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Gondolatok a könyvhöz

Élő magyarörmény művészet? Van ilyen? Vannak Magyarországon élő ma-
gyarörmények? Van élő képzőművészetük? Erre a két, valójában egy kérdésre 
igyekszik választ adni ez a lexikon-jellegű könyv.

Éltek s élnek Magyarországon magyarörmények s van művészetük is: fes-
tészet, fotó, grafika, szobrászat, iparművészet... Természetesen magyarörmény 
alkotók kezéből: ki közülük fele- ki csupán nyolcadrészben örmény szárma-
zású, de örmény eredetük tudatát őrizték – az elhunytak – és őrzik az élő mű-
vészek.

Ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy például Barcsay Jenő, Gross Arnold, 
Gyulai Líviusz, Hollósy Simon, Nuridsány Zoltán és még számos kiváló mű-
vész nem szerepel ebben a lexikonban, hiszen róluk az Erdélyi Örmény Gyö-
kerek Kulturális Egyesület kiadásában másik könyv szól.1

Magyarörmény művészek ma is teremnek és a sornak nyilvánvalóan ezzel a 
könyvvel sincs vége.

A kettős identitás kérdése, midőn valaki egyszerre érzi magát az egyik s ugyan-
akkor a másik nép örökösének, az, hogy egyként sorolja önmagát az egyik és 
a másik kultúra letéteményesének, sokak számára talán érthetetlen. Pedig gon-
doljuk meg: mindennapi életünkben hányféle kultúra-réteget képviselünk?

Mindegyik más és más területeket mozgat meg az agyunkban. És ezek a lát-
szólagos ellentétek valósítják meg, igazolják emberi sokszínűségünket.

1 2012-ben Murádin Jenőtől Magyarörmény paletta címen jelentetett meg az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület egy könyvet, amely a legismertebb magyarörmény képzőművé-
szek egy csoportját vonultatta fel.
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Mit jelent a kettős identitás és mikor jön – jöhet – létre? Vélhetően olyankor, 
amikor benne élünk egy létező, ránk erőteljesen ható kultúrában – ez esetben 
a magyarban – s ugyanakkor tudatunk mélyén őrzünk egy másik, számunkra 
igen erős hatású kultúrát – ez esetben az örményt. És persze nemcsak két kul-
túrkör van ránk hatással.

(Eszünkbe juthat Hovhannesz Erzinkaci 13-ik századi örmény költő rövid 
négysorosa:

Van ember, aki egymaga ezret ér;
s van ezer más, aki egyet sem ér.
És az, aki egymaga ezret ér –
hülyék szemében garast sem ér.

Lothár László fordítása)

A magyarörmények nem véletlenül nevezik így önmagukat: olyan örmé-
nyek származékai ők, akik menekültként a 17-ik század második felében 

találtak hazára Erdélyben. Többnyi-
re Apafi Mihály fejedelem birtokain 
kaptak előbb szálláshelyet, majd vá-
rosépítési jogot. Más fejedelmi föl-
deken is kaptak ilyen jogokat, egy-
előre „hospes”-ként, telepesként. 
1791-ben honosította őket Mária Te-
rézia. A több évszázados menekülés, 
barangolás után végre jól, biztonság-
ban érezték magukat, így aztán végül 
is – a 18. század második felétől, a 
19. század elejétől kezdve – annyira 

elmagyarosodtak, hogy eredeti, örmény anyanyelvüket végül is szép lassan 
felcserélték a magyarra. 

Kövér Gyula rajza (1917)
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A szavakban kifejezett nyelvet igen, 
de a kultúrájuk egyéb részei – elsősor-
ban a konyha kultúrája, amely minden 
nép létének egyik legalapvetőbb eleme 
–, valamint némelyik szokás, a formák, 
színek világa továbbra is őrizte s vala-
melyest ma is őrzi az örménység em-
lékét. Még akkor is, ha valakinek csak 
az egyik dédanyja vagy a nagyapja volt 
származásilag úgynevezett „100 %”-os 
örmény. (Hiszen egyre szaporodtak a 
vegyesházasságok is, főként, hogy az  
Örmény Szertartású Római Katolikus 
Egyház – amely alapvetően Erdélyben működik, a XX. század 20-as éveitől 
Budapesten is – a Római Katolikus Egyház úgynevezett részegyháza lett. Ez 
pedig – tekintve a 19. századi szokásvilágot – igen nagy jelentőséggel bírt a há-

zasságkötések terén.) 
A családi szokások, a szavak, gondo-

latok használata, az érdeklődés, amely-
lyel más, örmény eredetű családok felé 
fordultak, az otthoni elbeszélések… 
mind-mind abba az irányba hatottak és 
hatnak, hogy fennmaradjon bizonyos 
örménytudat. Az egykori őshaza és el-
sősorban a kultúra iránti, fokozott ér-
deklődés.

Ha az ember már viszonylag ki-
csi gyermekkorában azt hallja, hogy 
„Hollósy Simon örmény volt”, vagy 
azt, hogy „mennyit gyötörték a törö-
kök az örményeket”, akkor ezzel belé 
is ültetik azt a tudatot, hogy valami 
köze van hozzájuk, a régiekhez (vagy 
nem is olyan régiekhez). Ha ez idővel 

Kövér Gyula rajza (1916)

Dávid Attila rajza
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konkrétumokkal is gazdagodik – legyenek azok általános, országos, nemze-
ti, vagy egyedi, családi tények – akkor máris megszületik az a készség, amely 
ott szunnyad a lélek mélyén. S vagy előbb, vagy utóbb, vagy tudatosan, vagy 
csak részben, esetleg tudattalanul, előtör. Festményben, rézkarcban, díszlet-
ben, csipkében, fotóban... A magyarörmény népesség számát tekintve jóval na-
gyobb arányban, mint bármelyik más, magyarországi nemzetiség esetében. Ta-
lán csak éppen egy kicsit másféle ez a készség… de nemzedékeken át mégis 
nagy számban tör elő belőlük a tehetség.

Igen jó példa erre a régi, erdélyi – és jobbára magyarörmény kézen lévő – 
fotográfus műtermek egész sora (Szamosújvárott, Gyergyószentmiklóson, 
Csíkszépvizen, Kézdivásárhelyt, Erzsébetvároson és Kolozsvárott). Az alig 
egy-két évtized alatt megszülető új ipar – mert az első, kezdeti időszakban a 
fotográfiát talán még nem ildomos művészetnek titulálnunk –, valamint a po-
litikailag, gazdaságilag már polgárosult erdélyi örménység találkozásának, a 
magyarörmények újabb lendületének, a hazai szokásvilágba és művészetekbe 
való beemelkedésének vagyunk ugyanis tanúi. 

A fotókon látható, hogy a magyar műtermek szokásvilágához hasonló, a kor 
szokásaihoz illeszkedő környezetet teremtettek, hiszen a piacról éltek, mégis 
valami „plusz”, valami sajátos, a legkevésbé sem technikai ódonság van a fel-
vételekben: inkább csak a környezet, az ábrázolt személyek magatartása az, 
ami ódon. Nem véletlenül különbözik egy budapesti vagy soproni műterem 
felvételeitől egy brassói vagy csíkszépvizi. Netán ez valóban csak a tárgy, az 
ábrázolt személyek mássága volna? Elképzelhető, megérthető… 
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A bemutatott képzőművészek kö-
zött vannak „egyedi” alkotók és alko-
tó „bokrok” – ez alatt azt értem, hogy 
ki egyedüliként vált képzőművésszé, ér-
demben képzőművészettel foglakozóvá 
az adott családból, ki pedig szinte csalá-
di örökségként hozta magával a készsé-
get, a tehetséget.

Magyarörmény képzőművészekről 
(örmény eredetű magyar művészek-
ről) beszélünk tehát a lexikon-jellegű 
könyvben. Alakjaik és alkotásaik ismer-
tetésén túl valamelyest ezt a másfélesé-
get is igyekszem bemutatni. Azt, ami 

néha alig észrevehetően, máskor igencsak szembetűnően megkülönbözteti őket 
más magyar művészektől. Hogyan, miként hatnak például régebbi, netán ősi mo-
tívumok? Valamelyest másként lát-e a képzőművész, a textiles, a fotós, ha ör-
mény származású? Miként működik, hogyan mutatkozhat meg egyáltalán az az 
érzés, hogy „örmény származású vagyok”?

Lényeges tehát, hogy hány magyarörmény alkotó járult hozzá ahhoz, ami a ma-
gyarörmény tudatú emberek önértékeléséhez tartozik; felkutatni és egybegyűjt-
ve őket szakmailag értékelni teljesítményüket. Vannak köztük autonóm, méltán 
nagy nevű művészek. De mindeniküknek része volt – és van – abban, hogy a ma-
gyar kultúra irányát, fejlődését befolyásolták, sőt, olykor meghatározták.

