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„Az életet átjáró biblikusság” – Az örmény 
vallásosság kincsei a Széchényi Könyvtárban 

Az Egység és sokszínűség – Az örmény 
Biblia és a vallásos hagyománycíműki-
állításmegnyitóján azOrszágos Széché-
nyiKönyvtár főigazgatója,Tüske László 

köszöntőbeszédében elmondta, nem ez
azelsőalkalom,hogyanemzetikönyvtár
együttműködik a Pázmány Péter Katoli-
kusEgyetemmel(PPKE),illetveazegye-
tem 2016-ban alapított
Armenológiai Intézetével.
A mostani, május 11-ig
látogatható tárlatot mint-
egy kétéves kutatás és 
gyűjtőmunka előzte meg.
TüskeLászlóhangsúlyozta, 
az OSZK mint a „nem-
zet könyvtára” különös
figyelmet fordít azokra 
a népekre, kultúrákra, me-
lyeknektörténeteszorosan
összefonódott a magyar
történelemmel. Ahogy 

azörményekazüldöztetésmeg-megújuló
hullámaiellenérekitartottak,azpéldátmu-
tatmindannyiunkszámára.Utaltakorábbi
kétkiállításra:2013-banTávol az Araráttól 

– Örmény kultúra a Kárpát-meden-
cében címmel rendeztek kiállítást
éskonferenciátaBudapestiTörté-
neti Múzeummal együttműködés-
ben;2015-benpedigazOSZKés
azÖrményNemzetiKönyvtárem-
lékezettmegközöstárlattalageno-
cídiumszázévesévfordulójáról(ez
utóbbitSzuromiSzabolcsnyitotta
meg,ésmindkettőkurátoraKovács 
Bálint történész, azArmenológiai
Intézetvezetőjevolt).

 
A most megnyílt kiállítás az örmény

Biblia és vallásosság témaköreit mutatja
be;afőigazgatókiemelte:Bibliaéskönyv-

kultúra elválaszthatatlan 
egymástól. Vannak szö-
vegalapú és szabályokon
alapuló kultúrák; a szö-
vegalapú kultúra inkább
„variációkban bontja ki
üzenetét”. A keresztény-
ségszámáraaBibliasoha
nem csupán egy szöveg,
de narratívákon keresztül
bontakozik ki. A könyv-
nyomtatás megjelenése 
még inkább gazdagí-
totta az örménység hitét,

erősítette ezt a szöveg-
alapúkultúrát.MintTüske
László megfogalmazta:
akiállítás„azéletetátjáró
biblikusságot” tükrözi.
Nemcsak közgyűjtemé-
nyek,hanemmagánembe-
rek is hozzájárultak a be-
mutatottanyaghoz–végső
soronennekazemberiel-
hivatottságnakköszönhető
mindengyűjtemény.

 
Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem, 

aPPKErektoraangolnyelvenköszöntötte
a nemzetközi hallgatóságot. Elmondta,
szintehihetetlen,hogypárévenbelülmár
harmadszoradatikmeg,hogyörményté-
májú kiállítást rendezhetnek. A kiállítás
sok esetben emlékezés is, jelen esetben
egy nemzetre, amely sokat szenvedett
és szenved mind a mai napig. Szuromi
Szabolcsbeszélt az1915és1923között
zajló, de valójában hosszabb időszakra
nyúló népirtásról, és elmondta: azoknak 
a családoknak a történeteire is emléke-
zünk, akik kényszerűen elhagyták ottho-
naikat,ésvittékmagukkalatárgyaikmel-
lettahagyományaikatis.
Különbözőörménykultúrákrólbeszél-

hetünk, azonban a világon szétszóródott
közösségek hagyományai ugyanazon
az örökségen alapulnak.
Ezértnincsértelmeellen-
tétbe állítani az örmény-
országi örményeket és 
a diaszpórában élőket,
hisz ugyanazokat a ha-
gyományokat viszik to-
vább. A PPKE rektora
utaltrá,akiállítástárgyai
nempusztán tárgyiemlé-
kek,hanemamindennapi,

megélt kereszténységről
tanúskodnak;atárlathát-
terébencsaládok történe-
tei rejlenek, ők tartották
fennatradíciót.

 
Szuromi Szabolcs fel-

olvasott egy részt Naregi 
(Nareki) Szent Gergely 
imakönyvéből, a magya-
rul is megjelent Siral-
mak könyvéből (A bánat
könyve:Beszélgetésaszív

mélyébőlIstennel),melybena10.század-
ban élt szerzetes költő arról szól: az ima
gyógyszeraléleknekésatestnekegyaránt.
Szuromi Szabolcs ezután köszönetét 

fejezte kiAnahit Szimonjánnak, a jere-

váni székhelyű Örményország–Magyar-
ország Kulturális és Együttműködési
Társaság elnök asszonyának sok évtize-
desmunkájáért,ésátadtanekiaPázmány
Péter Katolikus Egyetem legmagasabb
elismerését.Anahit Szimonjánaköszönő-

szavak mellett felmutatta 
az olvasójegyét, és büsz-
kén osztotta meg a jelenlé-
vőkkel:1981ótaaSzéché-
nyiKönyvtárolvasója.

 
A német GWZO inté-

zetet (Leibniz-Institut für
Geschichte und Kultur des
östlichenEuropa)Christian 
Lübke igazgató képviselte 

Néhány éven belül immár harmadszor ad helyet örmény témájú kiállításnak  
az Országos Széchényi Könyvtár. A március 25-i megnyitón a nemzeti könyvtár, 
a történészszakma és az örménység számos képviselője mellett jelen volt Szuromi 
Szabolcs Anzelm, a PPKE rektora és Michael August Blume nuncius is.

