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Béres L. Attila
Idővel minden megszépülhet

A Fővárosi Örmény Klub októberi programja kibővült. A Pest megyei Kormány-
hivatal Nyáry Pál konferencia-termébe korábban meghirdetett választási értéke-
lés után Várady Mária színművész, a Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormány-
zat elnökének rendezésében megemlékeztünk október 23-ról, 56-os magyarörmény 
hőseinkről. 

Az október 12-ei örmény 
nemzetiségi önkormányza-
ti választások eredményét 
az Erdélyi Örmény Gyö-
kerek Kulturális Egyesü-
let elnöke, dr. Issekutz Sa-
rolta értékelte, gratulálva a 
mandátumhoz jutott képvi-
selőknek. Szomorúan álla-
pította meg, hogy a négy évvel ezelőtti vá-
lasztási statisztikához képest a magyarör-
mények igen kevesen regisztráltatták ma-
gukat, majd még ennél is kevesebben men-
tek el szavazni a kerületi képviselőjelöltek-
re, az egyesület fővárosi és országos listájá-
ra. Ugyanakkor a magyarörmények ellen a 
három jelölőszervezet által indított jelöltek-
re a létszámukat felülreprezentáló regiszt-
rált adta le a szavazatát ör-
ményként, nem egy eset-
ben visszaélésgyanús kö-
rülmények eredményeként. 
A képviselőjelöltek he-
lyi egyéni szereplését, va-
lamint a fővárosi és orszá-
gos listás eredmények ér-
tékelését az elnök részlete-
sen értékelte és előrevetítet-
te annak eshetőségét, hogy 
a magyarörmények iden-
titásának fennmaradását 
más eszközökkel és hatha-
tósabb megoldásokkal kell 

biztosítani. (Beszámolóját 
a 4–10. oldalon közöljük.)

A választási értékelés 
után Várady Mária szín-
művész, a Budavári Nem-
zetiségi Örmény Önkor-
mányzat elnöke Bajusz, 
Ödön meg a többiek – a 
legendás Pongrátz család 

című műsor moderátoraként meghívott ven-
dégeivel közösen – Ónody Éva hírlapíróval, 
Faragó Laura énekművésszel és Kozma 
Simon képzőművésszel – emlékezett meg 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 
magyarörmény hőseiről. A szemtanúk, visz-
szaemlékezések alapján a forradalom és a 
szabadságharc, valamint az azt követő kor-
szak emléke is megszépült az idő tükrében.

Ónody Éva hírlapíró az Ide-
gen csillagok alatt – Tizenhá-
rom emigráns című könyvé-
ben az 1956-os forradalom 
magyarörmény menekültje-
inek, Pongrátz Ödönnek és 
Jakabffy Ernőnek is emléket 
állít. Vendégünk elmondta, 
hogy Pongrátz Ödön neki ajándékozta nap-
lóját, amelyben szinte percről-percre leír-
ta ötvenhatos élményeit. A naplóval együtt 
fotókat is kapott tőle a családi albumból a 
forradalom ismeretlen pillanatairól, vala-
mint a Pongrátz családról, különösen a ki-
lenc gyermek közül a hét Pongrátz fivér-
ről. Az Idegen csillagok alatt című interjú 
kötetben ebből a naplóból közöl részlete-
ket. Miközben a naplóból Ónody Éva fel-
olvasott egy részletet, a dokumentumérté-
kű fényképek kézről-kézre jártak a hallga-
tóság soraiban, majd az ugyancsak erdélyi 
örmény gyökerű 56-os hős, Jakabffy Ernő 
emlékét idézte meg „A svéd 
erdők gyergyói zúgása” című 
írásával. 

Faragó Laura énekmű-
vész gyönyörű hangján azt a 
népdalt énekelte el nekünk, 
amelyet Szent Lázár-szige-
tén a Mechitarista templom-
ban adott elő nagy sikerrel, 

Fővárosi Örmény Klub októberi közönsége

Várady Mária és Ónody Éva

A kilenc Pongrátz testvérből nyolc

majd felolvasta Tomcsa Sándor 
székelyudvarhelyi születésű író, 
„kismester” Levél a túlvilágról 
című írását. A művésznő elmon-
dott egy Pongrátz Ödöntől hal-
lott kedves, humoros történetet 
is „Bajuszról”, aki egy tehén tő-
gyével tréfálta meg útitársait Ko-

lozsvár felé. 
A klub vendége volt Kozma Simon kép-

zőművész is, aki a világon egyedülálló 
technikával viasz domborműveket készít. 
Mintegy nyolcszáz alkotása huszonhárom 
országban – Perutól Koreáig – hirdeti nevét, 
művészetét. Édesanyja a Pongrátz család ki-
lenc gyermekének egyike, Anna volt, a ne-
ves festőművész. Kozma Simontól megtud-
tuk, hogy a szamosújvári örmény ősökkel 
dicsekvő Pongrátz család utoljára Pongrátz 
Anikó bostoni temetésén gyűlt össze. Mi-
közben a lebilincselő visszaemlékezéseket 
és a művészi pályafutás kedves történeteit 

hallottuk, megcsodálhattunk né-
hány gyönyörű viaszképet Kozma 
Simon  Pécsi Dóm Múzeum kiál-
lításán készült DVD-jéről.

A műsor zárásaként közös fotó 
készült az Erdélyi Örmény Gyö-
kerek Kulturális Egyesület jelen-
lévő megválasztott képviselőiről.

András (balról), Bajusz (középen) és Ödön

Faragó Laura

Kozma Simon