Lászlóffy Aladár, nemrég elhunyt örménymagyar, Kossuth-díjas költőnk szép 
soraival szólva:
	 Ani	felől	Szépvíz	felett	 	 Menekülők,	nem	nomádok
 szivárványozzák az eget.  találtak itt új országot.

Örmény-Erdély ez a fázós
rég elveszett Kaukázus.

(Részletek az Örmény-Erdély
című verséből.)

Ezzel az idézettel zárva ajánlom kezükbe a könyvet.
a	szerző

Dávid	Attila:	Cím	nélkül
(tus, 1990-es évek közepe)
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Pályaképek

Balogh Edit 
textilművész

„Az	idő	belénk	marja	a	végzetet”

Csíkszépvizi családból származik, dédnagyanyja Má-
nya-lány volt. Született Marosvásárhelyt, 1958-ban.
Szülővárosában a Zene- és Képzőművészeti Líce-

umba járt. Kolozsvárott a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán mestere 
Ciato Hordovan Doina lett. 

1986 óta Magyarországon él. Egyik alapító tagja és alelnöke a Kárpitművé-
szek Egyesületének. Friss diplomásként már érett kiállítással jelentkezett, ki-
lenc saját szövésű, nagy formátumú munkáját sötét történelmi időkben szőt-
te meg. Művészete a természetből táplálkozik. Kozma Lajos-ösztöndíjasként 
a textilművészet és a számítógépes grafika kapcsolatával foglalkozott, majd 
multimédia stúdiumokat folytatott. 

Nagyjelentőségű, történelmi témájú közös munkákban vett részt (Kárpit hatá-
rok nélkül; Szent István és műve; Corvin kárpitok; Európa fényei; Duna-Limes). A 
magyar kárpitművészet történetét és jelenét bemutató multimédia CD-n dolgozik. 

A finoman, olykor merészen értelmezett és kivitelezett absztrakció és a 
figuralitás egyforma kifejező erővel szerepel műveiben. Rajztudása és festői 
tehetsége a személyiség érzelmi tartományait mutatják be, lírai káprázatok, 
amelyek jól mutatják a festői ecsettel otthonos viszonyban lévő művész kép-
zőművészeti alapozását. Mondanivalóját leghitelesebben a mély tüzű barnák 
és kékek fejezik ki. Csaknem évente jelentkezik kiállítással.

Számos országban volt kiállítása: Németországban, Kanadában, Japánban, 
Olasz- és Spanyolországban, Nagy-Britanniában, Svájcban, Belgiumban, va-
lamint Franciaországban.
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Rendszeresen vesz részt a műfajt bemutató országos, csoportos kiállításo-
kon, biennálékon és triennálékon, így legutóbb a XIII. Állami Művészeti Dí-
jazottak kiállításán (2011), Megszőtt	vonalak – a Magyar Képzőművészek és 
Iparművészek Szövetsége és a Nemzeti Táncszínház kiállításán (2012), vala-
mint az Összetartozunk című bemutatón (2012).
Válogatás egyéni kiállításaiból:
1978. Apollo Galéria, Marosvásárhely
1986. Fiatal Művészek Klubja, Budapest
1990. Kastély Galéria, Szirák
1991. Újpest Galéria, Budapest
1994. Maison de la Culture Mercier, Montréal
2006. Fészek Klub, Budapest
2007. Várnegyed Galéria, Budapest
2008. Zikkurat Galéria, Budapest
Díjai:
1983. Országos Design Kiállítás II. díja, Bruckenthal Múzeum, Nagyszeben 
1987. Képző- és Iparművészeti Lektorátus díja
1992. 12. Magyar Textilbiennálé (Fal- és Tértextil Biennálé), Művészeti Alap díja
1994. 13. Magyar Textilbiennálé (Fal- és Tértextil Biennálé) díja
1996. 14. Magyar Textilbiennálé (Fal- és Tértextil Biennálé) fődíja, Kárpit 
határok nélkül, Szombathely
2011. Ferenczy Noémi-díj

Batári Ferenc
művészettörténész,	muzeológus

„Osztályvezetői	 működésem	 alatt	 a	
bútorgyűjtemény	megközelítően	másfél	
ezer tárggyal gyarapodott, ami a teljes 
anyag	harmadát	teszi	ki.”

Családja részben erdélyi örmény gyökerű is – állította saját magáról. Budapes-
ten született 1934-ben és ugyanitt hunyt el 2005-ben.

http://artportal.hu/aktualis/kiallitasok/xiii_allami_muveszeti_dijazottak_kiallitasa
http://artportal.hu/aktualis/kiallitasok/xiii_allami_muveszeti_dijazottak_kiallitasa
http://artportal.hu/kereses/kereses/altalanos/K%C3%A1rpit+hat%C3%A1rok+n%C3%A9lk%C3%BCl
http://artportal.hu/kereses/kereses/altalanos/K%C3%A1rpit+hat%C3%A1rok+n%C3%A9lk%C3%BCl
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A budapesti Iparművészeti Múzeum alkalmazásában dolgozott egész életében.
A Múzeum millenniumi rendezvénye, a Nagytétényi Kastélymúzeum Bútor-

művészet	 a	 gótikától	 a	 biedermeierig című kiállításának egyik legfontosabb 
szakmai főszereplője. Kiemelkedő kutatási területe volt a keleti szőnyeg, eb-
ben nemzetközi szaktekintély, tanulmányok és előadások szerzője.

A kiállítás-rendezés egyik legkedveltebb területe volt, ahol didaktikai célok mel-
lett téralkotó művészi hajlamait is kiélhette. Sok más között rekonstruálta és pótol-
ta a budavári Sándor palota történelmi bútoranyagát, de ő rendezte be a XI. kerületi 
Orlay utca 6. sz. alatt lévő Örmény Múzeumot is, Kádár Dániel plébános idejében.
Díjai, kitüntetései: 
Pasteiner-emlékérem (1977)
Nívódíj (1987)
Móra Ferenc-díj (2001)
Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkereszt (2002)

Nevét emléktábla őrzi a Budapest XII. kerületi Hollósy Simon utcában.

Beczásy Antal
festőművész

Született 1938-ban a csíki Csobotfalván, elhunyt 
2007. január 1-én Budapesten. A család Keresztes-
ágából örmény származású.

Nagy Imre volt a mestere. Járt a kolozsvári akadé-
miára, az 1970-es évek elején hazatért Csíkszeredába, 

tanítványa volt Xantus Géza képzőművész.
Képein egyfajta spiritualizmus látható, jellemző a táj iránti szeretet. Színvi-

lága részben eltér a többi erdélyi képzőművészétől, sajátosan drámai színek-
kel ábrázolja a csíki tájat.

Az 1990-es évek elejétől Magyarországon élt. Nem vonzotta sem az avant-
gárd, sem a neoavantgárd irányzat. 

Grafikái, akvarelljei és olajkompozíciói, rézkarcai és ceruzarajzai maradtak 
az utókorra. Egyéni, csoportos, hazai és külföldi kiállításokon vett részt 1959-
től 2006-ig. 
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Posztumusz kiállítása 2007 novemberében volt Csíkszeredában, majd 2011-
ben az ugyancsak csíki Csomortánban.

Bocsák Krisztina
festő	

Mármarosszigeten született 1964-ben, jelenleg Deb-
recenben él. Tájképeket és virágcsendéleteket fest. 
Romantikára hajlamos, szívesen festi a folyópartokat, 
hegyeket, völgyeket, régi házakat. Mélyen ragaszko-
dik örmény gyökereihez és szülőföldjéhez. 

2008-ban az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület Örmény gyö-
kerű	képzőművészek című, csoportos kiállításán vett részt, ahol olajképeket ál-
lított ki, például szülőföldjéről a Máramarosi templom című képet, kötődését 
jelezte az Örmény szemek című kép is.

Borosnyay Klára 
ötvösmester,	művészeti	szakoktató

Budapesten született 1956-ban, anyai ágon a Zakari-
ás-családból származik. A Szentpéteri József Ötvös 
Iparművészeti Stúdió művészeti vezetője. A stúdió ha-
gyományos, valamint egyéb képző- és iparművészeti 
technikákra képez, a gyermekek életkori sajátosságaihoz 

mérten.
Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének és a Mednyánszky 

Társaságnak. Több tanítványa a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola, il-
letőleg az Iparművészeti Főiskola hallgatója lett. Rendszeresen kiállít országos 
és nemzetközi tárlatokon festményeket, ötvös munkákat.

Lényeges szempont életében az oktatás, valamint a hagyományőrzés. Így 
szervez például örmény napot, amelyen az örmény képzőművészet hagyomá-
nyos mintakincsét alkalmazzák. 
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Érzékeny akvarell- és pasztellképeit a természet belső kisugárzása inspirálja. 
Egy ideig az Állami Pénzverőnél aranyműves, cizellőr.
Számos egyéni kiállítása volt és csoportos kiállítások résztvevője. 

