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Nuridsány Zoltánné Mimi, a 
XV. kerületi Örmény Nem-
zetiségi Önkormányzat el-
nöke köszöntötte az emléke-
ző közösséget, jelezve, hogy 
a világon szétszóródott, a ha-
lál elől elmenekült örmények 
leszármazottai minden év 
április 24-én megemlékez-
nek a XX. század első Nép-
irtásáról, mely másfél millió 
örmény áldozat halálát köve-
telt, valamint egy millió ör-
mény menekülését okozta.

A Budavári Örmény Színház pódium-
műsora megrázóan szép Gevork Emin, 
Avetik Iszahakjan, Hovhannesz Tumanjan 
és Lászlóffy Aladár 
verseivel, Komitasz 
és Haik Viktória da-
laival élesztgette a fe-
lejteni nem tudó hu-
mánus öntudatot. 
Várady Mária szín-
művésznő az örmény 
saraganok fáradha-
tatlan népszerűsítő-
je újra és újra vissza-
hozza elfelejtett múl-
tunkat. Jeges Kriszti-
án színművész szív-
bemarkoló, megdöb-
bentő tolmácsolása a 
véráldozat soha nem 

A millió csillagról
2017. április 25-én a XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat közössége 
Ékes csillagok a tiszta égen című emlékműsorral tisztelgett az 1915-ös Örmény Ge-
nocídium áldozatai, mártírjai és vértanúi előtt 

Népünk soha el nem múló traumája az 1896-ban kezdődő és az első világhábo-
rú idején a mai Törökország területén elkövetett örmény Mészárlás, Metz Jegher.

múló fájdalmát és egyben 
jelen veszélyét adta át hall-
gatóságának. Modern hang-
vételével, szép dikciójával, 
saját szerzeményének elő-
adásával a gitár hangjainál 
megbékélést és örök emlé-
kezést hirdetett Haik Viktó-
ria színművésznő. A szín-
padon minimál díszlet; ne-
mes látványt keltő hangsze-
rek: zongora és gitár, egy 
karabachi rózsás terítővel le-
terített asztal, végig égő mé-

csesek, rózsaszirmok hullása, mely beterí-
tette a pódiumot, jelezve a milliónyi áldo-
zatot, az örmény keresztények temérdek 

Nuridsány Zoltánné

Várady Mária és Szilasi Alex
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holttestét az Eufrátesz partjától Der el 
Zor-ig, mindenütt. Az örményországi Ge-
nocídium emlékmű lenyűgöző látványa 
képezte a memento hátterét.

Már 1663-ban Európa közepén dúltak a 
keresztények elleni harcok. A történelem 
ismétli önmagát. 

Az oszmán birodalom hódító hadjá-
rata ellen összefogott egész Nyugat-Eu-
rópa. Rainer Maria Rilke - Kasimir von 
Pászthory: Ének Rilke Kristóf zászlótar-
tó szerelméről, haláláról című operája az 

1663-ban Magyarországon 
hősi halált halt Rilke Kris-
tóf zászlósnak, a törökök 
által elkövetett szakrális 
gyilkosság áldozatának ál-
lít emléket. Szilasi Alex vi-
lághírű zongoraművész és 
Várady Mária színművész 
érzékeny, magas színvonalú 
tolmácsolását nagy tapssal 
köszönte meg a közönség.

Az emlékezés agapéval ért 
véget, mely lehetőséget adott 
a közvetlen kötetlen beszél-
getésre, a közösségépítő kap-
csolattartásra.  Az örmény 

nemzetiség számára oly fontos rendezvé-
nyért köszönet illeti a Csokonai Művelődé-
si Ház vezetőjét, kiváló munkatársait.

A Budavári Örmény Színház nevében 
köszönöm a meghívó XV. kerületi Ör-
mény Nemzetiségi Önkormányzat veze-
tőjének, a mindig az örményekért dolgo-
zó Miminek, hogy újabb pódiumműsorral 
gazdagodtunk és gazdagítottuk az örmény 
és magyar közösséget.

Várady Mária
művészeti vezető

JobbrólHaik Viktória, Jeges Krisztián, Várady Mária színművészek

  

Az örmény naptárból 
Az örmény egyház a pünkösd utá-
ni 7. vasárnapon üli meg az Úr-
színváltozás ünnepét (Vartavar). 
De a görög egyházban szoká-
sos szőlő- és gyümölcsszente-
lés Nagyboldogasszony napján 
van. (E napon van az erzsébetvá-
rosi nagytemplom búcsúja is, jól-
lehet védszentje: Árpádházi Szent 
Erzsébet. E védszentválasztással 

is akarták hangsúlyozni az örmé-
nyek, hogy hűek Magyarország-
hoz!) 31-én pedig olyan szentek-
ről emlékezünk meg, akik az ör-
mény egyházi irodalom terén al-
kottak: Meszrop, Nareki Gergely 
és még mások. Tehát e hónap is 
szolgáltat alapot továbbgondolko-
dásunknak.

dr. Sasvári László


