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Pongrác daljátéka, a János Vitéz. Teltház 
előtt láttuk a Béres Ferenc népdalénekes 
nevét viselő Béres Művészeti Együttes elő-
adását, amelyet „Szabi bá”, azaz Hegedüs 
Szabolcs tanár úr rendezett, a koreográfi-
át készítette és a táncokat Szalai Nándor 
tanította be. Németh Tamás (János Vitéz), 
Domsits Donatella (Iluska), Kiss Kriszti-
án (Bagó), Jankus Boróka (Boszorkány), 
Szitás Balázs (Király) szép éneklése, nagy 

átéléssel előadott színpadi játéka megérde-
melt tapsot aratott. A daljátékot négytagú 
zenekar és tánckar is emlékezetessé tette. 

Köszönjük a Fővárosi Örmény Klub 
augusztusi rendezvényére süteményeket, 
üdítőket hozott vendégeinknek is, akik 
adományaikkal hozzájárultak, hogy ez a 
hétköznap ünnep legyen a magyarörmény 
közösség számára.             (Béres)

Középen Hegedüs Szabolcs tanár úr

Amikor múlt év szeptemberében hírt 
kaptam arról, hogy a torontói Nemzetkö-
zi Filmfesztiválon bemutatták az Ígéret 
c. filmet, nem is reméltem, hogy a ma-
gyar filmszínházak ilyen hamar műsorra 
is tűzik. Augusztus 2-án a magyarországi 
forgalmazó (Vertigo) premier előtti vetí-
tésen mutatta be az Oscar-díjas, ír szár-
mazású rendező és producer Terry Geor-
ge 2015-ben forgatott és spanyol-ameri-
kai koprodukcióban készült filmjét. 

Ispánki Katalin
A film, amit nem fognak bemutatni 

Törökországban – Filmajánló
Igazából nem annyira a rendező vagy 

az egyébként neves színészek keltették 
fel a figyelmemet, hanem a film témája, 
ugyanis az előzetes szerint: „A történel-
mi dráma az Oszmán Birodalom végnap-
jaiban, az örmény genocidium kezdetén 
játszódik”.

Az ezt követő részletesebb ismertetés 
alapján gyanú ébredt bennem…„A törté-
net egy szerelmi háromszög egy örmény 
orvostanhallgató, egy amerikai újságíró 
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és egy Franciaországban nevelkedett ör-
mény származású nő között az örmény 
népirtás kezdetén az Oszmán Birodalom 
végnapjaiban.” … „Michael az oszmán 
török   birodalom keleti részében, egy kis 
örmény faluban él … gazdag felesége va-
gyona révén Konstantinápolyban jár or-
vosi egyetemre … itt találkozik egy ame-
rikai újságíróval ... és Anával, a Párizs-
ban nevelkedett örmény származású fia-
tal lánnyal ... Michael beleszeret Anába 
… Az Oszmán Birodalomban elkezdődik 
az örmények üldözése … Michael lágerbe 
kerül, de megszökik és falujába megy … 
az üldöztetések elől felhúzodnak egy kör-
nyékbeli hegy tetejére … de felesége ne-
héz terhessége miatt visszamennek falu-
jukba … Michael – megtudva, hogy Ana 
és az újságíró egy közeli Vöröskereszt tá-
borban vannak - elmegy hozzájuk segít-
séget kérni családja számára … Mialatt 
távol van falujától a törökök lemészá-
rolják az egész falut … Michael és Ana 
a környékbeli megmaradt örmény lakos-
sággal felmenekülnek újra a hegyre, egy 
ideig sikerrel védik meg magukat az osz-
mán sereggel szemben, majd a hegy ten-
gerre néző meredek oldalán leereszkedve 
a francia haditengerészet segítségével el-
menekülnek”. 

Ugye ismerős a történet? Napjaink szó-
használatával „kissé hajaz” Franz Werfel 
„Musza Dagh negyven napja” című re-
gényére illetve annak korábbi filmes fel-
dolgozására. Ezek után gondolom, senki-
nek sincs semmi kétsége a történet ere-
detéről, bár – saját gyanúmtól eltekintve 
– erre vonatkozóan sehol semmi utalást 
nem találtam. Ez persze még nem lenne 
nagy baj, hiszen tudjuk, hogy egy-egy té-
mát a filmrendezők újra és újra feldol-
goznak, ezt filmes nyelven „remake”-nek 
nevezik, de most tekintsünk is el ennek 

boncolgatásától, hiszen számunkra nem a 
filmszakmai értelmezések a fontosak.

Mint tudjuk, az 20. század elején tör-
tént, az örmények kiirtását célzó török 
politika sajnos történelmi tény, és ennek 
egyik epizódjaként a Musza Dagh hegyé-
re felvonult örmények története is. Az 
örmény nép ellen elkövetett népírtásban 
minden egyes családnak, ennek követ-
keztében minden egyes embernek meg-
volt a maga egyéni tragikus története, 
ezért szinte mindegy, hogy az esemény-
ről szóló mű főszereplője orvostanhall-
gató, ügyvéd, kereskedő, nő vagy férfi 
volt-e? 