A legjelentősebbek: 
1975. Újpesti Mini Galéria 
1992 óta szerepel az Egri Országos Akvarell Biennálékon
2001. Angol akvarell magyar ecsettel, Vigadó Galéria 
2003. Taliándörögd Evangélikus templom 
2010. Arad
2012. Gyergyószentmiklós

A Szentpéteri Alkotóműhelyből tanítványai bronz díjat nyertek a Gallery of 
Childrens Art Rainbow versenyen 1997-ben, ugyanebben az évben a Kézmű-
ves kategória I. díját a III. Tabáni Diákfesztiválon.

2011-ben a MOM Kulturális Központban, 2012-ben az Országos 
Idegennyelvű Könyvtárban az Örmény kódexek gyermekalkotásokban című 
gyermek kiállítást szervezte és saját műveivel is részt vett rajta.

BrassaÏ
fotóművész

„Az ember visszavonul a fényképészet-
be,	mint	egy	kolostorba”

Igen sokoldalú művészember, aki külhonban, mint 
fotóművész lett világhírű, eredeti nevén Halász Gyula. Párizsi évei alatt vette 
fel a Brassaї művésznevet.
1899-ben született Brassóban, 1984-ben halt meg Párizsban. 

Az örmények Erdélyben arányszámukhoz képest igen sok kitűnő írót, kép-
zőművészt, zeneszerzőt, színművészt adtak a világnak. Halász Gyula édesap-
ja Brassóban főgimnáziumi tanár és publicista, aki könyvet adott ki emlékeiről 
A századik év küszöbén címmel. Ebben emlékezik felesége, az örmény Verzár 
Matild családjára.

Tanulmányait a budapesti Képzőművészeti Főiskolán folytatja, majd 
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Berlinben festészetet és szobrászatot tanul. Itt megismerkedik olyan mű-
vészekkel, mint Vaszilij Kandinszkij, Oscar Kokoschka és Moholy-Nagy 
László.

1923-tól élete végéig Párizsban élt. André Kertész javaslatára kezdett el fo-
tózni. Az éjszakai Párizs világa vonzotta, az esős, ködös időben fotózott par-
kok, sugárutak, városrészletek. 

1933-ban megjelenik Az éjszakai Párizs című albuma, amely Párizs éjsza-
kai életének szintézisét adja, ezzel válik világhírűvé. Klasszikussá vált portré-
kat készített a művészvilág olyan nagy alakjairól, mint például Salvador Dali, 
Pablo Picasso, Henri Matisse, Alberto Giacometti vagy Jean Paul Sartre.

1937-ben a témaválasztás teljes szabadságával kiállítása nyílik New York-
ban, a Modern Művészetek Múzeumában, Photography: 1839-1937 címmel. 

Az 1960-as években számos kiállítására kerül sor, amelyek közül különösen 
kiemelkedik a Graffiti című 1962-ben. 

Párizsban csatlakozott a szürrealisták csoportjához, de a festészet egyre ke-
vésbé érdekelte őt. 1929-től maga készítette cikkeihez a fotókat. A Brassaї 
névvel jelzett cikkek és fotók keresetté váltak. Felfedezte, hogy a fényérzé-
keny papíron olyan világ jelenik meg, amely önálló, zárt egészként hat, akár 
egy festmény, regény vagy film. 

1964-ben jelent meg Beszélgetések Picassóval című könyve.
A párizsi gyerekek falrajzaiból készített albumával teremtette meg a graffiti 

műfaját (Graffiti	de	Brassaї, 1960).
Születésének centenáriumán a Pompidou Központban retrospektív kiállítást 

rendeztek, amelyen 540 műve, köztük 450 fotó szerepel. A Picasso múzeum is 
megemlékezik a fotóművészet egyik legnagyobb alakjáról.

A párizsi Pompidou Központ őrzi szinte teljes életművét. Tematikus csopor-
tosításban: Éjszaka, Nappal, Minotaurosz, Rajzok, Transzmutációk, Graffiti.

Munkáit – a képző- és a fotóművészet terén – számos kiállítás és album mu-
tatta be. Munkáit számos díjjal jutalmazták, az Amíg	lesznek	állatok című film-
jéért Cannes-ban a „legeredetibb film” díját nyerte, valamint 1976-ban meg-
kapta a francia Becsületrendet. 

Az életművét bemutató kiállítást Magyarországon az érdeklődők 
a Ludwig Múzeumban láthatták 2000-ben. Brassóban, szülőháza fa-
lán 2009-ben, születésének 110., halálának 25. évfordulóján ötnyelvű 
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(magyar-román-német-angol-francia) emléktáblát helyeztek el.
Brassaïról mondta François Mauriac Nobel-díjas író: „Senkihez sem hason-

lítható fényképész: valójában festő, szobrász, aki a szobrászat és festészet he-
lyett a fényképészetet választotta”.

Csergezán Pál 
grafikus

„Nem, én sosem a «hangos kedvence-
ket» illusztráltam, hanem egy fanati-
kus,	megszállott	réteg	munkáit.”	

Született 1924-ben Záhonyban, elhunyt 1996-ban 
Budapesten.

Képei bejárták a nagyvilágot, illusztrációit láthatjuk tankönyvekben, 
Bársony István, Fekete István és Kittenberger Kálmán köteteiben. Iskolát 
teremtett, amely példaértékű a magyar természetfestészetben.

Bár életében nem fogott puskát egy állatra sem, bár egyetlen festménye sem 
illusztrál vadászjelenetet, a vadászok nagyra tartották művészetét. A Képző-
művészeti Főiskolán mesterei Ék Sándor és Varga Lajos Nándor voltak. Az a 
képessége, hogy az állati ösztönrendszert és az emberi tulajdonságokat ötvöz-
ni tudta festményeiben, nem a magyar közönségnek tűnt fel, elsősorban Né-
metországban talált közönségre, de dolgozott a perzsa sah udvarában is, ahol 
a sah lovait és a perzsa tájat festette.

Elsősorban a Gemenci erdő vad és növényvilága vonzotta és ihlette fo-
lyamatosan. A művész nem vadászott, hanem látványélményeket gyűjtött 
a vadászlesen. Előadásmódja realisztikus, város- és tájképei, vadászjele-
netei művészi színvonalon közérthetőek. „Tisztességes, becsületes mester-
ember” – mondotta önmagáról. Kedvelt témái a szarvasbőgés és a lovak 
bemutatása (Szarvasbőgés,	Vágta,	Vaddisznók,	Róka	a	kölykével).

A Nimród című vadászújság szerkesztőségének munkatársa, rajzolója. 
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Együttműködött a Magyar Vadász című lappal is. A rézkarcok, rajzok mu-
tatják kivételes érzékét a tér és a mozgás megjelenítésére. Olyan színvona-
lon festett a témáról, amit csak komoly, meggondolt módon, bonyolult, in-
tenzív életérzéssel lehet. A romlatlanságot igyekszik újra és újra felfedezni.

2006-ban tiszteletére avatták fel a budakörnyéki Nagy-Kopasz csúcsán 
épült 23,5 méteres Csergezán Pál kilátót.
Kiállításai: 
1969. Paál László Terem, Budapest
1984. Budapest Mezőgazdasági Múzeum
Párizs, München, Köln, Monte-Carlo, London
Díjai, kitüntetései: 
1982. Német Vadászszövetség nagydíja
1996. Pro Cultura Venationis emlékplakett

Csiky András 
festő	és	fotós

1894-ben született Zilahon, 1971-ben halt meg 
Budapesten.

1913/14-es tanévben az Országos Magyar Királyi 
Képzőművészeti Főiskola hallgatója, majd az első vi-
lágháború orosz hadifogsága után 1921-ben fotómű-

termet nyitott Tordán, közben tájképeket és csendéleteket festett akvarellben, 
néha olajban. Torda-környéki és erdélyi kirándulásokon látottakat ábrázolta 
üde képein.

1942 tavaszán Budapestre költözött, 1944-ig a HUNNIA filmgyárnak és az 
MTI-nek dolgozott, fényképezésből élt, de festményei is sikert arattak. A má-
sodik világháborús hadifogságból 1947. augusztus 30-án érkezett Budapestre, 
ettől kezdve alapvetően festményeiből tartotta el magát. Laza ecsetkezelésű, 
finom akvarelljei, szobabelsői, egy-egy pasztellképe polgári otthonokat díszít.

