmösszeállítást láttunk az 

‚
56os forra-

dalomról és szabadságharcról – amely-
nek zenei aláfestése a Kormorán együttes 
Himnusztöredék című dala volt. 

A gálaest műsorvezetését Várady Mária 
színművész vállalta fel. 

Hegedüs Annamária, a kerületi ör-
mények elnöke röviden megemlékezett 
az 1956os forradalom leveréséről, majd 
köszöntötte a megjelenteket, köztük a 
rendezvényt megtisztelő Tirts Tamást, 
az Emberi Erőforrás Minisztérium 
Támogatáskezelő főigazgatóhelyette-
sét, dr. Turgyán Tamást, a parlament ör-
mény szószólóját, dr. Hornyák Esztert, 
a Hegyvidék Önkormányzat jegyzői 
referensét, Gudenus János Józsefet, az 
Örmény eredetű magyar nemesi családok 
genealógiája című könyv szerkesztőjét, 
dr. Issekutz Saroltát, az Országos Örmény 
Önkormányzat tagját, az EÖGYKE és 
a II. Kerületi Örmény Önkormányzat el-
nökét, dr. Kelemenné Csíkszentgyörgyi-
Ficzus Margitot, a XII. Kerületi Örmény 
Nemzetiségi Önkormányzat korábbi elnö-
két, aki 12 éven keresztül lelkiismeretesen 

vezette a szervezetet, Zárugné Tancsin 
Katalint, a Zuglói Örmény Önkormányzat 
elnökét, akinek megköszönte, hogy a ren-
dezvényt az önkormányzat támogatta. 
Miközben röviden beszámolt a kerületi 
örmény közösség eddigi munkájáról és a 
kiállításról, a kivetítőn ez utóbbi felépíté-
sét láthattuk.

Várady Mária elmondta, hogy 
2014 végén megjelent Alexa Ká-
roly, magyarörmény származású író, 
irodalomtörténész, kritikus, egyete-
mi tanár szerkesztésében a Távol az 
Araráttól…A magyarörmény irodalom 
(Kiadó: Erdélyi Örmény Gyökerek Kul-
turális Egyesület) című könyv, amelyben 
szereplő írók, költők, alkotók műveiből 
válogattak a gálaműsor összeállításakor. 
A könyvben elsőként Ady Endre életraj-
zát, verseit olvashatjuk. A Nyugat egyik 
vezéregyéniségének költészete Takaró 
Mihály irodalomtörténész szerint is kivá-
ló, „noha Ady a bort és a Bibliát egyszerre 
hordta táskájában”. A szimbolikusan meg-
határozott mindkét tényezőre utaló egy
egy versét: A bélyeges sereg és Az Úr ér-
kezése címűt, Katona János előadásában 
hallhattuk. A folytatásban örmény liturgi-
kus éneket adott elő a gyönyörű hangú Öt-
vös Csilla magyarörmény operaénekesnő, 
zongorán kísérte Hegedüs Valér.

Az erdélyi örmények kultúra iránti 
szeretetéből, tiszteletéből, szívélyes ven-
dégszeretetéből kaptunk egy kis ízelítőt 
Várady Mária színművésztől, aki felol-
vasta Szentgyörgyi István Szamosújvári 
vendégszereplésem c. írását. 

Elfoglaltsága miatt nem tudott eleget tenni 
meghívásunknak a magyarörmény szárma-
zású Jankovics Marcell filmrendező, műve-
lődéstörténész, de a kivetítőn a néhány évvel 
ezelőtti csíkszeredai kiállításának a megnyi-
tójából láthattunk egy rövid részletet.

A magyarörmény gyökerű Hervay  
Gizella költőnő testvére, a kerületben élő 
Hervay Tamás saját versét adta elő, ame-
lyet az örmény önkormányzat felkérésére 
írt a Kárpátmedencébe települt örmé-
nyekről. 

