
Erdélyi Örmény Gyökerek 2019. március–áprilisErdélyi Örmény Gyökerek2019. március–április

2726

kiállítások).Ahallgatóságnagy
érdeklődésselfigyelteaTudás-
tármegnyitását,működését,
valamintazErdélyiÖrmény
GyökerekKulturálisEgyesület
tulajdonos előkészítő és meg-
valósítómunkálatainakgond-
jaitésörömeitis.

ATudástárelérhetősége:
www.magyarormenytudastar.hu 

B

Acsaládnemcsupángazdaságiközössé-
get jelent, hanem lelki, érzelmi kötődést
is. Ez utóbbi vonás erős lazulása észlel-
hető évek óta, ezért a családpolitikusok-
nak az anyagiakon kívül talán jobban
kellene figyelniük az eltávolodás jeleire
is. Ilyen jel például az, hogy a családta-
gok képeit nem látni az otthonok falán.
Sokféle dísz ékesíti a lakásokat: házilag
készítettgobelin,subaszőnyeg,cifracse-
réptányér,amerikaikosárlabdacsillagokat
észenészfélisteneketábrázolóposzter…
Deazősökfotóihiányoznak.Pedigfontos
lenne,hogyott legyenek,hiszenanagy-
apákhoz, dédapákhoz mégiscsak több
közükvanazegyescsaládtagoknak,mint
mondjukabotrányairólelhíresültDennis 
Rodmanhez vagy a lányos alkatú Michael 
Jacksonhoz.
Néhányesztendejeazakkoráltalánosis-

kolábajárólányomegyiktanáraaztkérte
azosztálytól,hogyakövetkezőóráravi-
gyenekbecsaládfákat,anyakönyvikivo-
natokat, egyéb családi dokumentumokat,
ésírjákleminéltöbbősüknevét,adatait.
Kétnapmúlvaa tanulók jó részecsaka
szülőknevéttudta,anagyszülőkétmárvi-
szonylagkevesenismerték,adédszülőkét
pedig senki sem.Dokumentumokat, csa-
ládfákatsenkisemvitt,teljesentanácsta-
lanulálltakagyerekekeszokatlanfeladat
előtt, körülbelül úgy, ahogy a szüleik is
állhattak,meghallvaatanárnőkívánságát.
Egyedülalányomvittaziskolábaegyjó
vaskosdossziényianyagot,éssorolta fel
azelődöketegészen1689-igvisszamenve
az időben, ami ugyebár testvérek között
islegkevesebbhetedíziglenvalóismerete
az ősöknek.Sajnos én is későnkezdtem

érdeklődniadédapámékéselődeikiránt,
akkor, amikor már meghaltak a család
időstagjai,akikválaszokkalszolgálhattak
volnaegyreszaporodókérdéseimre.Máig
bántalelkiismeret,hogynemvoltamidő-
benkíváncsi.
Atyai barátommesél legelső svájci út-

járól. A felesége felvidéki származású,
leszármazottja annak a svájci úrnak, aki
a múlt század második felében (tehát az
1800-asévekben)azígéretföldjéneklátta
Magyarországot,ezértazAlpoképpenszű-
kölködővidékérőlelhurcolkodottkeletre,s
megsemálltBártfáig,aholaztánvalóban
karriertcsinált.ASvájcbanmaradtrokon-
ságmindig számon tartotta a családMa-
gyarországra származott ágát, olyannyira,
hogymeghívtákatyaibarátomatfeleséges-
tül.Amikormegérkeztek, egyöreg tanító
fogadtaőket, az a rokon, aki a leginkább
szívénviseliacsaládiösszetartásügyét.
Fent, az Alpok havas csúcsai között

megbúvókisfalubanmindenkirokon.Áll
ottegynégyszázéveskisház,egyikősük
építette, azmostmár a családimúzeum.
Senkisemlakja.Amikoramagyarroko-
nokbeléptekaházba,megdöbbentek:ott
lógott a falonaző fényképük,deméga
lányuké, az unokájuké is, mondja atyai
barátom,ésameghatottságtólelcsuklika
hangja.Régibútorok,használatitárgyak,
eszközök,dokumentumok,okleveleksaz
újabbidőkbőlfényképekláthatókitt:né-
hányévszázadnyiidőegycsaládéletéből.
És a falon ott látott még egy naprakész
családfát is. Itt érezte meg igazán, mi-
csodaerőlehetegycsaládban!
Azt terveztem, hogy egy könyvben