Az 1950-es évek második felében a Műcsarnokban láthatta műveit a közönség.
Kedvelt motívumai közé tartoznak például az uzoni utcák, a Feketeügy part-

ja, majd budapesti, Lövőház utcai lakásának szobája.

http://hu.wikipedia.org/wiki/2006
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy-Kopasz
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Csergez%C3%A1n_P%C3%A1l-kil%C3%A1t%C3%B3&action=edit&redlink=1
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Csíky László
orvos-szobrász

„Amikor a Gyimesekbe mentünk, apám 
azt	mondta,	hogy	úgy	járj,	fiam,	mint	gyík	
a	kövek	közt,	nehogy	rád	tapossanak…”

A marosvásárhelyi Csíky-család sarja. Portré-
karikatúra-szobrász, saját magát „jellemszobrász”-ként emlegeti.
1942-ben született Szegeden, 1966-ban orvosi diplomát szerzett. Művészi képzé-
se az orvosi tanulmányokkal párhuzamosan folyt. Művészeti anatómiát Barcsay 
Jenőnél tanult.

2000-ben, a dubai Első Karikatúra Világkiállításon Bill Clinton, Jacques 
Chirac, Borisz Jelcin és Luciano Pavarotti szobraival különdíjat nyert. Deák Fe-
rencet ábrázoló szobra Budapesten az Igazságügyi Minisztériumban áll.  2001-
ben a Svéd Királyi Nobel-díj Bizottság felkérésére avatták Stockholmban a Ma-
gyar	származású	Nobel-díjasok című szoborcsoportját.

2004-ben a Magyar Orvosi Kamara a XXI. század Orvosa címmel tüntette ki. 
Ugyanekkor Görbe tükrök lelkei címmel Veszprémben nyílt csoportos kiállítása.

Számos, erős megjelenítő készséggel megformázott szobra közül az egyik 
legismertebb a Táncoló székely. Saját pályájáról szóló könyve a Teher	alatt	nő	
a pálma (2009). A Szobrász Világszövetség tagja.

Dávid Attila
díszlet-	és	jelmeztervező,	festőművész

„A	 művészet	 valamiféle	 sajátos	 lel-
kiismeret, más eszközökkel kifejezhe-
tetlen kommunikáció. Minden eset-
ben	 a	 lehető	 legszemélyesebb,	 még	
ha	populáris	is.”
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1967-ben született Varsóban, magyarörmény apától és lengyel anyától, elhunyt 
Budapesten, 2002-ben.

Budapesten végezte a Magyar Képzőművészeti Főiskola díszlet- és jel-
meztervező szakát, 1991–93-ban pedig a római Centro Sperimentale di 
Cinematografia díszlet szakát. Díszleteit rendkívüli technikai érzék és dra-
maturgiai tudás jellemezte. Számos színháznak dolgozott (Magyarországon 
a budapesti, szegedi, szolnoki, debreceni, miskolci színházaknak, Rómában 
a Teatro Agorának, később a Kolozsvári Magyar Operának). Rövid élete so-
rán kb. 70 megvalósult díszlettervet készített (egy részük makettjét a Magyar 
Színháztörténeti Intézet őrzi), valamint számos grafikát és festményt, de köny-
veket is illusztrált. Díszlettervezőként az időt és a teret egyidejűen varázsolta 
elénk. Képei gyakran sötét tónusúak (pl. Fekete kép I-III, Félarc, 1999), ille-
tőleg a mediterrán világ hatására színei kivilágosodnak, megnyílnak (Vízesés, 
1991, Vakolat, 1992, A jel, 1993. Öltöző, 1993). Grafikáira és olajképeire jel-
lemző bizonyos filozofikus látásmód, alkatánál fogva témáit kissé pszicholo-
gizálja. Rézkarccal is foglalkozott (pl. Katedrális, 1990.) Valódi, megélt isten-
hit élt benne. Műveit intellektuális, asszociációkban gazdag, realizmus feletti, 
gondolati és képi elemek szövik át.
Fontosabb díszletei:
Shakespeare: Macbeth (Teatro Agora, Róma, 1992)
A mi cellánk – balett (Szegedi Nemzeti Színház, 1992)
Goldoni: Mirandolina (Debreceni Csokonai Színház, 1993)
Bulgakov: Mester és Margarita (Közép Európa Táncszínház, Budapest, 1994)
Shakespeare: Rómeó és Júlia (Miskolci Nemzeti Színház, 1995)
Kipling-Dés-Békés-Geszti: A Dzsungel Könyve (Pesti Színház, 1996)
Donizetti: A szerelmi bájital (Hilton Szálló Dominikánus udvar, 1996)
Madách: Az ember tragédiája (Debreceni Csokonai Színház, 1996)
Mátyás, az igazságos – rockopera (Kolozsvári Magyar Opera, 1996)
Bernstein: West Side Story (Szegedi Szabadtéri Játékok, 2000)
Kiállításai életében: 
1995. Gyűjteményes kiállítás a budapesti Lengyel Intézetben
1996. Gyűjteményes kiállítás a varsói Magyar Intézetben, majd Krakkóban
1998. Csoportos kiállítás a Magyarországi Lengyel Alkotói Fórum rendezésé-
ben, Budapesten
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Posztumusz:
2009. Gyűjteményes kiállítás a budapesti Lengyel Múzeum és Levéltárban
2005-ben Dávid Attila emlékalbum (1967-2002), Budapest

Dávid Katalin
művészettörténész

„…az európai kultúra alapját bizto-
sító	 Biblia	 a	 20.	 század	 folyamán	 tö-
megek	előtt	vált	ismeretlenné.	Ebből	a	
szempontból	mit	sem	számít	az	iskolai	
végzettség, a generációs különbségek, 
általános	a	tájékozatlanság.”

1923-ban született Szegeden, magyarörmény családban. 1948-ban bölcsész-
doktori oklevelet szerzett; később elvégezte a katolikus teológiát. 1948-ban 
doktorált művészettörténetből, esztétikából és régészetből. Meghatározó mes-
terei: Kerényi Károly (klasszika-filológia, antik görög kultúra), Sík Sándor 
(esztétika), Bálint Sándor (néprajz), Felvinczi Takács Zoltán (művészettörté-
net). 1954-ben alapítója volt a Művészettörténeti Dokumentációs Központnak, 
1966-tól a Magyar Nemzeti Múzeum, később a Magyar Nemzeti Galéria tudo-
mányos főmunkatársa. 1970-ben kinevezték az Egyházi Gyűjtemények Szak-
felügyelete vezetőjének. Több száz tanulmánya, könyve jelent meg magyar, 
angol és német nyelven. Alapvető témája a szakrális művészet, ikonográfia. 
Nyolcvanadik születésnapján II. János Pál pápától saját kezűleg aláírt okleve-
let kapott.

1949 óta a Magyar Képzőművészek Szövetségének egyik alapító tagja, a 
Művészeti Írói Szakosztály titkára. 1997-től a Magyar Művészeti Akadémia 
tagja, a Szent István Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Örökség 
Egyesület kuratóriumi tagja. 
Díjai:
1955. Szocialista Kultúráért kitüntetés 
1984. Móra Ferenc-emlékérem 

(Fotó: Hidvégi Máté)
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1993. Pro Ecclesia et Pontifice pápai aranykereszt 
1993. A Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje 
1995. Széchenyi-díj 
1997. Magyar Örökség-díj 
2003  Stephanus-díj 
2003. Belváros-Lipótváros Díszpolgára 
2005. Szent Adalbert-díj nagyérem fokozata
Válogatás könyveiből:
Szerkesztőként: Rabinovszky Máriusz (Válogatott művészeti írások). Buda-
pest, Corvina Kiadó. 1965
Szerzőként: Az	Árpád-kori	Csanád	vármegye	művészeti	 topográfiája. Buda-
pest, Akadémiai Kiadó. 1974
Dávid Katalin, Kovács Endre: Magyarország–Lengyelország. A barátság ezer 
éve – Budapest, Corvina Kiadó – Warszawa, Krajowa Agencja Wydawnicza. 
1978
Anna Margit – Budapest, Corvina Kiadó. 1980
Magyar	egyházi	gyűjtemények	kincsei – Budapest, Corvina Kiadó. 1981
A megváltás tipológiája – Budapest, Jel Kiadó. 1996
Bibliai jelképek kézikönyve – A teremtett világ misztériuma. Budapest, Szent 
István Társulat. 2002
A római Santa Maria Maggiore 5. századi újszövetségi mozaikjainak ikonog-
ráfiája	az	Efezusi	Zsinat	tükrében – Budapest, Szent István Társulat. 2004
Kereszténység és kultúra – Budapest, Szent István Társulat. 2006
Isten anyja a tipológiában – Egy asszony, öltözete a Nap – Budapest, Szent Ist-
ván Társulat. 2008

A Képzőművészeti Alap, valamint a Corvina Kiadó gondozásában több 20. 
századi magyar, és 19-20. századi külföldi művészről jelentek meg kismo-
nográfiái.
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Fabók-Dobribán Fatime
festőművész

„A személyiségben való kalandozás, a 
fejben utazás, a képzelt barátok, és a 
mesék	üzenete	állandó	témáim.”