Tüske László főigazgató

Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem,
a PPKE rektora

Anahit Szimonján
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a rendezvé-
nyen, aki be-
mutatta 23 éve
fennálló, kelet-
európai témák-
kal foglalkozó
intézményük
tevékenységét. 
Interdiszcipli-
náris, nemze-
teken átívelő
kutatásaikatá-

gabbértelembenvetteurópairégiótérin-
tik. Kiemelte, Magyarországot gyakran
írtáklevendégszeretőországként,ésutalt
Szent István intelmeinek erre vonatkozó
soraira,melybenazegynyelvű,egykultú-
rájú ország gyengeségére figyelmeztetett
azállamalapító.

 
Intézetük Örmények Kelet-Európában 

című sorozatában eddig hat kötet látott

napvilágot; együttműködnek többek
között Kovács Bálinttal, a PPKE BTK
Armenológiai Intézetének igazgatójával
is. Elmondta, intézetük számára alapelv,
hogy szükség van kiállításokra ahhoz,
hogy megjelenjenek, láthatóvá váljanak
kutatásaik eredményei; ezek a tárlatok
sokkalnagyobbhatástérnekel,többem-
bertszólítanakmeg,mintanyomtatásban

megjelenő publi-
kációk.
A Berlinből ér-

kezőMeline Pehli-
vanian (Berlini
Állami Könyvtár)
méltatta a kiállí-
tást tudományos
szempontból. El-
mondta: Arménia
avilágonelsőként
tette államvallássá 
a kereszténységet 
a4.századelején.
Azörmény írástkifejezettenazért alkotta
meg Meszrop Mastoc,hogyaBibliátlele-
hessenjegyeznivele(mintatárlatonolvas-
ható:úgyvártákaszerzetestazábécével,
mintMózestannak idejénakőtáblákkal).
Ez volt a hetedik nyelv, amelyre lefordí-
tottákaSzentírást,ésazörményirodalom
első írott emléke.MeszropMastocnak és
tanítványainakkülönünnepállít emléket:
aSzentFordítók emléknapját azÖrmény
Apostoli Egyházban október közepén, 
azÖrményKatolikusEgyházbanszeptem-
berelejénünneplik.

AzEgységéssokszínűség–Azörmény
Bibliaésavallásoshagyománycíműtár-
laton nemcsak az első három teljes ör-
mény bibliakiadás (Amszterdam, 1666;
Isztambul, 1705;Velence, 1733) látható,
hanem számos családi ereklye, valamint
az erdélyi örmények vallásgyakorlatá-
hoz kötődő tárgyak – tájékoztat a kiállí-
tássajtóanyaga.–Atöbbmintszázéves
kincsek egy-egy oszmán-örmény család
mikrotörténelmét hordozzák. A tárgyak,
amelyekvárosrólvárosrakísértékatúlélő
családokat, rávilágítanak az oszmán-ör-
ménytársadalomkulturális,nyelviésval-
lásisokszínűségére.

 

Christian Lübke igazgató

Meline Pehlivanian
Azörmények aKárpát-medencében is

otthonra találtak. A 17. században ván-
doroltak be nagyobb számban Erdélybe,
aholuniótkötöttekaKatolikusEgyházzal,
majd viszonylag gyorsan integrálódtak
amagyar társadalomba.A dualizmusban

számosparlamentiképviselőt,
minisztert, sőt miniszterelnö-
köt  is adtak Magyarország-
nak, az aradi 13 közül pedig
KissErnőésLázárVilmoser-
délyiörményszármazásúvolt.
Az örményeket a világ első

keresztény népeként tartják szá-
mon, akik a keresztény-musz-
lim kontaktzónában (a Perzsa,
azOszmánésazOroszBiroda-
lomterületein)isévszázadokon

keresztülmegőriztékhitüket,sokszorazál-
lamiságteljeshiányában.

Verestói Nárcisz/Magyar Kurír
Fotó: Thaler Tamás

2019. március 27.

Ezüst ereklyetartó

 „Az életet átjáró biblikusság”
a Széchényi Könyvtárban - részletek

Az örmény Biblia nyomtatástörténetről nyílt kiállítás az Országos Széchenyi 
Könyvtárban. Az ünnepélyes megnyitón a hazai örménység és vezetői mellett 
jelen volt Tüske László, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatója, Anahit 
Simonjan, a Magyar-Örmény Baráti Társaság elnöke, Szuromi Szabolcs Anzelm, 
a PPKE rektora, Michael August Blume nuncius, valamint a kiállítás hazai támo-
gatói: a Fővárosi Örmény Önkormányzat, elnöke Esztergály Zsófia Zita, az Erdé-
lyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a II. ker. Örmény Önkormányzat, 
elnöke dr. Issekutz Sarolta is. A tárlat kurátorai Kovács Bálint egyetemi docens, 
az Armenológiai Intézet vezetője és Vahé Tachjian, a PPKE BTK Armenológiai 
Intézetének oktatója, a Houshamadyan berlini kutatóprojekt vezetője. 
A ritkaságokat felsorakoztató nemzetközi tárlat összehozta a hazai örménységet, 
de érkeztek az Kanadából és Erdélyből is magyarörmények azért, hogy meg-
nézhessék a Biblia különlegességeket. Közel 250 látogató volt kíváncsi a tárlat 
megnyitására, a szakmai előadásokra.

…A szervezők a Bibliák nyomtatástör-
ténetén keresztül az örmény diaszpórát
is bemutatják. A kiállított tárgyak kö-
zött vannak az Oszmán Birodalomból

menekült örmény családok hagyatékai,
amelyekPárizsból,Marseilles-bőlésLiba-
nonbólérkeztek,megjelenítvea19.század-
beli Oszmán Birodalom örmény vallásos


