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származástudata, másrészt Kőrösi Csoma 
Sándor kutatásai hatottak ösztönzőleg. 
Az ő nevéhez fűződik a tibetisztika tudo-
mányág létrejötte is.

Az orientalisztika központi helyének 
számító gyűjteménynek 16 ezer keleti 
kézirata van, ebből a legtöbb török nyelv-
emlékű. Az örmény könyvekből kicsit 
szegényes a gyűjtemény, a meglévő mű-
veket azonban Schütz Ödön gyakran ol-
vasta. A gyűjteményvezető, Kelecsényi 
Ágnes ismertette Schütz Ödön életútját is: 

1916ban született, a fasori gimnázium el-
végzése után az Eötvös Kollégiumon ma-
gyarnémet szakon tanult, de csakhamar 
a keleti tudományok érdekelték. Felhívták 
ugyanis a figyelmét a régi örmény forrá-
sok fontosságára. 

Kelecsényi Ágnes a kikészített könyv-
anyag bemutatása előtt elmondta, hogy az 
örmények a török hódoltság idején ugyan 
nyelvet váltottak, ám írásukat, kultúráju-
kat megtartották. Közel húsz könyv várt 
megtekintésre (természetesen belelapo-
zásra nem), a két legbecsesebbet párná-
ra helyezték. 1687ben adták ki a kevés 
képet tartalmazó, ám kézírással készült 
missálét, melyet már nem az eredeti kö-
tés borít. Jelenleg bordó bársony van raj-
ta, szép ötvösmunkával díszítve (feszület, 
körben keret).

Szintén a XVII. században, kéz-
írással készült a breviárium, amely 
Szamosújvárról került először az Orszá-
gos Széchényi Könyvtárba. Kötése erede-
ti, bőr.

A XVIXVIII. századra tehető a török 
nyelvű, ám örmény kézírású, betegségek 
elleni imádságokat tartalmazó könyvecske. 
Érdekesség volt számunkra a Szent Láz-
árszigeti kolostorban készült első örmény 
tudományos folyóirat, a Bazmavep (1843), 

melynek 1971es kiadása található a gyűj-
teményben. Felkeltette a figyelmet Korenei 
Mózes, a könyvben Moise De Khoréne: 
Histoire d’armenie (Az örmények történel-
me) című, szintén a kolostorban, 1841ben 
megjelentetett mű. E kiadó további mű-
vei: Ode Armena (1897), örmény történe-
lem olaszul (1850), ez utóbbi a kiskunhala-
si református gimnáziumból került az aka-
démia keleti gyűjteményébe.

Ógyallai Besse János kaukázusi útleírását 
(1829) nézve eszünkbe jutott dr. Kelemenné 
Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit e témájú 
felolvasása. Besse János útleírását francia 
nyelvű kiadásban (1858) is láthattuk.

S hogy az újabb kiadások se hiányoz-
zanak: a XIV. századi arab írású szöveget 
több nyelvre is lefordították. Az örmény 
részt Schütz Ödön készítette, a mű a XX. 
században jelent meg. Hájk és Bél har-
ca – A régi örmény irodalom kincsestára 
I. című könyv (1995) pedig az Erdélyi Ör-
mény Gyökerek Kulturális Egyesület által 
került olvasóink kezébe.

A XII. Kerületi Örmény Nemzetisé-
gi Önkormányzat következő program-
ja az október 3i bécsi kirándulás lesz, 
mely során a 30 résztvevő megtekinti 
a mechitarista kolostort, annak könyvtárát 
és múzeumát. 

Hegedüs Annamária
Könyvtárlátogatás

az arab stílusú olvasó terem és magyarörmény látogatói

A XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi 
Önkormányzat szervezésében egy kis cso-
port ellátogathatott a Magyar Tudományos 
Akadémia keleti gyűjteményébe. A gyűj-
temény vezetője, Kelecsényi Ágnes ked-
vesen fogadta a megjelenteket, s először 
a könyvtár történetét ismertette röviden. 
Az akadémiai könyvtárat 1826ban ala-
pították, ám ebbe az épületbe csak 1865
ben költözhettek. A keleti gyűjteményt 
1905ben létesítették több ok miatt: egy-
részt a magyarságnak igen erős a keleti 

Akopján hármas „produkciójára”, mivel kisebbségben voltunk, a döntésekbe nem vonták be frak-
ciónk képviselőit, javaslatainkat leszavazták, legtöbbször még a tájékoztatást is megtagadták. En-
nek következtében semmiféle tudomásunk nincs az eltelt évek gazdálkodásáról – sajnos az ÁSZ 
Jelentésből sem ismerjük meg azt , a költségvetési juttatásból csekély összeget kaptak az EÖ-
GYKE képviselőiből alakult önkormányzatok, civil szervezetek, holott a hazai örménység túl
nyomó többségét képviselik. Sajnálatos módon az új ciklusban is hasonló a gyakorlat, amely miatt 
már több panasszal éltünk a Budapest Főváros Kormányhivatalához és az ÁSZhoz is.

A jelentésben 272 alkalommal szerepel a „nem” szócska. Pl. nem készítette el, nem tette köz-
zé, nem alakította ki, nem az SZMSZ-nek megfelelően működött, nem tett eleget, nem gon-
doskodott, stb. E sok nem mellett, talán az egyetlen „igen” szó az volt, hogy sikerült elkölteni az 
x milliót. 

A jelentéssel kapcsolatban néhány kérdés merült fel:
1. Ha ennyire nem az előírásoknak megfelelően működtek, akkor egyáltalán hogyan kaptak tá-
mogatást. Más, pl. kerületi nemzetiségi önkormányzat egyetlen fillért sem kap, ha nem számolt el 
az előzőekkel, vagy nem adta le a beszámolókat.
2. Hogyan működött az ellenőrző szerv, a kormányhivatal? Megjegyezzük, az EÖGYKE frakció ak-
kori vezetője, Szongoth Gábor, rendszeresen jelezte a hiányosságokat a felügyeleti szerv és az ÁSZ felé.
3. Talán rossz a törvény? Túl szigorú a szabályozás és nem lehet teljesíteni? Valóban az országos 
nemzetiségi önkormányzatoknak igen komoly adminisztrációs, jogi, gazdasági és szervezési felté-
teleknek kell megfelelni, de ehhez a költségvetés támogatást ad, lehetővé téve a kellő szakértelem-
mel rendelkező iroda működtetését. 
A legmegdöbbentőbb az az ÁSZ megállapítás, hogy „az előző ÁSZ vizsgálat ajánlásai nem reali-
zálódtak”. Minden felelősség és következmény nélkül zárul ez a vizsgálat is? Tegyünk róla, hogy 
ez ne történhessen meg!                                   dr. Issekutz Sarolta,  OÖÖ EÖGYKE frakció vezetője


