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ket ismertette vetített képes előadása so-
rán. – Kétfajta ember él Erdélyben: aki ör-
mény és aki még nem tudja, hogy az – nyi-
totta poénos felütéssel beszédét Puskás 
Attila, majd az egyesület mottóját, Ing-
rid Bergman mondatait ismertette: „Légy 
önmagad. A világ imádja az eredetit!” 
– Nemcsak öt éve fedeztük fel, hogy kik 
vagyunk. Vásárhelyen már az 1900-as 
évek elején is tartottak örmény bált. Egye-
sületünk hét éve alakult, öt éve jegyeztet-
tük be és váltunk hivatalossá. Nagyon fon-
tos volt számunkra, hogy meghatározzuk, 
mi az, ami örménnyé és magyarrá tesz min-
ket itt, Marosvásárhelyen. A Budapesten élő 
dr. Issekutz Sarolta segítsége, Kilyén Ilka, 
Várady Mária szorgalmazása nélkül ma 
nincs MÖMKE. Minden hónap első szer-
dáján tartjuk rendezvényeinket. Az elmúlt 
öt év alatt körülbelül hetvenet. Eseménye-
ink meghatározott stratégia szerint zajla-
nak: időrendi sorrendben kiállítás-megnyi-
tó, örmény kaleidoszkóp, megemlékezés az 
örmény genocídiumra, őszi gasztronómiai 
rendezvény, az örmény kultúra napjai, ad-
venti koncert. A nyár folyamán kiránduláso-
kon, búcsúkon való részvétel. Irányelvein-
ket az identitáserősítés, az egyéni motiváció, 
a kívülállók meghallgatása határozza meg. 
Az örmények kuláklistán voltak, hallgatni-
uk kellett, így sokakból kitörlődött a hova-
tartozás érzése. Mi a szentistváni sokszínű-
ség, erdélyiség hívei vagyunk. Befogadók, 
ahogyan minket is befogadtak ide. Az er-
délyi kultúra részei vagyunk, az erdélyiség 
gondolatát próbáljuk megélni, megvalósíta-
ni. Tevékenységeinknek része az ismeretter-
jesztés (történelem, kultúra, irodalom, egy-
házi tematika, családfakutatás, személyisé-
gek, helytörténeti kutatások), a tematikus 
kiállítások, a rendezvényszervezés, a hitéleti 
tevékenység, a gasztronómia, a tanulmány-
utak Európában és Örményországban, vala-

mint a más egyesületekkel való kapcsolat-
tartás.

– Örmény-Magyar Kulturális Egyesület – 
a névben benne van az identitás, a gyöke-
rek és a befogadó régió – tette hozzá Lokodi 
Edit, a megyei tanács alelnöke, az egyesü-
let védnöke. – Nagyon tartalmasan repült el 
ez az öt év, a rendezvények színvonalasak 
voltak, minőségiek, érdekesek. Az egyesü-
let vallja, hogy az örmény származás része 
az erdélyi magyar kultúrának. Erre kívánnak 
utat építeni. Közösen, kisebbség a kisebb-
séggel. Az örmények nemesi származásúak 
vagy kulákok voltak, gazdagok, legtöbbjük 
értelmiségi. Első erdélyi iskolájukat a XVII. 
században alapították. Sorsuk párhuzamos a 
magyarságéval, ők is az egyetemes keresz-
tény hit védelmezői voltak.

– Sorstársak vagyunk, történelmünkben 
sok közös vonás található – mondta beszé-
dében Peti András alpolgármester. – A ge-
nocídium, Örményország 90%-ának el-
vesztése, a Trianon utáni, Magyarország-
ra való kitelepedés. Önök halmozottan ki-
sebbségi létre kényszerültek, de ez nem gá-
tolta meg Önöket az érvényesülésben. Az 
oszmán birodalom örményországi betelepí-
tései, az ottani többszörös közigazgatási át-
rendezések, amelyek mind az örmények el-
len irányultak – milyen tanulságos ez szá-
munkra manapság…
(Népújság – 2013. október 13.)

