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Példátlanul hosszú ideig dolgozott Ma-
dách Az ember tragédiája  animációs 
filmjének megalkotásán, mely életműve 
összegezőjének is fölfogható. Forgató-
könyvét 1983-ban írta, a felvételek 1988-
ban kezdődtek és bemutatására –  az év ki-
emelt kulturális eseményeként – 2011-ben 
került sor, amelyért a Magyar Filmkritiku-
sok Különdíjával jutalmazták 2012-ben.

(Megjelent: Murádin Jenő: Magyarör-
mény paletta (Kiadó: Erdélyi Örmény Gyö-
kerek Kulturális Egyesület, Budapest, 2012)

További díjai: 
2013-ban A Magyar Érdemrend közép-

keresztje csillaggal és a Magyar Örökség 
Díjat vehette át, 2014-ben pedig A Nem-
zet Művésze lett.

Sok boldogságot,  jó egészséget, sok si-
kert kíván az elkövetkezendő évtizedek-
re az 

Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület

  

A táborba motivációs levéllel le-
hetett jelentkezni. A szervezők 
így választották ki a legjobb öt 
jelentkezőt. 

„...Nagyon szépnek és érde-
kesnek tartom Székelyföldet – 
írta jelentkezésében a 14 éves 
budapesti Csenge –, a székely 
embereket és a csángókat egy-
aránt. Tisztában vagyok azzal, 
hogy egyszer, nem is olyan régen 
a „Nagy Magyar Föld”része volt. 
Tudom, hogy ott még ma is ren-
geteg őszinte magyar ember él, 

Értékes időt töltöttek együtt, 
értékes tartalommal

– Táboroztunk a magyarörmények által épített Szépvízen –

Magyar és magyarörmény értékek mentén valósult meg az a hagyományőrző tábor, 
ahol tizenöt fiatal töltött együtt egy hetet. A Fővárosi Örmény Önkormányzat és a 
Csíkkörzeti Örmény–Magyar Szentháromság Alapítvány testvéri együttműködésé-
ből született meg az újító esemény, amelyen pályázati úton öt csángó, öt, székely és 
öt anyaországi, zömében magyarörmény fiatal vett részt térítésmentesen, a Bethlen 
Gábor Alaptól elnyert támogatásnak köszönhetően.  

Jobbról Zakariás István
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akik hűen őrzik és ápolják hagyománya-
ikat, kultúrájukat... Egyszer részese vol-
tam egy jurta felállításának és berende-
zésének, ám nem lakhattam benne. Jár-
tam nép táncolni, amit nagyon szerettem, 
úgy érzem, tágította látókörömet. Fontos-
nak tartom, hogy hű maradjak gyökere-
imhez, hiszen magyarnak lenni nagyon-
nagy büszkeség.

A történelem során annyi küzdelem és 
fájdalom érte hazánkat – folytatta a fiatal 
–, de mi mégis egységben maradtunk. Le-
het, hogy Erdély, Délvidék, Felvidék, és 
Kárpátalja hivatalosan most nem Magyar-
országhoz tartozik, de az ott élők azt mond-
ják, hogy ők magyarok és ez többet jelent 
minden határvonalnál… Jó lenne átélni azt 
az élményt, amit őseim is átélhettek...” 

Egy budapesti magyarörmény fiú, Kop-
pány pedig az alábbiakkal pályázott a tá-
borozási lehetőségre: 

„...Néhány éve, amikor barantázni 
kezdtem, már éreztem, hogy hagyomá-
nyaink ápolása az én szívügyem (is)... 
Sokféle sportágban kipróbáltam maga-
mat már, mint a karate, baranta, lovaglás, 
labdarúgás és nem utolsó sorban az atléti-
ka. Az utóbbit 5 éve űzöm, fő sportágam 
a diszkoszvetés és a gerelyhajítás, több-
szörös országos bajnok és egyszeres vá-
logatott vagyok... Ez a tábor számomra 

hatalmas lehetőség lenne hagyományaink 
őrzésére és megismerésére...”

A szervezők törekedtek arra, hogy a 
tábor egyedi legyen, sok tekintetben. 