1979-ben született Zalaegerszegen. A gyökereiben 
gyergyószentmiklósi magyarörmény festőművész a Magyar Képzőművésze-
ti Egyetem festőszakán Gaál József tanítványaként végzett 2004-ben. Gon-
dolkodásában érett művészember, aki nemzedékének problémáira rezonál. 
Színekkel, erős kontrasztokkal élve, nagy foltokban fest, kiemelt hangsúlyt 
helyezve a szereplők egymásra rezdülésére. Élet- és élményszerű minden 
ecsetvonása, a művész részvétele az eseményekben a szemlélőé és nem a 
kíváncsiskodóé. Gyermekportréi egy-egy alakuló személyiség kifejező 
megnyilatkozásai.

Festményein szinte esetlegesen kivágott pillanatképbe sűríti a hétköznapi 
ember számára fontos eseményeket (Egy	jó	pohár	bor;	Ő	ma	délután	kilova-
gol; Szil-szál, szalmaszál).

2005-től a Magyar Képzőművészeti Egyetem doktori iskolájában a Szub-
jektív	idő	mint	fő	determináló	tényező	a	művészetben címen írja doktori ér-
tekezését.
Fontosabb egyéni kiállításai:
2003. Magyar Kultúra Alapítvány Székháza, Budavári Örmény Kisebbségi 
Önkormányzat 
2003. Három a kislány, Várfok Galéria, XO terem, Budapest 
2005. Jó messze, Várfok Galéria, Budapest
2007 és 2011 között csoportos kiállításokon vesz részt a Spiritusz Galériá-
ban, valamint a magyarörmény képzőművészeti tárlatokon 
2009. Hányszor megérettek már az almáim, Spiritusz Galéria, Budapest
2012. Szil-szál szalmaszál, Keresztury VMK- Hangverseny- és Kiállítóterem, 
Zalaegerszeg
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Ifj. Fáy Aladár 
grafikusművész

Ifj. fáji Fáy Aladár Gyula Márton 1926-ban született 
Budapesten és 1986-ban hunyt el Simontornyán. Id. 
fáji Fáy Aladár festőművész fia, az erdélyi örmény 
Lukács család leszármazottja. 

1948-tól a Magyar Képzőművészeti Főiskolán 
tanul, mesterei Kmetty János, Varga Nándor Lajos voltak. Politikai okok-
ból nem engedték diplomázni, ezért 1956-ban református lelkészi diplomát 
szerzett. Ettől kezdve budapesti és vidéki gyülekezetekben szolgált. 

Rézkarcokat, linóleum- és fametszeteket készített, főleg bibliai témákra, 
valamint tájképeket és illusztrációkat (például a Magyar népi karácsonyi 
énekek c. könyv). Rézkarcai részletgazdagok, érzékenyen modelláltak, biz-
tos rajzi tudásról, hitélményről és természetszeretetről tanúskodnak. 

Ifj. Fáy Aladár a klasszikus réz-, linó- és fametszés mesterévé képezte ki 
magát. Természetelvű látásmódja modorosságtól és divatirányzatoktól érin-
tetlen maradt. 

Mivel segédlelkészként nem tudta eltartani az ötgyermekes családot, 
1961-től a Képcsarnok Vállalat nyomdájában, később más művészeti alko-
tóközösségek műhelyében helyezkedett el rézkarcnyomó gépmunkásként. A 
Rézkarcoló Művészek Alkotó Közösségének nyomdászaként a szakma ber-
kein belül tisztelettől övezett művész volt. 

A technika, amivel dolgozott, rendkívül időigényes, életműve mintegy 
száz nyomódúcra tehető. Kiváló akvarellista volt. Művei részben bibliai té-
mákat dolgoznak fel, többségük sajátos szemléletű, sokszor filozofikus ter-
mészetábrázolás. Készített portrékat, csendéleteket, figurális kompozíció-
kat, de tájképeiben tudta magát leginkább kifejezni.  Munkáiból harmónia, 
tisztaság áradt, a természet igazsága és semlegessége. 

Nagy mesterek, elsősorban Gustave Doré és Rembrandt grafikáit, Goltzius, 
Dürer metszeteit tanulmányozta. Az általuk alkalmazott rács- és vonalkultú-
ra különösen érdekelte.

Kiállításai budapesti és vidéki református templomokban voltak. Emlék-
kiállítását 1996-ban rendezték a Farkasréti Református Egyházközségben.
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Fáy András 
festőrestaurátor

„Komoly etikai kérdés, hogy megismé-
telhetetlensége okán mennyire nyúlhat 
bele	egy	felbecsülhetetlen	értékű	műal-
kotásba	a	restaurátor.”

1959-ben született Budapesten, a Fáy-művészcsalád leszármazottja, édesapja 
ifj. Fáy Aladár grafikusművész. A Szépművészeti Múzeum restaurátori főosz-
tály vezetője. 

Sok nagyhírű festmény, az egyetemes művészet remekei kerültek a keze alá. 
A jól alátámasztott szakmai érvek alapján, csapatmunkában tárják fel a korábbi 
változatot, amennyiben az jelentős művészettörténeti hozadékkal rendelkezik. 
Munkáját dicséri például Stefano Cernotto velencei mester 1538-1540 körül 
festett Szent Katalin-képének helyreállítása. A mű igazi raritás.  

A restaurátorban érzelmi kötődés is kialakul a tárgy iránt. Kedvelt munkái 
Johann Kupezky: A	művész	önarcképe	feleségével	és	fiával című képének hely-
rehozása, vagy Maarten van Heemskerck budapesti Krisztus siratása táblaké-
pe. Különösen fontos az a képrekonstrukciója, amelyet a hatalmas méretű Karl 
von Piloty vásznon végzett. (1991-ben készítette a 25 négyzetméteres Néró az 
égő	Rómát	szemléli című kép alapvető, lényegbe vágó javítását.)

Irodalmi hangvételű írásaiban családja múltjáról beszél.

Fáy Piros
építész,	grafikus

„Keresem	 azt	 a	 felelősségteljes	 játé-
kosságot, humort, eleganciát a tér-
formálásban,	 amit	 a	 grafikáimhoz	
bármikor	visszatérve,	könnyed	 felelőt-
lenségemben	megtalálhatok.”
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Fáji Fáy Piroska 1972-ben született Budapesten, a Fáy művészcsalád leszár-
mazottja.

Örökölte az önálló és egyedi gondolkodást, a magas minőségű esztétika igé-
nyét és felelősségét, az alkotás iránti alázatot.

1994-ben a BME Építészmérnöki Karának Rajzi és Formaismereti Tanszé-
kén készített először figurális ábrázolással ablaktervet. 1997-ig számos mun-
kája  jelent meg az Élet és Irodalom hasábjain.  1999-ben olaj- és akrilképekkel 
zárta az építészet, számára fontos állomását: a síkábrázolás térbeli élménnyé 
formálását. A fekete vonalak közé zárt fehér alakzatok fekete lényekké való át-
változásával mintegy kiszabadította azokat a geometrikus formákból. A térbe-
li játékosságot az építészetben szeretné kifejezésre juttatni.

2008-tól a FayArt építésziroda vezető tervezője, 2003-tól az Építész Kamara 
tagja. 
Csoportos kiállítások:
1995. Bárka, Vigadó Galéria, Budapest
1999. III.sz. Gondozási Központ, Budapest, VII. kerület, Gáspár Gyula festő-
művésszel

Gajzágó Donáta 
festőművész

Született 1972-ben Budapesten, művészcsaládból 
származik, édesapja ifj. Gajzágó Sándor, nagyapja 
id. Gajzágó Sándor festőművész.

1996-ban diplomázott a Magyar Képzőművészeti 
Főiskola festő szakán, mesterei Dienes Gábor, Gaál 

József, Károlyi Zsigmond voltak. 1996-tól a Magyar Alkotóművészek Orszá-
gos Egyesületének, 1997-től a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának tagja. 

Festészetében bizonyos 21-ik századi realizmus jelenik meg, ugyanis a va-
lóságban létező problémákra reagál. Az 1990-es évek végén a pénz piszkos 
mivolta művészetének egyik témája (Fekete pénz, Éjszakai pénz). Máskor a 
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színpompás kirakat, a vonzó turisztikai látványosságok mögött asszociálha-
tunk a nyomor és bűnözés jelenlétére. 

Többnyire alak nélküli festményein kongó, zárt csarnokok, repülőterek, 
aluljárók, benzinkutak láthatók. Kiürült, „pokolian modern” hangulat járja át 
képeit. Ezek a zárt, a természetről leválasztott helyszínek lélektelenségükben 
mesterséges terek. A művi világítás jellemző rájuk. Egy másik képsoron éjsza-
kai ragadozók láthatók, mint az ember kivetítései.