Befejezésként Aram Iljics Hacsaturján 
Toccata című művét Hegedüs Valér zon-
goraművész szólaltatta meg virtuóz mó-
don, amely oly nagy sikert aratott, hogy 
ráadást is kaptunk, Liszt Ferenc VI. Ma-
gyar Rapszódiája újabb vastapsot váltott 
ki a közönségből. 

Az ünnepi rendezvény zárásaként 
a Szózatot énekeltük el. A gondosan elő-
készített és kiválóan szerkesztett műsort 
követően az elnökasszony invitálására 

a megjelentek megtekintették a Reich Ká-
roly Galériában bemutatott A Kárpát-me-
dencei örmények históriája című kiállí-
tást, az emeletre vezető kétkarú lépcsősort 
övező falmezőn. Ez a hely adta az ötletet, 
hogy a korlát emelkedésével párhuzamo-
san, lépcsőről lépcsőre haladva mutassuk 
be a magyarországi örmények múltját 
és jelenét. Szokatlan formában, táblákra 
helyeztük el a kiállítás egyik legfonto-
sabb információit tartalmazó szövegét, 
hazánk örmény eredetű híres embereinek 
névsorát, amelynek elkészítéséhez szám-
talan forrást használtunk: az internetet, az 

Magyarörmény ünnep a MOM-ban
Mi a hegyvidéki magyarörmény közösség célkitűzése? Milyen tevékenységet vé-
gez most? Hogyan tudja segíteni a Hegyvidéki Önkormányzat az örmény nem-
zetiségi munkát? A budapesti XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 
2015. évi elfogadott munkatervében megfogalmazta, hogy folytatja a korábbi kép-
viselőtestület stratégiáját, azaz mindent megtesz azért, hogy az örmény gyökerek-
kel rendelkező magyar közösség örömmel tudja megélni identitását a kerületben, 
őrizze, ápolja és adja tovább ősei rájuk hagyományozott kultúráját. Elsődleges 
feladataként a képviselőtestület számos programot szervezett, szervez, amelyek 
identitásukban erősítik meg a résztvevőket. 

Balról Ötvös Csilla, Hegedűs Valér, 
Várady Mária

Hetessy Bodó József
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Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek cikkeit, 
az Arménia folyóiratot, s több örmények-
ről írt könyvet. Az volt a célunk, hogy 
átfogó képet adjunk a magyarországi ör-
ményekről. 

Az erdélyi örmény gyökerű híres sze-
mélyeket különböző szempontok szerint 
csoportosítottuk: dualizmus korabeli po-
litikusok; az 1848/49es szabadságharc-
ban, az I. és a II. világháborúban élenjáró 
katonatisztek, hősök, az 1956os forrada-
lomban és szabadságharcban részt vettek; 
élenjáró egyházi méltóságok; üldözött, 
bebörtönzött papok. Kiemeltünk néhányat 
a közismert jogászok, ügyvédek; orvosok, 
biológusok, természettudósok; tudósok, 
egyetemi tanárok; írók, költők, újságírók; 
művészek; sportolók közül, s pályafutásu-
kat is ismertettük. A legkiemelkedőbbe-
ket a margón kis vonással jelöltük. A két, 
hosszú névsor fölé a bemutatottakhoz 
tartalmilag közel álló tablókat helyeztünk 
el, amelyeket fényképekkel is illusztrál-
tunk. A tablók témái: Az erdélyi örmények 
történelme. Magyarörmények az 1848as 
szabadságharcban – Madarász László 
kézírással készült lemondó levelével. 

Örmény származású politikusok a dua-
lizmus korában (a táblázatban név sze-
rint megemlítettük a miniszterelnököt, 
a minisztereket). Örmény származásúak 
az I. világháborúban. Pongrátz Gergely 
és Pongrátz Ödön életrajza. Az erdélyi ör-
mények vallása. A Mechitarista Szerzetes-
rend. Márton Áron és Bogdánffy Szilárd 
életútja.

