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Pepi,  Pali meg a harmonika Ördöge
2019. február 17-én Xii. alkalommal tartották meg a budaváriak az Örmény Nem-
zetiségi Napot. Komoly létkérdésektől a felhőtlen vidámságig –, gyerekektől időse-
kig –, mindent átfogó találkozóra került sor a Márványmenyasszony étteremben.
ATiszteltPublikum„követelésének”tet-
tünk eleget, amikor a hagyományos Ör-
ményNemzetiségiNaphozújrabudavári

helyszínt,ahistorikusmúlttalrendelkező
Márványmenyasszonyt választottuk. 
Annak meg éppen itt volt az ideje,

hogy a huszonkét év óta töretlen lendü-
lettelműködőErdélyiÖrményGyökerek
KulturálisEgyesületelnök-asszonyát,dr. 
Issekutz Saroltát kérjük fel a megnyitó
megtartására. Hangulatos identitás-meg-
őrző bevezetője mind értékeinket, mind
tennivalóinkatfelmutatta.A350évelete-
lepedéstnyertörményekmaivezetőjeként
bámulatraméltóprecizitásaésszorgalma
eredményeitönzetlenülaközösségjavára
egyre csak gyarapítja.Mindentmegtesz,
amit lehet!A2019-esévben indulóhon-
lap, a magyarörmény tudástár, a XXI.
század eszközeivel őrzi múltunkat, építi
jövőnket!!!

Régi vágyunk teljesült azáltal, hogy
Kilyén Ilka Magyarörökség díjas szín-
művésznő elfogadta meghívásunkat. Öt
kontinens magyarjai ismerik, szeretik,
- ésŐ örömmel válaszolt felkérésünkre.
Kivételes mélységű, múltba tekintő mű-
sorajelezte:amagyarság,ésígyazerdé-
lyi örménység is, iszonyú csapást szen-
vedetteléppenszázéve.Ésmégisélünk.
Emlékezünk.Avagonlakómenekültekre,
akik hitüket és aMagyarok Istenére tett
hűségesküjüketnemcseréltékfelegykö-
telező románkirályra teendőhűségeskü-
vel.Vállaltákazüldöztetéstésanyomort.
MintKós Károlyis.Eddigismeretlenpo-
litikai fondorlatok sodortakminketmeg-
alázóhelyzetbe.Lélekbőlszóltakadalok,
KilyénIlkaérzékenyrezdüléseketközve-
títőhangján!RégeggyéváltŐmárközös-
ségünkkelamarosvásárhelyiörményeket
gyámolítva. Ilka művészként és ember-
ként nagy nyereség a magyarörmény
közösségszámára.Hosszúvastapskísérte
előadását!

Dr. Hovhannesian Eghia szelleme újra 
köztünkvan.Dr. Tarján Balázs Mechitar 
c.egyetemidocens,agödöllőinagyarme-
nológus unokája, és aki családi örök-
ségének gazdagítója, most borszakíró
minőségben jött el közénk. Megtisztelő,
hogyelsőközlésbenhallhattuknagybecsű
tanulmányát, idézetek gyöngyszemeivel
ékesítve–,igazimélységébenelmélkedett
Ady és a bor kapcsolatáról. Esszéjében
újutattalálAdymegközelítésére.Ésami

tudós irodalom 
történészeknek 
elkerülte a fi-
gyelmét, új di-
menzióba tette
át Ady Endre
„boros” költe-
ményeit.Aszen-
vedély, mint 
társadalmi jel-
legzetesség –,  
amagyarnépre-
fajra jellemző 
virtus egyete-

mességében jelenikmegPetőfi – Arany 
– Adyköltészetében.
Ittragadommegazalkalmat,hogyköszö-

netetmondjakDr.Tarján
Balázscímzetesegyetemi
tanár úrnak és Barátai-
nak,akikrendezvényünk
eleganciáját emelve, pa-
zar borokból – (KOCH
Borászat, 2017-es évjá-
rat)rendeztekborkóstolót 
a 130 fős vendégse-
reg részére. Köszönjük
e nagylelkű és gáláns
gesztust!!
135éveszületettMály 

Gerő komikus színmű-
vészünk. Alakja méltó

azemlékezésre.Ezttettük,felidézveutá-
nozhatatlanegyedihangját.ASinka Sára 
vezette gyerekcsapat a körönség között
röpülveosztottaszétMályGerőazazPepi
dalánakszövegét.Ígyegyütténekeltüka
halhatatlan művésszel, hogy „szeretlek
Tégednagyon…örömleszazéletünk…”
AműsorsztárvendégeBenkő Péter két-

szeresJászaiMari-díjas,Madáchdíjasszín-
művészvolt.Sztár,mintJávor Pál.Akinek
azéleteihlettemegRusz Milánszínművész-
író-rendezőt, hogy színpadra állítsa Jávor
Pál gazdag életpályáját. Ily fordulatokban
gazdag Benkő Péter művészi pályája is, 
afilmszerepeksármőrjétőlasúlyosszínpadi