Tibori Szabó Zoltán, a Miner-
va Művelődési Egyesület el-
nöke kifejtette: néhány évvel 
ezelőtt ő javasolta Murádin 
Jenőnek, hogy foglalja össze, 
és írja meg Kolozsvár XIX–
XX. századi összefüggő kép-
zőművészet-történetét, egy 
másik kötetbe pedig kritikai 
munkáit gyűjtse össze. Har-
madik feladatot is ajánlott, mégpedig azok-
nak az anekdotáknak a leírását, amelyeket a 
művészettörténész ismer a különböző mű-
vészekről és „házuk köréről”. Tibori utalt 
ugyanakkor arra is, hogy a most bemuta-
tott könyv számos írása korábban a Szabad-
ság hasábjain jelent meg.

A kötetet Vécsi Nagy Zoltán művészet-
történész méltatta, hangsúlyozva: a Függő-
hidak kézikönyvként is hasznosan forgat-
ható, hiszen tekintélyes válogatást ad köz-
re Murádin Jenő művészettörténeti és kultúr-
történeti írásaiból. Erdélyi művészetünket il-
letően szokatlanul széles időhatárokat fog át 
a biedermeier kortól a historizmuson át egé-
szen az avantgárdig. Kiemelte: a kötet első ta-
nulmánya tekinthető akár a kiadvány művé-
szettörténeti gerincének is, amely olyan lé-
nyegi összefoglalását adja Erdély XIX–XX. 
századi művészetének, amelyhez hasonló ed-
dig nem jelent meg. Ilyen tekintetben művé-
szettörténetünk elsajátításának és oktatásának 
alapköveként is használható. A művészettör-

ténész hozzáfűzte: az írások 
közlésének helye utal arra a 
szakmai igényességre és válto-
zatos kulturális közegre, ame-
lyet a szövegek szolgálnak. A 
könyv értékes részét képezik 
továbbá az ismert művészek-
ről, mecénásokról és műgyűj-
tőkről közölt, eddig ismeret-
len tények és hiteles történe-

tek, valamint egy sor elfeledett, vagy háttér-
be szorított alkotói életmű, egy-egy műalko-
tás vagy gyűjtemény szellemi feltámasztása.

Kopacz Attila, a sepsiszentgyörgyi 
ARTprinter kiadó vezetője felelevenítette 
a Murádin Jenővel való közös munka kez-
detét. Elmesélte, hogy tőle tanulta meg, ho-
gyan néz ki egy tökéletesen megszerkesztett 
és előkészített kézirat, amiből egy nyomdász 
vagy egy tördelőszerkesztő könnyedén tud 
dolgozni, ezután már a többi szerzőtől is el-
várta ugyanezt a színvonalat.

Murádin Jenő köszönetet mondott felesé-
gének, aki heteken át segített összeállítani az 
1500 nevet tartalmazó névmutatót, majd le-
vetítette a kötet illusztrációs anyagát. Mint 
mondta, kezdetben úgy tervezte, hogy a ta-
nulmányok után közli a kapcsolódó illuszt-
rációkat, hely szűke miatt viszont erre nem 
volt lehetőség. Ezért döntött úgy, hogy két 
tömbben, harminckét ritkasággal és képző-
művészeti csemegével illusztrálja a kötetet.
(Szabadság, 2013. október 4.)

Háromszéki Eszter
Bemutatták Murádin Jenő új kötetét

Murádin Jenő Függőhidak című, válogatott művészettörténeti tanulmányokat és kritiká-
kat tartalmazó könyvét mutatták be szerdán délután a Minerva-ház Cs. Gyimesi Éva-ter-
mében. A szerző elmondta, hogy a kötet az elmúlt negyven év azon írásait tartalmazza, 
amelyek folyóiratokban, szaklapokban, évkönyvekben és katalógusokban jelentek meg. 
Címnek pedig azért választotta a Függőhidakat, hogy érzékeltesse: a magyar kultúra csak 
úgy érthető a gyökereitől kezdve, ha az egész Kárpát-medencei térségre koncentrálunk.
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