Alkotóként részt vesz speciális feladatokban is, multimédiás projektekben, 
performance-okban.
Egyéni kiállítások: 
1994. Bocskai Galéria, Budapest
1995. Nyúl Galéria, Budapest
1999. Sai Gallery (New York – Budapest), Váci u. 79.
2001. Terminál Vizivárosi Galéria, Budapest
2001. Kis Varsó, Hajós utca, Budapest
2004. Két szám között K. Petrys Ház, Horánszky utca, Budapest
2008. Légifolyosó Fészek Galéria, Budapest
2010. Papíron	milliomos Present Galéria, Budapest
Csoportos kiállítások:
1993 óta vesz részt, gyakran évente többször is, jelentős csoportos kiállításokon 
Magyarországon, Lengyel- és Németországban. Az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület kiállításain is szerepel.

Gajzágó Dorottya
festőrestaurátor

1971-ben született Budapesten, művészcsaládban, 
testvére Gajzágó Donáta festőművész.

1995-ben a Képzőművészeti Főiskola festőrestau-
rátor szakán szerzett diplomát.

Főiskolai tanulmányai alatt Münchenben, majd ké-
sőbb ugyancsak Németországban Jutta Minor diplomás restaurátorműhelyében 
dolgozott.
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Továbbra is részt vesz külföldi szakmai továbbképzéseken.
Jelenleg a Penta restaurátorműhely tagjaként főleg vászonra, fatáblára és pa-

pírra, kartonra készült festmények restaurálását végzi, egyebek közt múzeu-
mok és egyházak, valamint magánszemélyek megbízásából.

Gajzágó Jolán 
fotográfus 

Szentendrén született 1938-ban, és ott is halt meg 
2006-ban. 

A szentendrei Ferences Gimnázium elvégzése után 
fényképészetből mestervizsgát tett 1962-ben. 1976-
tól vezető munkatárs, majd főmunkatárs a Pest Me-

gyei Múzeumok Igazgatóságán. Önálló kiállítása volt 1968-ban Szentendre 
kovácsoltvas műemlékeiről. A városban kiadott múzeumi, művészeti, város-
történeti kiadványok (könyvek, katalógusok, folyóiratok) fotós illusztrációi 
jórészt az ő nevéhez fűződnek.

Képein látjuk a szentendrei kosáríves barokk kapukat, kőkeretes ablakokat, 
kovácsoltvas rácsokat, régi sírköveket és művészportrékat. Egy részlettel is a 
teljességet idézte. „Szentendreiségét” árasztják a fotói.

Nagyszámú kiállítási katalógus, reprezentatív album jelent meg az ál-
tala készített műtárgy reprodukciókkal. Így például a Czóbel Béla, 
Csíkszentmihályi Róbert, Ferenczy Béni, Kmetty János, Kovács Margit-
albumok.

Több alkalommal részt vett magyarörmény művészeti eseményeken, így az 
I. Magyarörmény Fotókiállításon 2001-ben, Budaörs (Kolostor a szeváni fél-
szigeten,	Kereszteskő,	 Szeván	 tó,	 Szentendre),	2003-ban az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület kiállításán. 

Emlékkiállítását 2007-ben rendezték a Szentendrei Képtárban.
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Id. Gajzágó Sándor 
festőművész

Id. Gajzágó Sándor Titusz született Désen, 1901-ben, 
elhunyt Budapesten, 1988-ban. 

A Fővárosi Iparrajziskolában mesterei Szopos 
Sándor, Vesztróczy Manó, Zombory Moldován Béla 
voltak. Az 1920-as, 30-as években néhány nyarat a 

Szentendrei Művésztelepen töltött, és rendszeresen látogatta a Nagybányai 
Művésztelepen Thorma János mesteriskoláját. Műveit a Nemzeti Szalonban 
és a Műterem Szalonban mutatta be. Érzékeny, sejtelmes színvilága, laza 
és puha formái, álomképszerű tájai a századforduló világára emlékeztetnek 
(Tabán,	Ősszel,	Reggel).
Egyéni kiállításai:
1976. Hazafias Népfront II. Ker. Bizottsága, Budapest
1981. Vízivárosi Galéria, Budapest

Ifj. Gajzágó Sándor
festőművész

Budapesten született, 1942-ben. Id. Gajzágó Sándor 
festőművész fia.

A Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban mes-
terei voltak Ujváry Lajos, Vén Emil és édesapja, id. 
Gajzágó Sándor. 1969-ben végzett a Római Katolikus 

Hittudományi Akadémián.
Munkásságának alapélménye a Bibliához kötődik. Művein figuratív megfo-

galmazásban, többnyire sejtelmet sugallva jeleníti meg a témákat. Képei több-
ségében lírai hangvételűek. Megnyújtott formájú alakjai prófétikusak, mellet-
tük feltűnnek az Ó- és Újszövetség jelképei. Kortárs, gondolati felfogásban 
ábrázolja a Pokol-Purgatórium-Mennyország hármasát, alakjai ebben a térben 
léteznek. Számára a keresztény tanítás útmutatást ad (Az igazság hét oszlopa, 
Mennyei Jeruzsálem). 
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A festészet mellett rézmetszéssel és gobelintervezéssel is foglalkozik. Ne-
mesen egyszerű, tömören és mesterien kidolgozott rézmetszeteket készít. A 
technika komoly felkészültséget igényel, ám úgy fűzi össze figuráit, és alakítja 
körülöttük a teret, a jelent, múltat és jövőt, hogy érezzük: hosszas elmélkedés 
áll az alkotás mögött (Köntösömre sorsot vetnek, Madár).
Közel 30 egyéni kiállítása volt. A fontosabbak:
1974. Mátyás-templom, Budapest
1976. Csepel Galéria, Budapest
1981. Körömi kápolna
1982. Budapesti Műszaki Egyetem Kollégium, Budapest
1983. Madách Gimnázium, Budapest
1984. Városi Galéria, Zalaegerszeg
1997. OMVH Galéria, Budapest
1998. Keresztény Múzeum, Esztergom
Közös kiállításokon legtöbbször Gross Arnolddal vesz részt.
1999. Marcali (Gross Arnolddal).
2011. Párbeszéd háza, Bp. (Kárpáti Tamással)
2012. Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, Sárospatak (Kárpáti Tamással)
Több alkalommal vett részt az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egye-
sület, illetőleg a Budaörsi Örmény Önkormányzat kiállításain, más magyar-
örmény származású művészekkel együtt.
Díjai:
1985, 1989: Miskolci Országos Grafikai Biennále díja
1989: Molnár C. Pál-díj; 1997: Tatai Vaszary Emlékkiállítás díja

Gopcsa Katalin
művészettörténész

Debrecenben született, 1947-ben. Művészettörténet–
francia–magyar szakon 1972-ben szerezte diplomáját.

1982–85-ig az első budapesti Fotóművészeti Galé-
ria művészeti vezetője. 1986-tól a veszprémi Laczkó 
Dezső Múzeum dolgozója, tudományos főmunkatárs. 
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Több mint száz kiállítást rendezett, sok jelentős tárlatot a Tihanyi Múzeumban. 
Több évtizedig gondozta a badacsonyi Egry József Emlékmúzeumot. Szakte-
rülete a XX. századi és kortárs magyar művészet, fotóművészet. Foglalkozik 
iparművészettel és építészettel, kerámia és kortárs építészet témakörében több 
konferenciát szervezett. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesüle-
tének, a Magyar Fotóművészek Szövetségének, a Veszprémi Művész Céhnek 
és a Védegylet Veszprémért Egyesületnek. 

Rendszeresen publikál művészeti folyóiratokban, számos katalógust szer-
kesztett, ezekhez előszót írt.
Díjai:
2002-ben Laczkó Dezső-díj 
2010-ben Bojtor Károly emlékdíj, 2011-ben Gizella-díj
Válogatott írásai:
A fotóriporter és a fényképész (Fotóművészet, 1974/3)
Schéner  Mihály (katalógus előszó, szerkesztés, 1979)
Korniss Péter (katalógus előszó, szerkesztés, 1980)
A	vörösberényi	művésztelep	 története (Balatonalmádi és Vörösberény története, 
1995)
In memoriam Bartha László (Új Művészet, 1998/dec.)
Színek	Sümegnek (Magyar Művészeti Fórum, 1998/2)
Csikász és kora (kiállítási katalógus, szöveg és szerkesztés), Veszprém, 2000
A	 veszprémi	 Laczkó	 Dezső	 Múzeum	 képzőművészeti	 gyűjteménye (Kortárs 
művészet múzeumi gyűjteményekben 1988–1999), Budapest, 2001
Egry József (Corvina, Budapest, 2005)

Gopcsa Paula
festőművész

„Egy képemet Bécsbe vitték az örmény 
mechitaristákhoz.”