összegyűjtömmindazt,amitazőseimtől

Körmendi Lajos   
Nagy erőt jelenthetne a család

Híres emberek:
Szongott Kristóf, Hollósy Simon, Czárán Gyula, Kiss Ernő, dr. Bányai Elemér 
(Zuboly), Csiky Gergely, Vákár Tibor, Tutsek Anna, Kacsóh Pongrác, Czetz János. 

Kiállítások:
20évesazErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesületésaKépviselőibőlalakult
II.kerületiÖrményÖkormányzat,
Velünkélőkultúrák:Örmények–Egytanulmányiversenytörténeteképekben,
Emléknaptárazörménynépirtás90.évfordulójárakiállításaJerevánban.
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még tudni lehet: adatokat, keresztlevele-
ket,fényképeket,történeteket,leveleket,s
gyermekeimházasságkötésekorátnyújtom
majd nekik a gyűjteményt: ezt kell foly-
tatni!Régen,mégazéngyermekkoromban
isamagyarszobákfalánbizonyottlógtak
aszülők,nagyszülők,esetlegadédszülők
fényképei,azújnemzedékeknaponta lát-
tákőket,azöregebbektörténeteketmesél-
tekazelődökről,sagyerekekigenhamar
megtanulták,mitkellfolytatniuk.

Amai családokbanmár alig beszélget-
nek,shamégis,apolitikasarakavarodik
föl, vagy a megélhetés nehézségei adják
a témát. A nagyszülők sem mesélhet-
nek, mert valahol máshol élnek, ha élnek.  
A szülőknek a napi betevő falatra van
gondjuk,nemazőseikre.Maradasubasző-
nyeg, a cseréptányér, a kosarasposzter…
Nekemasvájcipéldajobbantetszik.

(Metró újság, 2000. március 29.)
Az író sajnos 58 évesen, 2005-ben elhunyt. 

KedvesOlvasóink!
AzErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesületszeretnémegszólítaniaSzülőket,
Nagypapákat,Nagymamákat,Dédiket,hogyállítsákösszemagyarörménycsaládjuk
történetétírásbanésképekben(aképekmásolásátmagunkravállaljuk).Abeérkező
családtörténeteketnemcsakarchíválni,hanem–különengedélyután–megjelentetni
isszeretnénkaFüzetekben.Minéltöbbcsaládnévszerepelacsaládtörténetben,annál
többújabbrokonralelhetnekaközösségünktagjaiból.AcsaládotmeghívjukaFővá-
rosiÖrményKlubbais,aholvélhetőennagyonsokanleszünk.

                                                                                      Szerkesztőség
E-mail: magyar.ormeny@t-online.hu 

Hazajön, de nincs itthon – Részletek  

A párizsi könyvfesztiválról érkezett
SepsiszentgyörgyreBodorÁdámKos-
suth-díjas író, hogy immár hetedik
alkalommal találkozzon a személye 
és művei iránt érdeklődő erdélyi iro-
dalombarátokkal. Ilyenek pedig szép
számmalakadnak,amintaztaBodPé-
terMegyei Könyvtár Gábor Áron-ter-
mébenmúltkeddenmegejtettteltházas
találkozó is igazolta, melynek során
betekinthettünkazalkotógondolatvilá-
gába és magánéletébe.

