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Az ünnepség az örmény 
és a magyar himnusz kö-
zös éneklésével kezdődött, 
majd Esztergály Zsófia el-
nök beszéde következett. 
Elmondta: a 169 évvel ez-
előtti március 15-e Magyar-
ország újkori történetének 
meghatározó eseménye, 
a nemzeti identitás egyik 
alapköve, társadalmi re-
formjaival a polgári átala-
kulás megindítója volt. Ki-
emelte: az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc 
a magyar nemzet történe-
tének eddigi egyik leghíre-
sebb háborús konfliktusa volt, amely két 
évtizedes kitartó előkészület eredménye 
volt; és amelyben a közös-
ség magyarörmény felme-
női is részt vettek, alakítot-
ták azt. Itt szólt Lázár Vil-
mos ezredesről, Kiss Ernő 
altábornagyról (aradi vér-
tanúkról) és nem utolsó 
sorban Czetz János hon-
védtábornokról, akik erdé-
lyi magyarörmény szárma-
zásúak voltak. 

Az elnök úgy fogalma-
zott: a rájuk való emléke-
zés és a szabadság vezér-
gondolatának őrzése okán 
készült az önkormányzat a 
megemlékezésre.

„Jelszó: Petőfi!” 
– ünnepi műsor a Fővárosi Örmény Önkormányzatnál

Véletlenek nincsenek
Az ünnepség során de-
rült fény arra, hogy a 
jelenlévők közül töb-
ben bírnak olyan felme-
nőkkel, akiknek köze 
volt az 1848-49-es for-
radalom és szabadság-
harchoz: így az elnök, 
Esztergály Zsófia, aki 
Petőfi anyai testvér-
ének, Marosváry Ist-
ván, aki Petrovics Ist-
vánnak, a költő édes-
apjának, valamint a fel-
lépő művészek közül 
Krizsik Alfonz színmű-

vész, aki Szendrey Júlia, a „feleségek fe-
lesége” keresztanyjának leszármazottja. 

Ünnepélyes keretek között tartotta meg a Fővárosi Örmény Önkormányzat az 1848-
49-es forradalom és szabadságharcra emlékező rendezvényét.

Koncz Eszter, Kósa Zsolt és Krizsik Alfonz

Esztergály Zsófia
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Az eseményen irodalmi összeállítás volt 
látható, amelynek során Pagonyi Judit 
mondta el Petőfi Sándor A nép nevében 
című versét, majd Várady Mária szavalta 
Wass Albert költeményét, Emlékezés egy 

Várady Mária
régi márciusra címmel. Emellett a Koncz 
Eszter, Kósa Zsolt és Krizsik Alfonz szín-
művészek által összeállított Jelszó: Pető-
fi! című irodalmi-zenés műsort hallhatták 
a jelenlévők.           Esztergály Zsófia 

A Fővárosi Örmény Önkormányzat a Gulág 
Emlékévet egy filmvetítéssel zárta le. Az el-
felejtett katona című dokumentumfilm ma-
gyarországi bemutatóján vendégei vol-
tak Ravasz Balázs rendező-producer, vala-
mint Földes László Hobo, aki Gulág virá-
gai című válogatásából adott elő részleteket 

Gulág Emlékév lezárása
nagy átéléssel. A közönség megrendülten, 
nagy tapssal köszönte meg az előadást. 

Hobo előadását, Vidnyánszky Attila ren-
dezésében, a Nemzeti Színházban tekint-
hetik meg az érdeklődők.

Ravasz Balázs rendező-producer Földes László Hobo

  