1928-ban született Budapesten. 1946-tól 1951-ig 
a Képzőművészeti Főiskolára járt, a Vörösberényi 
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Művésztelep vezetőségi tagja, a Budapesti Pedagógus Képzőművész Stúdió 
alapító tagja 1953-ban. 32 évig tanított rajzot, festészetet.

A látszólagos „tájkép-sablonok” Gopcsa Paulánál új értelmet kapnak, derűs 
színviláguk beragyogja képeit. Mesterei Pór Bertalan, Domanovszky Endre, 
Barcsay Jenő. Törékeny vonalrajzú arcképei találó jellemportrék. Kifinomult ér-
zékenységgel közeledik gyermekmodelljeihez. Az Orlay utcai örmény katolikus 
templomban látható festménye a fiatalkori Kádár Dánielről, a magyarországi ör-
ménység apát-plébánosáról, az Örmény Múzeumban is három képe található. 

2000-től láthatók képei a magyarörmény kiállításokon, az Ararátot ábrázoló 
kép, vagy a régi miniatúrák rajzvilágát idéző Szent György monotípia, és más 
művei az örmény kulturális rendezvények figyelemre méltó látnivalói. A bu-
dapesti Józsefvárosi Galériában 2003-ban tartott kiállításán örök festői témák 
fogadták a látogatókat: táj- és városképek, csendéletek, portrék, zsánerek. Stí-
lusa, a jó ízlésű mértéktartás szándékában és gyakorlatában elsősorban poszt-
impresszionista hagyományainkból merít. 
Fontosabb kiállításai:
1953-tól évente számos közös kiállításon vett részt a Pedagógus Képzőmű-
vészekkel, részt vett a Magyar Képzőművésznők Kiállításán 1958-ban, majd 
1960-ban a Képzőművésznők Nemzetközi Kiállításán a Műcsarnokban.

1978 óta több egyéni kiállítása volt.

Kacsoh Cecília 
iparművész

1959-ben Budapesten született zenész családban 
(nagyapja Kacsoh Pongrác és Eisemann Mihály ze-
neszerzők). Művészeti tanulmányait autodidakta mó-
don végezte. Először kerámiával foglalkozott, majd a 
textilművészet felé fordult. 1997-ben felvételt nyert 

a MAOE textilszakosztályába. Geometrikus és organikus elemekből építkező 
formavilágát monochrom és polichrom hímzett textilképekben valósítja meg. 
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Művészi szintű hímzéseiben a hagyományos technikák saját terveinek megva-
lósításakor új jelentést kapnak. 

2006-ban a szentendrei Café Rodin-ben Mátyássy László szobrászművész-
szel közös, Összetartozás című kiállításán a hagyományos textiltechnikák 
mellett a festői transzparencia témakörét járta körül. 2012-ben Igazságkere-
sés című csoportos kiállításon vett részt az Ars Sacra rendezvénysorozat ke-
retében.
Fontosabb kiállításai: 
1996-tól 2012-ig Magyarországon, Új Zélandon, Ausztriában, Francia- és Né-
metországban szerepelt számos kiállításon.

2013-ban Budapest, Várnegyed Galéria (Szimbólumok – Mátyássy László 
szobrászművésszel).

Korniss Péter
fotóművész

„Az ember fejében a kép készen van. 
Kell	 legyen	 víziója,	 ha	 nincs	 víziója,	
nem tudja megnyomni a gombot ab-
ban a pillanatban – szóval, ez nem 
rögtönzés.”

1937-ben született Kolozsvárott, az örmény Simay család leszármazottja. 
Budapesten él, dokumentarista fotográfusnak vallja magát – bejárta gya-
korlatilag az egész Kárpát-medencét. Az 1960-as évek végén a hagyomá-
nyos paraszti kultúrát bemutató, és Erdély eltűnőben lévő világáról közölt 
képeivel lett ismert fotóművésszé. Felkészült fotográfus, aki lelki-intellek-
tuális kötődéssel él a témájával kapcsolatban. Vallomása szerint a fotog-
ráfusnak egyik legfontosabb dolga a megörökítés; igen fontosnak tartja az 
emberek egymáshoz való kötődésének bemutatását. Lényeges, hogy a kép 
érintse meg a nézőt.

Sok éves, hetilapnál töltött fotóriporteri munkája közben, 1967-ben Novák 
Ferenc koreográfussal járt az erdélyi, mezőségi Széken, ahol a táncházat 
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látva rájött, hogy „le kell fényképezni, mert holnaputánra eltűnik”. Ezután 
számtalanszor fotózta az anyaországban és a Felvidéken, valamint Bukovi-
nában és Moldvában a még élő, fellelhető népszokásokat, azokat az embere-
ket, akik még használták régebbi népviseletüket.

Résztvevője a világ legjelentősebb nemzetközi fotókiállításainak. 1977–
1980: a World Press Photo zsűrijének tagja; 1982: a Eugene W. Smith Alapít-
vány tanácsadó testületének tagja; 1996 óta a Czech Press Photo Nemzetkö-
zi zsűrijének tagja.

Képei megjelennek a National Geografic, a GEO Magazin, a Time 
és a Forbes magazinokban. Több, fotográfiával kapcsolatos tévéműsort 
készített.
Díjai:
1975. Balázs Béla-díj 
1983. Érdemes Művész 
1994. Csaba von Ferenczy-díj 
1995. Magyar Művészetért Alapítvány díja 
1996. a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje 
1999. Kossuth-díj 
2004. Pulitzer Emlékdíj 
2004. Prima Primissima Prima-díja
2010. A Magyar Fotóművészek Szövetsége életműdíja, Magyar Örökség díj
2013. Kölcsey-díj
Leglényegesebb hazai kiállításai:
1974. Az	eltűnő	paraszti	életforma	nyomában,	Műcsarnok, Budapest
1987. Magyar	Fotográfia	87, Műcsarnok, Budapest
1988. A vendégmunkás, Műcsarnok, Budapest
2010. Apátsági Galéria, Tihany
Legfontosabb könyvei:
Elindultam világ útján, Budapest, 1975
Múlt	idő, Budapest, 1979
A vendégmunkás, Budapest, 1988
Kötődés,	Budapest, 2008
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Kovrig Miklós
festő	

1951-ben született a Kolozsvár melletti Páncélcse-
hen, jelenleg Magyarországon él.

Képeinek témája a természet, a vadon élő állatok és 
vadászélmények. Stiláris szempontból a természetel-
vű szemléletből is táplálkozó, ám lényegében való-

sághűen ábrázol. Fátyolos derengésből bontakozik ki a természet arca. (Holt-
ág,	 Erdőszéle,	Őszi	 nyírfák) Részt vett egyebek között a Budaörsi Örmény 
Kisebbségi Önkormányzat 2003-as képzőművészeti tárlatán. 1998-ban a Va-
dászati Kulturális Egyesület a Hubertus Kereszt ezüst fokozatával tüntette ki, 
1999-ben a Nimród vadászújság és a Nimród Alapítvány Nimród Díját kapta.

Kövér Gyula 
festőművész	

1883-ban született Verpeléten, 1972-ben Budapes-
ten hunyt el. A budapesti Képzőművészeti Főiskolán 
Székely Bertalan és Révész Imre tanítványa volt, 
majd Münchenben és Párizsban tanult. Első kiállítása 
Münchenben volt 1906-ban. Budapesten 1909-ben  a 

Könyves Kálmán Szalonban rendezett gyűjteményes kiállítást, ezután 1927-ig 
csoportos kiállításokon mutatta be műveit. Legsikeresebb darabjai női aktok, 
a női báj festője. Színes képsorozatot festett hollandiai tanulmányútján. (Öreg 
holland parasztasszony című rézkarcát a Magyar Nemzeti Galéria őrzi.)

1916–17-ben a Miskolci 10-es honvédek hadiújságnak készített helyszíni 
frontrajzokat, rézkarcokat, karikatúrákat. A gondos technikával készült, részlet-
gazdag, művészi igényű képek az I. világháborúnak egyik vetületét mutatják.

Sok díjban és elismerésben részesült, köztük Ferenc József-díjat kapott 1914-
ben, a Nemzeti Szalon ezüstérmét 1931-ben, Balló-díjat 1933-ban és 1935-ben.
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Lázár Imola
zománcművész	

„A zománcozás a magyar nép történel-
mi kincse, amire büszkeséggel kellene 
tekintenünk”

1981-ben Csíkszeredában született, az ottani tanár-
képző főiskolán végzett.