A célt tekintve - miszerint az örmény 
genocídium témáját nem lehet elégszer 
feldolgozni ahhoz, hogy életben tart-
sa az örmény nép 20. sz. eleji tragédiá-
ját – nem is baj a téma újragondolása fil-
mes szemmel már csak azért is, mert az 
1982-ben készült a Musza Dagh negyven 
napja c., amerikai film már a maga idejé-
ben is eléggé „lelombozó” volt különö-
sen a Sandokán című filmsorozat utáni 
időben. (Mindkét film főszereplője Kabir 
Bedi volt.)

Kérdezhetnénk, hogy mi indított egy ír 
származású amerikai rendezőt ennek a fil-
mek az elkészítésére? Tudnunk kell, hogy 
Terry George nem először nyúlt forró té-
mához. A 2004-es amerikai–olasz–brit–
dél-afrikai rendezésű Hotel Ruanda kö-
zéppontjában az emberiség történetének 
egyik legszörnyűbb népirtása, az 1994-
es ruandai mészárlás áll. Vagy 1996-
ban például a szülőföldjén, Észak-Íror-
szágban elszabaduló erőszakról rendez-
te meg az Őt is anya szülte című filmet. 
Így nem meglepő, hogy az örmény nép-
irtás 100. évfordulójára elkészítette ezt 
a filmet. Mint a torontói bemutató alkal-
mával mondta: „Az alkotók szeretnének 
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hozzájárulni ahhoz, hogy soha többé ne 
ismétlődhessen meg mindaz, amiről a 
film szól”. Nem véletlen, hogy a törökök 
részéről hatalmas lejárató kampány folyt 
ill. folyik a film ellen!

Ez a film egy felkavaró és tragikus tör-
ténet nagyszabású kivitelezésben (hely-
színek, díszletek, felvételek stb.) Az 

„ítészek” biztos fanyalogni fognak (vár-
juk a kritikákat!) de mi, akik – bármely 
mértékben is örmény gyökerűeknek vall-
juk magunkat – köszönjük meg a rende-
zőnek azzal, hogy megnézzük !

A filmet augusztus 17-től láthatja a 
nagyközönség!

  

Kiállítással és könyvbemutatóval ünnepelték 
szülővárosában Hollósy Simon festőművészt

A Sas Péter művelődéstörténész által 
szerkesztett kiadvány Hollósy Simonról 
szóló tanulmányokat és műveinek teljes 
jegyzékét tartalmazza, ugyanakkor egy 
olyan levél is olvasható benne, amelyet 
eddig csak részlegesen publikáltak. A ki-
állítás megnyitóján a szervezők elmond-
ták, hogy örvendetes volna, ha gyarapod-
nának a Hollósy emlékek a szülőváros-
ban, és hamarosan Máramarossziget is 
büszkélkedhet majd egy Hollósy Simon 
utcával valamint egy szoborral is. Az ün-
nepségen jelen volt Erdőháti Melinda, a 
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Kap-
csolattartási Főosztályának Erdélyi Fő-
referense, aki Potápi Árpád János nem-
zetpolitikáért felelős államtitkár üzene-
tét tolmácsolta. A beszédben elhangzott, 

A Nagybánya Tájképfestő Telep kiállításával és a Hollósy Simon 1857-1918 című 
könyv bemutatójával ünnepelte a máramarosszigeti magyarság Hollósy festőmű-
vész születésének 160. évfordulóját.
A tárlaton 22 festményt láthatott a közönség, azért éppen ennyit, mert idén szerve-
zi 22-ik nemzetközi alkotótáborát a nagybányai művésztelep centenáriumi évfordu-
lójára megalakult Nagybánya Tájképfestő Telep. Az ünnepségen ugyanakkor meg-
koszorúzták Hollósy Simon műemléksírját a római katolikus temetőben, valamint a 
szülőházán lévő, 27 éve fölállított háromnyelvű táblát.

hogy 160 évvel ezelőtt, a Tisza és Iza 
közti Máramarossziget egy pezsgő isko-
la- és kultúrközpont volt, amikor a szór-
ványlét még ismeretlen volt. Egyik tanít-
ványa, Cselényi Walleshausen Zsigmond 
szerint Hollósy Simon szomorú szívű ma-
gyar volt, lelke mélyén tele nosztalgiával 
a magyar rög után.

„Vajon azoknak, akik ma itt élnek tele 
van-e a lelkük nosztalgiával a magyar 
rög után? Való igaz, hogy a szórványban 
élőket jobban sújtotta a diktatúra, ezek-
ben a közösségekben jobban érvényesül-
nek a rendszerváltozás utáni évtizedek 
nemzetsorvasztó tendenciái, az asszimilá-
ció és az elvándorlás. Ha a szórványma-
gyarság helyzetéről ejtünk szót, mindig 
hangsúlyozzuk e nemzetrésznek az állam 