Az írók, költők névsora fölé a már em-
lített könyv egyik idézete került, valamint 
a magyarörmény irodalmat ismertető tabló. 
Ady Endre fényképe mellett Lesznai Anná-
nak írt levelét mutattuk be. A magyarörmény 
művészetről és az Örmény Múzeumegye-
sületről is érdekes gondolatokat olvashattak 
az érdeklődők. A lépcsőfordulóban pedig 
a XII. kerületben élő és alkotó művészek: 
Borosnyay Klára, Ligeti Edina, Pál János 
és Ispánki Dávid életrajzát állítottuk ki. Itt 
adtuk közre Izmael Ferenc: Az Örmény Mú-
zeumhoz című versét is. 

A kupolateremben a gálaműsor napján 
bemutattuk Borosnyay Klára akvarelljeit, 
a Szentpéteri Stúdió alkotóműhelyének 
betlehemét, Pál János és Ispánki Dávid 
szép festményeit. Az egyik paravánra 
pedig Hegedüs Annamária intarziaképe 
is felkerült. 

Az előtérben Dr. Keszy-Harmath 
Péterné által készített finom örmény éte-
lekből kínáltunk ízelítőt. Az ételek fo-
gyasztása közben örmény zenét hallhat-
tunk. A MOMban megrendezett örmény 
ünnepi gálaest baráti beszélgetésekkel 
és tombolasorsolással ért véget.
    BLA

„… az erdélyiek és magyarországiak mindenekben oltalommal, segítséggel 
légye nek egymáshoz, mert tudó dolog az, hogy az visszavonással nagy birodal-
mak is elromlanak, viszontag az egyezséggel kicsinyek is nagyra nevelkednek…”

Bocskai István (1557-1606) Testamentomából

A NOVÁK-FÉLE HÁZ

Az örmény Novák Gyula az Osztrák
Magyar Monarchia korában az egész 
Gyergyóimedencében elismert műasz-
talos és a remetei kulturális élet egyik 
szervezője volt. Az 1913as nagy árvíz 
elpusztította műhelyét, majd egyetlen 
egyetemista fiának hirtelen halála miatt 
depresszióba esett és vállalkozása tönkre-
ment. 1913 augusztus 30án egy felhősza-
kadástól megduzzadt Kőpataka 116 csa
ládnak 194 épületét tette tönkre, elsodorva 
a kerítéseket és az összes hidat.

Az akkori település mintegy fele sem-
misült meg, vagy károsult nagymérték-
ben. Annak idején országos gyűjtést szer-
veztek a remetei árvízkárosultak javára.

A 20. sz. elején emelt, „L” alakú 
frontján kváderezett épület az udvar 
felől tornácos volt, amelyen nagyon 
szép kovácsoltvas korlát futott végig. 
Ma az épületben elemi iskola, az un. Vas-
kapus iskola működik.

 
Tantestületi tagok 1941 áprilisában

A PUSKÁS-HÁZ 

A Puskás család régi gyergyóremetei csa-
lád. A család elődei az 184849es sza-
badságharcban is részvettek, ott voltak 
a fehéregyházi csatában is. A központ-
ban, a Kőpataka mentén ma is álló há-
zuk több részben épült, melynek építése 
1911ben fejeződött be. Baloldali része a 
sok átalakítás miatt sokat veszített erede-

tiségéből, melynek fő dísze a homlokzat 
közepén emelkedő íves záródású mellvéd. 
Nagyobb figyelmet érdemel az épületsor 
jobboldali része. A boltozatos, bejáratánál 
erősen törtívű mellvéd ablakait íves ki-
képzésű francia liliomban végződő motí-
vum díszíti.

 
A „SÁSKA” HÁZ 

A „Sáska” házat egykori örmény tulaj-
donosai után Málnássy vagy Dobribán 
féle háznak is nevezik. 1875 és 1893 kö-
zött épült. Négyszögű, nehézkesnek tűnő, 
a központot uraló épület. Különlegességei a 
nyugati oldal szimmetrikus sarok rizalitjai, 

Bálintné Kovács Júlia 

 A remetei örmények  (2. rész)


