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Sokan voltak kíváncsiak az Erdélyi Ör-
mény Gyökerek Kulturális Egyesület 
gazdag kiállítására, amely a könyveken 
keresztül mutatta be a bennük rejlő ör-
mény kultúrát, ismertetve a könyvek tar-
talmát is, képekkel illusztrálva. Történel-
mi, genealógiai, művészeti, gasztronómi-
ai, néprajzi művek, konferenciakötetek, 
DVDk…, a 25 év termése került bemuta-
tásra a tablókon. Az Erdélyi Örmény Mú-
zeum sorozat és mások által megjelente-
tett örmény tárgyú könyvek, soknak digi-
tális változata is, nagy számban kerültek 
a tárlókba, örmény népművészeti babák, 
egyéb örmény dísztárgyak, örmény híres-
ségek bronz plakettjei, hímzések,  csip-
ke… társaságában.

Az elnök példaképét, Szongoth Kristó-
fot, a szamosújvári polihisztor tanárt idéz-
te meg, aki fáradhatatlanul kutatta fel és 

mentette meg számunkra a dicső múlt, 
őseink értékeit könyveiben, az Armenia 
magyarörmény havilap és évkönyvek ha-
sábjain. Az 1907ben bekövetkezett halá-
lával megszakadt az az értékmentő mun-
ka, amit végzett. A közel 100 éves űrt kel-
lett kutatni a lehetőségekhez képest, ösz-
szegyűjteni pl. a művészeti és irodalmi le-
xikonszerű kiadványokban. De nagyon 
sok terület még feltáratlan, amely mun-
kához várjuk a fiatalok közreműködését, 
ugyanis még mindig nem tudtuk kellő-
en felébreszteni őket, hogy milyen fontos 
az egyén életében a gyökerei megismeré-
se és megőrzése, identitásának megvallá-
sa, megélése. „Szükség van az értékmen-
tésre, hogy fenn tudjon maradni az erdélyi 
örménység identitása, kultúrája, örmény 
katolikus hitélete, közösségei. Különö-
sen ebben a mai, igen zavaros világban, 

amelyben hazánknak is szüksége van 
ránk, a polgári és keresztény értékrendet 
valló magyarörményekre, kitartásunkra. 
A jövő generációi érdekében mindannyi-
unk kötelessége a gyökerekbe kapaszkod-
ni és lehetőségeink szerint kivédeni a vi-
harok okozta károkat.”

Magyarörmény kultúra könyvekbe zártan
címmel nyitotta meg dr. Issekutz Sarolta, a Budapest Főváros II. kerületi Örmény 
Önkormányzat elnöke szeptember 14-én a kiállítás műsorát a Marczibányi Téri Mű-
velődési Központ M Galériáján. A Lusnakar tradicionális örmény népzenei együttes 
sajnos Puskás Eszter énekművész nélkül – betegsége miatt - kellett vállalja a már be-
gyakorolt műsorát, de férfiasan helyt álltak. Nagyon jó hangulatot adtak az estnek, 
látszott rajtuk, hogy mennyire rajonganak az örmény népzenéért. Nagy tapssal kö-
szönte meg a közönség szép előadásukat.

Lusnakar együttes

dr. Issekutz Sarolta örmény népviseletben

Alexa Károly irodalomtörténész a mai 
életből vett példákkal erősítette meg a ki-
állítás célját és reményeink szerinti hatá-
sát, majd megnyitotta a kiállítást.

Az estre finom örmény falatok tették rá 
a koronát és jó kis beszélgetések a szép 
kiállítótérben.                                        M

Alexa Károly irodalomtörténész örmény finomságok


