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– szól az egyházi ének, mely-
nek soraival dr. Issekutz Sarol-
ta elnök asszony köszöntötte a 
Pest megyei Kormányhiva-
tal Nyáry Pál konferenciater-
mét zsúfolásig megtöltő kö-
zönséget. A Fővárosi Örmény 
Klubban már 18. alkalommal 
ünnepelt együtt a magyar-ör-
mények közössége, mely – a 
résztvevők örömteli észrevé-
telét idézve – „nagykorúvá vált”. 

Fiatal kedvencünk, a bravúros technikájá-
ról méltán elismert Vörösváry Márton 

H. Wieniawski caprice-át – No. 8 op.10 
–  majd a D-dúr polonézt játszotta ügye-
sen. Ezúttal nem az angyalok jelentek 
meg, hanem vidám krampuszok derítették 
jobb kedvre szívünket.

Dr. Szabó András előadó-
művész igencsak távoli múlt-
ból hozott nekünk ajándé-
kot. Talán letelepedő őseink a 
XVII. században figyelhették 
volna ámulattal azt a csodála-
tos derűs, érzékletes nyelveze-
tet, szellemes magabiztossá-
got, mellyel szólt a Szent ka-
rácsony napján vers szerzője, 
az akkor 14 éves! versfaragó diák – Liszkán. 
Ha minden jókívánsága beteljesedik raj-
tunk, bőséges esztendőnek nézünk elébe!

A hagyományhoz híven Elnöki beszámo-
ló következett a 2013-as esztendőről. Az Er-
délyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesü-

let ebben az évben is – lehető-
ségein túl – vállalta az örmény 
identitás minden megnyilvánu-
lásának gazdagítását. Őseink 
tisztelete, kulturális hagyaté-
kunk rendszerezése és megis-
mertetése a széles magyar tár-
sadalommal, mind-mind sür-
gető feladat. Az EÖGYKE ma-
radandót hoz létre emléktábla 
állításával, könyvek kiadásá-

val, és a mindenki számára elérhető Füze-
tekkel. Hitéletünk nagy eseménye volt Bej-
rutból Avedik Hovhanniszjan örmény atya 
látogatása és öt gyermek megkeresztelése, 
bérmálása. Ezenkívül számunkra, a Kárpát-
medencében élő örmények, magyar-örmé-
nyek számára mérföldkőnek számít a Tá-

vol az Araráttól kiállítás és a 
hozzá kapcsolódó konferencia 
megrendezése.

Dr. Szabó András előadá-
sában Babits Mihály Csillag 
után című verse választotta el 
a tények hosszú sorát a szin-
tén tényeket felsorakoztató 
laudációktól. Mert mint min-
den karácsonyi ünnepen, idén 
is egyesületünk Szongott Kris-

tóf-díjjal jutalmazta az örménységért legtöb-
bet fáradozó kiváló személyeket. Idén dr. 
Kovács Bálint történész, armenológus és dr. 
Pál Emese művészettörténész vehette át el-
ismerésünk jelét, az oklevelet (34. oldal) és 
a Szongott Kristóf érmet. Ezúton is szívből 

gratulálunk kitüntetettje-
inknek! Milyen makacs el-
szántság hajtja e két fiatalt, 
hogy ami volt, az nyomtala-
nul el ne tűnjön; az igazság, 
történelmünk ne lehessen át-
színezhető. Megbízhatósá-
guk, tudományos fokozata-
ik mind garancia arra, hogy 
munkásságuk ezután továb-
bi kutatások forrása lehet, 
műveik hivatkozási alapot jelentenek, mely a 
nemzetközi örmény identitást kutatók széles 
csoportjával kapcsolatban áll. Úgy közvetít, 
hogy közben Örményország tudós társadal-
ma elismeri kompetenciájukat a múlt, jelen 
és jövő kérdéseinek megválaszolásában.

Jólesett lelkünknek az a választékos sze-
rény megnyilvánulás, amellyel a többdiplo-
más, több nyelvet beszélő fiatal, nemzetkö-
zi szinten számon-tartott tudós megköszön-
te kitüntetését. Bár örmények között nehéz 
elismerést elérni, méltatásuk 
hallatán kivívták mindannyi-
unk nagyrabecsülését. 

Szólnunk kell Vörösváry 
Márton második megszólalá-
sáról. P I. Csajkovszkij D-dúr 
hegedűverseny I. tételének 
– op. 35 – bravúros, andalító 
hangjait bámulatra méltó biz-
tonsággal szólaltatta meg. A 
kiváló előadóktól is ismert ze-
nemű hibátlan technikával, érzékeny ívek-
ben csendült fel hegedűjén, – mint az nagy 
versenyeken hallható. Az élő zene varázsa 
megejtette a közönséget és hatalmas tapssal 
jutalmazta az előadó virtuóz játékát, aki „itt 
cseperedett fel a szemünk előtt”.

Petrás Mária Primissima díjas csángó 
énekes keramikusművész megjelenését 
nagy várakozás előzte meg. Sok-sok éve 
EÖGYKE szimpatizáns, kiállításait gyak-

ran látogattuk, dombormű-
veit szeretjük. Az anya-
ságot Mária Istenanyasá-
gából úgy vezeti le, aho-
gyan a sokgyerekes csán-
gó családok megélik a szü-
letés szakrális pillanatát. 
Az Ő munkáin az Istenszü-
lő nem magányos nő, aho-
gyan a Bibliában is: mel-
lette áll Szent Anna, Erzsé-

bet, és mindazon rokon nők, akik az anya-
ság örömében és fájdalmában egyaránt 
osztoznak. 

Gyönyörű archaikus imádságokat kel-
tett életre, zengő moldvai magyar nyelven. 
Régóta várt angyalok szálltak közénk…
(Adj három angyalt… kezdetű); a kereszt is 
a mi örmény hacskárunkhoz hasonlóan rü-
gyezve, virágozva jelenik meg, „beléjek ül 
Szűz Mária”….

A mi Petrás Máriánk kitartó munkáját, 
sokoldalúságát a magyar köz-
élet és közönség Primissima 
elismerésben részesítette, mi 
pedig vastapssal gratuláltunk! 

Végezetül dr. Issekutz Sarol-
ta elnök-asszony megköszönte 
munkatársainak fáradozását, 
minden megjelent értékes ka-
rácsonyi ajándékot kapott és 
pezsgővel koccintottunk egy-
mást köszöntve és boldog új-

évet kívánva!
Az estet Szergio „terülj-terülj asztalkám” 

finom falatjai zárták mindannyiunk baráti 
beszélgetései közepette.

A karácsonyi ünnepség rég nem látott 
arcokat hozott vissza, akik gondjaikat, ta-
lán betegségüket félretéve újra együtt vol-
tak velünk, hogy erőt meríthessünk a ma-
gyar-örmény közösség kiapadhatatlan 
forrásából!

Várady Mária
Szent karácsony ünnepén

Angyalok ajkán zeng az ének,/ Hogy földre szállott az élet.
Pásztorok jönnek Betlehembe,/ Imádni Téged, Kisdedet.
Légy üdvözölve szent karácsony/, Mely földre hoztad az eget!
Ím elmúlik a bűn homálya,/ Mert Te az üdvöt hirdeted!

Petrás Mária

Dr. Szabó András

Vörösváry Márton

dr. Kovács Bálint és dr. Pál Emese