Kilyén Ilka színművésznő

dr. Issekutz Sarolta

Várady Mária színművésznő

Balról: Lakatos Miklós, Benkő Péter, Rusz Milán

Dr. Tarján Balázs Mechitar
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alakításokig.RészletetláthattunkaJávor 
Pál utolsó mulatásacíműelőadásból,ki-
egészítve egy „nagy shaw” briliáns ele-
meivel.BenkőPétergyönyörűszenvedé-
lyes játékával, egyéniségének varázsával
megismételhetetlen élményt nyújtott
számunkra. És valóban a harmonika le-
nyűgözőÖrdögeRuszMilán,akielsöprő
sikertaratott,smiszájtátvahallgattukjá-
tékát.Szakmaitudásahatártalanművészi
alázattalpárosul.Jelenlétévelbiztonságot
teremt–, szeretetévelbátorít.AMagyar-
országiSzerbSzínház igazgatójakéntki-
válócsapatélénáll.
S ha Jávor (vagy örmények), akkor 

amulatáshozédeshegedűszóiskell.Ezt
csillogtattameg nekünkLakatos Miklós, 
25éve aMárványmenyasszonyprímása.
Boldog, andalító, vérpezsdítő, csillapító,
fájdalmasZENE.Ennéltöbbetcsalkihe-
gedűjébőlMiklós!
AXII. ÖrményNemzetiségi Nap újra

gazdagítottaaBudaváriPolgárokéletét.
Tudjuk, hogy az Erdélyi Örmény

Gyökerek Kulturális Egyesület morá-
lis muníciója arra kötelez, hogy érté-
keinket megőrizzük és tovább adjuk
unokáinknak. Kultúránk fáradhatatlan

terjesztője dr. Issekutz
Sarolta elnök-asszony
bevezetőjében hírt
adott a XXI. századi
technikát hasznosító
elektronikus tudástár-
ról. Merítsünk ebből 
amagyarörménykincs-
ből, hogy elődeinkhez
méltón példás szere-
tetben, egyetértésben, 
örömben élhessük éle-
tünketsokáig!Nagyon
sokáig éljünk, mint
Benyik Béla úr, az est 

doyen-je, és Petelei Edit úrhölgy, fődíj
nyertestagjaiközösségünknek,akiketazest
Háziasszonya, Várady Mária színművész
virággal, szeretettel köszöntött. Az ANI-
Budavári Örmény Színháznívósprodukciói
közéírhatjaaPepi,Palimegaharmonika
Ördögecíműtis.
A Budavári Örmény Nemzetiségi Ön-

kormányzat képviselő testülete, Szűcs 
Enikő, Sasvári-Merza KrisztinaésVárady
Máriaköszönjük, hogy a csodásKözön-
séggelegyüttilyenrangosrendezvénnyel
járulhattunkhozzáhagyományainkmeg-
őrzéséhez!

Várady Mária,
BÖNÖ elnök

A fiatalok asztala

Összegyűltek közösségünk tagjai, hogy
tartalmas műsor keretében búcsúztassák
együtt a telet és ünnepeljék a tavaszt. Az 
ünnepségenmásodikalkalommaladtákát
a legeredményesebbhonvéd tisztjelöltnek
járó Czetz-díjat, de a bál alkalmat adott

arra is, hogy ado-
mánygyűjtésilehe-
tőséget biztosítson
a Magyar Refor-
mátus Szeretet-
szolgálat számára, 
amelyaszíriaiÖr- 
mény Reformá-
tus Gyülekezetek 
Közösségének
vasárnapi iskola
programját támo-

gatja. Az eseményen részt vett Kiss Ber-
talan, a Miniszterelnökség Üldözött Ke-
resztények Megsegítéséért és a Hungary 
Helps Program Megvalósításáért Felelős
Államtitkárságánakfőtanácsadója,Dr. Her-
mann Róbert, a HM Hadtörténeti Intézet
és Múzeum parancsnokának tudományos
helyettese, Siposné prof. Dr. 
Kecskeméthy Klára ezredes,
amagyarHadtudományiTár-
saság alelnöke, valamint Dr. 
habil. Jobbágy Zoltán ezredes,
aNemzetiKözszolgálatiEgye-
temHadtudományiésHonvéd-
tisztképzőkaránaktudományos
ésnemzetközidékánhelyettese.
A bál háziasszonya Esztergály 
Zsófia,aFővárosiÖrményÖn-
kormányzat elnöke, fővédnöke
Tarlós István,BudapestFőváros
főpolgármesterevolt.

Mitudjuk,kikvagyunkéshonnanjöttünk,
ezértvagyunkképesekazösszefogásrais.
Örömteli, hogy ilyen sokan gyűltünk

egybe, és még inkább az, hogy ennyien
tartjátok fontosnak nemzetiségi hovatar-
tozásotokat és a hagyományok ápolását 
– fogalmazott Esztergály Zsófia ünnepi
beszédében.Azelnökasszonyígyfolytatta:
maivilágunkbanezegyáltalánnemmagá-
tólértetődődolog,hiszenafeszültségektől
nemmenteshétköznapoképpenennekaz
ellenkezőjétsugalljákazeurópaitársadal-
maknak.Mitudjuk,kikvagyunkéshonnan
jöttünk.Azt is tudjuk,hogyamúlt tiszte-
lete és ismerete teszi bölccsé és teljessé
jelenünket, meghatározva ezzel a jövőt.
Azokat a példákat, amelyeket a keresz-
tény-keresztyénörménynépmutathitének
megtartásában,valamintazerdélyiörmény
diaszpóracsoport képvisel, érdemes kö-
vetni.Lázár Vilmos, Kiss Ernő aradivér-
tanúk, Czetz és Görgeihonvédtábornokok
életútja és bizonyságtétele információval
látelbennünket.Életükésküzdelmüknem
volthiábavaló.

Elűztük a telet!
Együtt bálozott a budapesti közösség

Esztergály Zsófia
Fotó: Kabdebó