 

A neves vendéggel Murányi Sándor
Olivér író társalgott, aki nem rejtette
vékaalá,hogyszámáraakolozsváriszü-
letésű (1936), de 1982-ben kényszerű-
ségből Budapestre települt Bodor Ádám
a legnagyobb élő magyar író. Ugyanak-
kor azt ismegtudhattuk, hogyPárizsban 
a Verhovina madaraicíműregényefrancia
fordításánakbemutatásaalkalmábóljárt.
Enneksoránegyújságírófaggattaasajtó
nyilvánosságaelőtt,ésennekvisszhang-
jából ítélve könyve szakmai megítélése

megfelelővolt.Amipedigaműveinem-
zetközi fogadtatását illeti, kiderült, hogy
eztaligköveti,mertazőkorábanmárke-
vésbéérdekliakritika,csupánarrakíván-
csi,hogymegszidják-evagysem.
Murányikiemelte,BodorÁdámmunkás-

sága Magyarországon már két esztendeje
kötelezőérettségitétel.Nyilvánnemvélet-
lenül,hiszenmegalapozottvéleményeksze-
rintEsterházy Péter és Nádas Péter mellett 
BodorÁdámismegérdemelnéazirodalmi
Nobel-díjat.Ezzel kapcsolatban az érintett
úgy nyilatkozott, nem illik, de nem is
érdemes feszegetni egy-egy díj odaítélé-
sénekkörülményeit.Aztviszontminden-
képpenmegkelljegyezni,hogyezegyre
inkábbalobbistákkezébekerül,ésezalól
Magyarországsemkivétel.
PrózájábanBodortudatosanrészleteziaz

ételekelkészítésénekmódját,éserrehang-
súlytfektet,ugyanisutáljaavendéglőket,de
annálinkábbszeretakonyhábanakárórá-
katis„elpepecselni.”Azalkotóikedvegyik
megnyilvánulásaként ez szerinte különben
is jellemző a művészekre és művészetek-
hez közel álló emberekre, akik azonban
nemcsakfőzni,hanemenniisszeretnek.És
amintMurányimegjegyezte–inniis.
Ennektényétavendégnemistagadta,csak

annyitfűzötthozzá,hogyakommunista 

diktatúrában sűrű poharazással próbál-
táklevezetniabennükfelgyűltfeszült-
ségeket.Mégannak tudatában is,hogy
ez egy „nagyon kockázatos túlélési
játszma”, de egyszerűen nem voltmás
választásuk. Ettől eltekintve azonban
a másnaposság kibírhatatlan érzését ő
már többmintharmincesztendejenem
tapasztalta, mert az idő teltével a sze-
szes italok fogyasztása lassan kikopott
azéletéből.

Az utolsó szénégetők című novellája
felolvasásátkövetően,aszereplőinevére
vonatkozókérdésreválaszolvaBodorbe-
vallotta, előbb a történetet kezdi írni, és
miután„ahely légköre”kialakultbenne,
akkor„adódikanévis.”Dehamégsem,
akkorkihagyjaahelyét,mertazújraolva-
sásnáláltalábanbeszokottugrani.
Végül szó esett a szülővárosáról is,

melynekemlékeegyrehalványabbanpis-
lákolbenne,mertmégmindighazamegy
ugyan Kolozsvárra, viszont már nem az
otthona.Erdélybepedigmindigörömmel
és várakozással indul, azonban időnként
olyasmit is szokott itt tapasztalni, ami
visszaküldiBudapestre.

Bedő Zoltán
 (Forrás: Székely Hírmondó, Kategória: 

Kultúra, publikálva: 2018. április 04.)

Tanulmányok, cikkek:
Ávedik Félix – Alexa Ferenc: Azörménynépvallásaésazörményegyház(tanulmány)
Ávedik Lukács:Azörményekhonfiusitása(tanulmány)
Ávedik Lukács: ÖrményekazÁrpád-háziésakövetkezőkirályokidejében, 
Anifeldulatása.Menekülésaszélrózsamindenirányába(tanulmány)
Balogh Margit:Az örmény katolikus fogolykiváltó boldogasszony ésVilágosító
SzentGergelyszemélyiplébánia(tanulmány)
Czárán István: Azerdélyiörményekrövidtörténetejogimegközelítésből(előadás)

A magyarörmény tudástár tartalmából – 3. rész

Bodor Ádám (balról) párizsi útjáról, főzésről, ivásról, névadásról és szülővárosához 
fűződő kapcsolatáról beszél Murányi Sándor Olivérnek.


