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Az örök témáról, a szerelemről és a vi-
rágokról mondta el gondolatait a klub 
háziasszonya, dr. Issekutz Sarolta, ami-
kor megnyitotta az októberi klubestet, 
amelyet a Józsefvárosi Örmény Önkor-
mányzat, a Fővárosi Örmény Önkor-
mányzat és a Budapest Főváros XI. ke-
rületi Újbuda Örmény Önkormányzat 
rendezett.

Zakariás Enikő virágkötő művész, a 
Józsefvárosi Örmény Önkormányzat el-
nöke elmondta, hogy a Józsefvárosi Ör-
mény Önkormányzat is segítette a 101 
hajren c. kötet kiadását, köszöntőjé-
ben pedig a szerelem és a virágok ösz-
szetartozásáról is beszélt: „A kis, köny-
nyed szerelmes versek olyanok, mint a 
pillangók. Szerelem nélkül nincs virág, 
virág nélkül nincs szerelem.” 

Szil-Vay Ingrid, a könyv fordítója, ke-
zében az örmény szerelmes verseket 
tartalmazó könyvvel, a 101 hajren szer-
zőjéről, a versek keletkezésének törté-
netéről, az átültetés nehéz, de örömteli 
munkájáról beszélt. Szil-Vay Ingrid ne-
mes költői munkával sorra és szótagok-

ra azonosan fordí-
totta magyar nyelv-
re a szerelmes ver-
seket. Először a fér-
jének próbálta átad-
ni, lefordítani, tol-
mácsolni, milyen 
csodálatos a közép-
kori örmény sze-
relmi költészet, de 
időközben rájött, 
hogy prózában ver-

set mondani olyan, mint gázálarcban vi-
rágot szagolni. Rávilágított arra is, hogy 
a „gyöngyszemek” nyelvezete archai-
kus, mondanivalójuk a reneszánsz han-
gulatnak, lelkiségnek felel meg. A „háj” 
jelentése: örmény, Hájásztán: Örmény-
ország. A hajren tipikus örmény vers-
forma, és a mai napig éneklik, úgy, mint 
a magyar virágénekeket. A hajren kö-
tött versformája hét plusz nyolc szótag-
ból álló nyolc sor, de tartalmilag, han-
gulatilag szabad. „101 hajrennél több 
hajren is van, tegnapelőtt óta még több 
– mondta Ingrid –, mert én is írtam egy 
hajrent, sőt már két saját hajrenem is 
van. A kelet embere azért ragaszko-
dik a 101, 1001 számhoz, mert ez azt 
jelenti, hogy „túlcsorduló, a soknál is 
több”. Gondoljunk az Ezeregy éjsza-
ka meséire, vagy az „ezeregytornyú” 
Ánira, ahonnan a mi őseink is eljöt-
tek. A versek születése egybeesik a me-
nekülés idejével. Tudjuk, hogy 1239-
ben menekültek el örmény őseink az 
„ezeregytornyú” Ániból, aminek sajnos 
ma már csak a romjai vannak meg Tö-
rökországban, de még így, romjaiban is 
impozáns, gyönyörű város. A többiről 
beszéljenek a versek.” 

Szil-Vay Ingrid és Kuncz 
László ezután kézen fogta 
egymást, és együtt mond-
ták el az első hajrent, amit 
sok szép szerelmes vers 
követett. Az emberi érzel-
met, a szerelmet mélyen 
átélt előadás tette teljessé. 

Az örmény nyelv zene-
iségét érzékeltük a csodá-
latos hangú Puskás Eszter 
örmény nyelven előadott 
népzenei összeállításában. 
A Hangist örmény nép-

zenei együttes hagyományos örmény 
hangszereken játszott: kobzon, zurnán, 
dudukon, furulyán és emberi hangon. 

Úgy tűnt, mintha legalább száz elő-
adáson lenne túl a nagyszerűen szer-
kesztett könyvbemutató műsor, és ez 
lenne a százegyedik, pedig a klubesti 
volt az első közös fellépés. 

A versek és a megkapó líraiságú éne-
kek Zakariás Enikő virágkötő művészt 
remekművek elkészítésére, szép ko-
szorúk, kardíszek, csokrok megformá-
lására ihlették, amelyekből időnként a 
művésznők fejére és karjára illesztett 
egyet-egyet, fokozva az est varázsát. A 

művész keze által formált 
csodálatos virágkompozí-
ciók fontos kifejező esz-
közei lettek a szerelmes 
verseknek. 

Szil-Vay Ingrid a könyv-
bemutató végén elszavalta 
saját hajrenét, „Ó te örök 
harmadik” címűt. Az est 
művészei a végén együtt 
hajoltak meg, együtt kö-
szönték meg a megérde-
melt nagy-nagy tapsot.

dr. Issekutz Sarolta rö-
vid interjújából kiderült, 

Béres L. Attila
Túlcsorduló szerelem három ága

Három művészeti ág, az irodalom, a zene és a virágkötészet kimagasló sikerének 
színhelye volt a Pest megyei Kormányhivatal Nyáry Pál konferenciaterme. Zakari-
ás Enikő virágkötő-művész, Puskás Eszter énekművész és Hangist örmény népzenei 
együttese, valamint Szil-Vay Ingrid zongoraművész, költő, műfordító és Kuncz Lász-
ló operaénekes-előadóművész közös műsorában Nahapet Kucsak: 101 hajren című 
kötetének középkori örmény szerelmes versei együtt jelentették a meghitt kikap-
csolódást a Fővárosi Örmény Klub októberi közönségének.

