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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



Erdélyi Örmény Gyökerek2013. november

6

Erdélyi Örmény Gyökerek 2013. november

7

embernek, hogy az 1848/49-es 
ünnepeket a gyermekeknek, 
unokáknak tovább adja. Ne 
fordulhasson elő, hogy nem-
régen az utcán a megkérdezett 
fiataloknak fogalmuk sem volt 
az aradi vértanúkról. Nem sza-
bad, hogy kihaljon a jövő ge-
neráció lelkéből a példaképek 
útmutatása, a megemlékezés 
kötelessége.” 

Az emlékműsor Várady Má-
ria színművész szavalatával 
folytatódott, Ábrányi Emil: 
Október Hatodikán és Tompa 
Mihály: A madár, fiaihoz című 
versét mondta el. Nagy si-
kert aratott Vörösváry Márton 
virtuóz hegedűjátéka, Johan 
Sebastian Bach: d-moll partita 
Chaconne tételt adta elő.

Az est ünnepi szónoka, dr. 
Bona Gábor hadtörténész, az 
Aradon kivégzett tizenhárom 
honvéd főtisztről emlékezett 
meg, lexikai tudással sorolta 
kutatásainak sok új adatát is. 
(Emlékbeszédének szerkesz-
tett változatát a 8–11. oldalon adjuk közre.)

Dr. Szabó András előadómű-
vész Jókai Mór Naplójából ol-
vasta fel a szabadságharc vég-
ső stádiumára vonatkozó visz-
szaemlékezést, majd egy kis 
zene után nagy átéléssel olvas-
ta fel Dávid Csaba: A végső lö-
vések után (történik 1849. 10. 
06., 05 óra 30 perc és 05 óra 
40 perc után) című, erre az al-
kalomra írott novelláját. (Meg-
jelent az októberi füzetekben.) 
Az író jelenlétével is hozzájá-
rult a színvonalas emlékezés-

hez, akit a megrendült közön-
ség nagy tapssal köszöntött.

Várady Mária mély átélés-
sel adta elő Ady Endre Ok-
tóber 6. és Feleljetek! című 
versét, majd nagy taps kö-
szönte meg Vörösváry Már-
ton ifjú művész zongora játé-
kát, előadásában L.van Bee-
thoven Patetikus szonátája 
hangzott el.

dr. Issekutz Sarolta záró-
beszédében kifejtette, ne-
héz meghatottság nélkül szól-
ni, mert olyan előadókat és 
előadásokat hallottunk, ame-
lyek megerősítették, kell ilyen 
megemlékezéseket tartani. 
„Előjönnek új gondolatok – 
mondta Sarolta –, most itt Dá-
vid Csaba íróra gondolok, és 
bemutathatjuk a fiatalokat, 
Vörösváry Mártonra gondol-
va, akik újat hoznak nagyon 
magas színvonalon, minden-
ki épülésére. A magyarörmény 
közösség mindig így emléke-
zik. 1995 óta minden évben. 

Nagyon remélem, továbbra is így fogja ten-
ni, mert a megemlékezésekre 
szükség van. Az emlékhelyek-
re szükség van, azért, hogy aki 
látja, olvassa, az megérti és át-
érzi, amit lát, és talán emlé-
kezni fog arra, hogy ez a tör-
ténelmünknek egy olyan ese-
ménye, amit tovább kell adni. 
Ilyen emlékhely az Orlay utcai 
örmény katolikus templom fa-
lán lévő „Hősök fala”, amely-
nél október 6-án, vasárnap 
lesz koszorúzási ünnepség. De 
ilyen emlékhely dr. Urmánczy 

Nándor országgyűlési képviselő emléké-
re tegnap újra felállított és felavatott pad a 
Margitszigeten, a Szabadtéri Színpad és a 
Duna pesti oldala felé eső helyen. Az em-
lékpad olyan embernek állít emléket, aki 
a parlamenti képviselősége idején is, de a 
trianoni békediktátum után is kiállt a ma-
gyar nemzet egyesítéséért. Az országzász-
ló mozgalom az ő nevéhez fűződik és még 
nagyon sok minden. El kell menni ezekre 
az emlékhelyekre, el kell menni Elemérre, 
Nagybecskerekre, az aradi Golgotára, és 
elvinni a fiatalokat is. Közösségünk nem-
csak erdélyi örmény, hanem székely is. Ne 
feledkezzünk el Székelyföldről sem, a Ci-
vil Összefogás a nagy menetelést kihirdet-
te a székely autonómia érdekében. Október 
27-én találkozzunk a Hősök terén 10 és 11 
óra között. Hiszen minket is érint, minket, 
magyarokat, örmény és székely vérű ma-
gyarokat. A magyar hazáért mindent meg 
kell tenni! Nem elég „csak” tisztességes, 
szeretetre méltó emberként élni, de ma-
gas színvonalon kell űzni az éppen aktuá-
lis saját mesterségünket, mindegy hogy hol 
és mit, suszter vagy orvos, mert ezzel se-
gítjük hazánkat és azzal, hogy a polgári és 
keresztény értékek mentén neveljük a fia-
talságot, hangsúlyozva a gyökerek fontos-

ságát és felvállalását. Ez az 
egyetlen kivezető út, hogy 
gyermekeink még valamit 
tudjanak a múltból, és abból 
építkezve, helyes úton ala-
kítsák a jövőt, amikor már 
nem leszünk. De addig áll-
junk ki mellettük, és vezes-
sük kézen fogva őket, merre 
van az előre.”

Az elnök végül megkö-
szönte a fellépő művészek 
magas színvonalú előadá-
sát. Megköszönte a II., IX., 

XI. és XII. kerületi örmény önkormányzat-
nak, hogy támogatták a rendezvényt. 

A Szózat és a Székely Himnusz együtt 
éneklése után a koszorúzási ünnepségen, 
a Bazilika harangjainak zúgása mellett, 
a Kiss Ernő és Lázár Vilmos aradi vérta-
nú emlékére felszentelt kopjafa előtt elő-
ször a FÖÖ, az EÖGYKE és a II. kerüle-
ti Örmény Önkormányzat nevében koszo-
rúztak a képviselők. A jelenlévők közül a 
kegyeletüket leróni szándékozók méltó-
ságteljes sorban egy-egy szál fehér rózsát 
helyezhettek el a kopjafa lábánál. Ezt kö-
vetően az előcsarnokban rendezett fogadá-
son Sergio konyhájából finom örmény ízek 
várták mindazokat, akik velünk tartottak 
ezen a szép esten.

(Béres A.)

dr. Bona Gábor

Vörösváry Márton

Dr. Szabó András
és Dávid Csaba

Az emlékműsor közönsége

dr. Issekutz Sarolta koszorúz a kopjafánál