A program elsődleges célja a magas 
színvonalon túl, hogy csángó, erdélyi és 
magyarországi középiskolai korosztály 
töltsön el együtt olyan időt, ahol nem csu-
pán életre szóló barátságok szövődhet-
nek, hanem észrevétlenül egymástól, de 
mesteremberektől, oktatóktól is tanulhat-
nak – tájékoztatott Esztergály Zsófia a Fő-
városi Örmény Önkormányzat elnöke, aki 
elmondta azt is, hogy a magyarországi ifi 
csapat többsége magyarörmény szárma-
zású volt.   

A fiatalokat egy-egy felügyelő kísérte 
el Székelyföldre, ahol az időjáráshoz al-
kalmazkodva estéiket jurtában töltötték, 
nappal pedig előadásokon és a többi kö-
zött kézműves foglalkozásokon vettek 
részt – mondta Ajtony Gábor a Csíkkör-
zeti Magyar-Örmény Szentháromság Ala-
pítvány vezetője, aki örömét fejezte ki a 
rendezvény megvalósulása és a fiatalok 
rátermettsége okán. 

Az órák keretében a nyelvjárásokra és 
a zenekultúrára, így pl. a gyimesi csán-
gó nyelvhasználatra és népdalokra is 

Ferencz Tibor polgármester
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hangsúlyt fektettek. Ennek zászlósa Vaszi 
Levente és Vrencsán Anita, az MTVA Fel-
szállott a Páva című vetélkedő közönség-
díjasai voltak. 

 A foglalkozásvezetők és előadók, de a 
vegyesen összeválogatott fiatalok is, logi-
kusan saját közegükben kialakult tanítási 
módszerüket, illetve személyiségüket ad-
ták át az alapvetően külön szocializálódott 
magyar közösségben. 

A fiatalok kedvenc időtöltése mégis a 
lovaglás és íjászkodás volt. Behatóbban 

megismerkedtek a magyarörmény épí-
tészettel, a környék kultúrtörténetén ke-
resztül az egykor gazdasági szempontból 
domináló magyarörmények életével, va-
lamint a székely-magyar rovásírással és 
mondavilággal. Továbbá a félnomád élet-
forma egyes elemeit sportszerűen gyako-
rolták a Kárpátok kínálta környező túra-
ösvényeken, amely által a környezettuda-
tosságra nevelődtek és megismerkedtek a 
Kárpátokban honos növényekkel és álla-
tokkal- hangsúlyozta Esztergály Zsófia. 

  

Miközben megfelelő cím választásáról 
gondolkodtam beszámolóm élére, arra ke-
restem a választ, vajon mi indít 40 - 50 
nyugdíjas korú nőt és férfit arra, hogy év-
ről évre Erdély felé vegye az irányt, hogy 
újabb ismeretlen (vagy kevéssé ismert) tá-
jakon barangoljon?

Az egyik válasz: Gyuri bácsi (dr. Szar-
ka György), akivel „itthonról haza me-
gyünk”. 

dr. Korinekné dr. Hámoyi Beáta – Tuzáné Szentpétery Katalin
Mert szeretünk Erdély…

Barangolás és honismereti túra Erdélyben (2016. augusztus 2-8.)

A másik válasz ennél is egyszerűbb 
– és ez lett a cím is: mert szeretünk Er-
dély…

Ebben az évben a honismereti túra – 
amelyen az örmény identitástudatot kitar-
tóan ápoló dr. Issekutz Sarolta egyesületi 
elnök vezette EÖGYKE (Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület) köré 
csoportosuló résztvevőkön kívül a Föl-
des Mária által mentorált „Galériások” 

20. alkalommal barangoltunk Erdélyben, illetve erdélyi magyarörmény őseink nyo-
mában a lecsatolt területeken. Az ezévi barangolás élménye meghozta azt a csodát, 
hogy két szerző is feldolgozta és elküldte élményeit, a látottakat, hogy a szerkesztő 
nem tehet mást, mint hogy mind a két alkotást megjelenteti egy beszámolóvá össze-
fésülve, hogy ne fossza meg az olvasót a csodás élménytől. Az ismétlések elkerülé-
se végett kissé meghúztuk az anyagot, de vigyáztunk, hogy mindkét szerző munkája 
kellően érvényesüljön. A szerzők alkotásait úgy különböztettük meg, hogy Beáta írá-
sát álló betűkkel, míg Katalin írását ferde betűkkel jelentetjük meg.  Hálás köszöne-
tet mondunk Dr. Korinekné Dr. Hámory Beáta és Tuzáné Szentpétery Katalin utastár-
sunknak a lenyűgöző beszámolókért.

(Szerk.)