Zakariás Enikő  és dr. Issekutz Sarolta

Hangist örmény népzenei együttes Puskás Eszter

Szil-Vay Ingrid és Kuncz László
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hogy a virágkompozíciók elkészíté-
se előtt Zakariás Enikő elolvasta a 101 
hajren kötetet, az örmény népzene is 
hatott rá, és a művészek ruhái is ihlet-
ték, amikor a versek közben készítet-

te a koszorúkat, vi-
rágcsokrokat. A 101 
hajren könyv a for-
dító, Szil-Vay Ingrid 
dedikálásával kerül-
hetett az olvasók ke-
zébe.

A klubestet záró 
fogadáson Keszi-
Harmath Enikő egzo-
tikus örmény finom-
ságait kóstolhattuk

(Szerk. megj.: 
Nahapet Kucsak: 
101 hajren – Kö-
zépkori örmény sze-
relmes versek (Ro-
manika Kiadó 2013) 
megjelenését a XI. 

ker. Újbuda Örmény Önkormányzat, a 
XIV. ker. Zuglói Örmény Önkormányzat, 
a Fővárosi Örmény Önkormányzat és a 
VIII. ker. Józsefvárosi Örmény Önkor-
mányzat támogatta.)

Fővárosi Örmény Klub 
2013. november 21., csütörtök, 17 óra

A Pest megyei Kormányhivatal Nyáry Pál terme,
új bejárat a Budapest V., Városház utca 7. szám felől

Műsor
Alatau – Ararát

Vetítettképes előadás Gábori Miklós régészprofesszor örményországi kutatásairól 

Előadó: Dr. Kelemenné Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit

Rendezi: Budapest Főv. XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Támogató: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

és a Fővárosi Örmény Önkormányzat

A magyar és az örmény him-
nuszt követően dr. Issekutz Sa-
rolta köszöntötte a megjelen-
teket, majd az emlékműsor 
Fülöp Ákos atya, az Orlay ut-
cai örmény katolikus plébánia 
adminisztrátorának köszöntő-
jével folytatódott, aki a meg-
emlékezést a gyökereinkkel 
való azonosulásnak nevezte. 
Mint mondta: „Azok példájá-
ból, akikre emlékezünk, erőt 
meríthetünk a mai kor küz-
delmeihez, életünkhöz. Isten-
re fi gyelve, Isten szereteté-
ben megerősödve szeretnénk megmutatni 
a mai világban, lehet jól együtt élni, lehet 
a kapcsolatainkat ápolni, lehet előre muta-
tó gondolatokat megfogalmaz-
ni. Lehet úgy élni az életün-
ket, hogy abban örömünk, bol-
dogságunk meglátszódjon. Ily 
módon tudjunk tovább halad-
ni, erőt merítve múltunkból, 
ily módon tudjunk a jövőbe te-
kinteni, a jó harcot megharcol-
ni, pályánkat végig futni.”

dr. Issekutz Sarolta meg-
nyitó beszédében tovább vit-
te Fülöp Ákos atya gondola-
tát: „Valóban azért vagyunk 
itt, hogy emlékezzünk a gyö-
kereinkre. Ez különösen minket, magyar-
örményeket nagyon érint. 1995-ben jött 
létre a Fővárosi Örmény Önkormányzat. 

Az akkori nemzetiségi tör-
vény lehetőséget adott arra, 
hogy ünnepnapokat válasz-
szanak maguknak a nemzeti-
ségi önkormányzatok. A Fő-
városi Örmény Önkormány-
zat előterjesztésemre. október 
6-át választotta az év legfon-
tosabb ünnepének. 1995-ben 
nemigen emlékeztek még meg 
máshol az aradi vértanúk nap-
járól. Fontosnak tartottuk, már 
csak azért is, mert őseink kö-
zül Erdély szerte nagyon so-
kan csatlakoztak honvédként 

a szabadságharchoz. Hetven tisztet adott 
a körülbelül tízezer főnyi, kis örmény kö-
zösség a szabadságharcnak, létszámuk-

hoz képest túlreprezentálták 
a honvédseregben való rész-
vételüket. És országos hatás-
körű vezetőket adtak. De ki-
került közülük két aradi vér-
tanúnk is, Kiss Ernő és Lázár 
Vilmos. Több örmény szárma-
zású tisztre várt halálbüntetés, 
de szerencsére megmenekül-
tek, például Czetz János tábor-
nok. Az egész örmény közös-
ség kivette részét a szabadság-
harcból. Nekünk, utódaink-
nak kötelességünk a szabad-

ságharccal kapcsolatos megemlékezése-
ket támogatni, október 6-át a nemzet emlé-
kezetében megtartani. Felelőssége minden 

Méltó megemlékezés az aradi vértanúkról
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseire, köztük a magyarörmény hő-
sökre, az aradi vértanúkra emlékeztünk október 2-án, szerdán délután a Budapest 
V. kerület, Akadémia utca 1. szám alatti színházteremben. A hagyományos ünnepi 
eseményt a rendező Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a Fővárosi 
Örmény Önkormányzat elnöke, dr. Issekutz Sarolta nyitotta meg. 

Várady Mária

dr. Issekutz Sarolta
és Fülöp Ákos

A Fővárosi Örmény Klub októberi közönsége