Ahogyan számos interjúban megjegyzi, „talán az ősök követelik, hogy ne for-
duljak el a hagyományainktól.” Elsősorban magyar témákat részesít előnyben, 
főként Erdély hagyományvilága, népmesei motívumai állnak hozzá a legköze-
lebb. (Szívesen készít címereket is, megalkotta például a két angyalos magyar 
nagycímert.) Elkészített egy sorozatot Jézus élete képekben címen, az Örmény 
Bibliát, majd az örmény á-bé-cét, mely az Országos Széchényi Könyvtár tu-
lajdonában van.

Szándéka, hogy zománcba tegye a Képes Krónikát.
Az úgynevezett erdélyi zománcot, mint készítési eljárást legszívesebben 

hungarikummá nyilvánítaná. Ezt a technikát régen az erdélyi mesteremberek 
alkalmazták, például nyergek díszítésére. 

Csoportos kiállításon vett részt Budapesten a Kráter Könyvesházban (2006), 
ahol tűzzománc képeit, címereit, ékszereit és akvarell képeit állították ki. 
2007-ben a budapesti Józsefvárosi Kiállítóteremben Örmény Biblia című kép-
sorozatából nyílt nagyszabású kiállítás az EÖGYKE szervezésében.

Ligeti Dorottya
iparművész	

Budapesten született 1971-ben, anyai ágon az 
Issekutz-család leszármazottja.

1999-ben a Magyar Iparművészeti Egyetem tex-
tiltervező tanszék bőr szakán végzett. 1998-ban 
ösztöndíjjal Skóciában terméktervezést tanult. 
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2000-ben Moholy-Nagy ösztöndíjjal dolgozott az újrahasznosítás témájában 
a cipőiparban.

1999-től felnőtt és gyerekcipőt tervezett Grund márkanév alatt a 
Gyomaendrődi Turul cipőgyárnak, a Batz cégnek, illetőleg cipőtervezési kur-
zusokat tartott a finnországi Mikkeli Polytechnic Savonlinna keretében. 2001-
től doktori képzésen vett részt a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, 2004-
től ugyanitt tanársegéd.

2002–2003-ban történeti tárgyrekonstrukciót végzett a Nemzeti Múzeum 
Kelet és Nyugat Határán című kiállításához, majd a szekszárdi Wosinsky Mór 
Múzeum számára, 2008-ban a szombathelyi Iseum Savariense Régészeti  Mú-
zeumnak.

2006-ban publikációja jelent meg a Dessing the past, Oxbow books, Ancient 
textiles sorozat 3-ik kötetében.
Kiállítások:
1997-ben az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület Kapunyitás című 
kiállításán egész kollekciót mutatott be, gyerekcipőket, táskát, dobozt, sapkát, 
amelyek bőrből, vagy bőr-textil kombinációjából készültek. 

A Terasz Exkluzív Bőr Divatbemutatóján szerepelt 2001-ben.
Díja:
1999. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma különdíj

Ligeti Edina
iparművész

Budapesten született 1969-ben. Anyai ágon az 
Issekutz-család leszármazottja.

1994-ben a Magyar Iparművészeti Főiskola fotó 
szakán diplomázott. Fő tevékenysége a fotográfia, el-
sősorban az épületfotózás. 

A kilencvenes években több csoportos fotókiállításon vett részt, egyéni kiál-
lításokat is rendezett, például Genfben, ennek anyaga fotóalbumban jelent meg. 

1994-2001-ben az ELTE BTK Kulturális Antropológia Szakán tanult, főként 
a vizuális kultúra területével foglalkozik. A kétezres években folyamatosan 
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tanított szakiskolákban. A Fotoriporter Képző Iskolában labor- és műterem-
gyakorlatot vezetett.

1997-ben az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület fiatal örmény 
származású magyar művészeket bemutató kiállításán a velencei fotósorozata 
élménygazdag városképet nyújtott.

2010 óta a gyerekekkel kapcsolatos egyedi, iparművészeti tárgyak készíté-
sével is foglalkozik, például hevesi házi szőttesből alkot kedves állatfigurákat. 
Több választási ciklusban örmény kisebbségi önkormányzati képviselő.

Madarassy György 
festőművész

1947-ben született Nagybányán. Anyai nagyanyja 
Dragomán-lány, innen az örmény származás. A ko-
lozsvári Képzőművészeti Akadémián tanult, mestere: 
Miklóssy Gábor. 1973-tól kiállító művész. 1981-
től tagja a Román Képzőművészek Szövetségének. 

1988-ban áttelepült Magyarországra.
Alkotásai között tájképek és bibliai témák szerepelnek; művészete a megta-

pasztalt valóság, és a belső, megérzésekkel teli világ határán mozog. Alakjai 
magányosak, akár egyenként, akár csoportosan jelennek meg; a groteszk áb-
rázolás is sajátja. Különösen kedveltek színgazdag városképei. Gyakran váltja 
kifejezésmódját, mert szerinte ez a változó világgal jár.

Könnyed ecsettel ér el szürreális hatásokat, kompozícióit a klasszikus festészet-
tel ötvözi. Képei Romániában, Magyar-, Német-, Olasz- és Franciaországban, Iz-
raelben, Ausztráliában, Ausztriában, Kanadában kerültek magángyűjteményekbe.

Művészeti vezetője a Vajai Nemzetközi Művésztelepnek
Jelentősebb egyéni kiállításai:
Nagybánya (1973 és 1987 között minden évben)
1989-től elsősorban Nyíregyházán állít ki, legutóbb 2013-ban az ottani Central 
Hotelben.
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Jelentősebb csoportos kiállítások:
1989-től országos és regionális tárlatokon szerepelnek művei. Lengyelor-
szágban 1994-ben a Silver Quadrangle, 1st International Painting Biennale 
(Przemyśl) kiállításán is bemutatkozott. 
Díjai: 
Káplár Miklós-díj 1976. Hajdúböszörményi Nemzetközi Művésztelep 
Nívódíj, 1990. Nyíregyháza
Nagybánya Város Művészetéért, 2005. Nagybánya
VI. Megyei Príma-díj, Képzőművészet kategóriában, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye, 2011

Murádin Jenő
művészettörténész

1937. november 23-án az aranyosszéki Harasztoson 
(ma Kolozs megye) született, ahol apja, Murádin 
Lukács felekezeti, majd állami iskolai tanító volt. A 
család apai ágon több nemzedékre visszavezethető-
en örmény származású. Szamosújvárról költöztek 

Bonchidára, majd onnan Kolozsvárra.
Felsőfokú tanulmányait 1958 és 1963 között a kolozsvári Bolyai Tudomány-

egyetemen, illetve a Babeş–Bolyai Egyetemen, a Történelem-Filozófia Karon 
végezte. Itt Virgil Vătăşianu professzor szakmai irányításával kötelezte el ma-
gát a művészettörténet mellett. 

Szerkesztőként dolgozott, majd egy ideig a kolozsvári Ion Andreescu Kép-
zőművészeti Főiskolán művészettörténetet tanított.

Művészeti írásaival 1963-tól jelentkezett folyamatosan. Kutatási terüle-
tének a 19–20. század magyar művészetét választotta. Föltárásokat végzett 
a biedermeier-kor alkotóinak munkásságáról (Barabás Miklós, Szathmári 
Pap Károly), a historizmus kora szobrászatáról (Fadrusz János, Zala 
György), a nagybányai művésztelep és a magyar avantgárd kezdetei tárgy-
körében.

Harmincnégy önálló kötete és több száz tanulmánya jelent meg.
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Kitüntetései:
Németh Lajos-díj Budapest 2001, A magyar művészetért érdemérem, 2002, 
Szolnay Sándor-díj 2009, Debreczeni László-díj 2009, az EME Mikó Imre-dí-
ja 2009, a Magyar Tudományos Akadémia Arany János-érme 2009. 

2005-ben a Magyar Művészeti Akadémia tagjává választotta. A Magyar 
Tudományos Akadémia köztestületi tagja.

Nákó Berta 
festőművész

Temesvárott született (leánykori nevén Gyertyánffy 
Berta) 1819-ben; 1882-ben Nagyszentmiklóson 
hunyt el. Férje, gróf Nákó Kálmán görög eredetű csa-
lád leszármazottja.

Bécsben tanult, Amerling festészetének hatása ér-
zik a művein. A 19-ik századi Magyarországon nő létére komoly festészeti 
sikereket ért el. Elsősorban portréfestőként volt sikeres. Sajátosan modern rep-
rezentációt láthatunk cigány-ábrázolásaiban.

A kor magyar művelődéstörténetének egyik legérdekesebb nőalakja, akinek  
szalonját  a  kor  neves művészei  látogatták, és zenei tehetsége feltűnést kel-
tett a fővárosban, amikor egy ünnepi előadáskor a Nemzeti Színházban ma-
gyar dalokat zongorázott. (Ekkor Liszt Ferenc is hallgatta zongorajátékát: „Ezt 
én is el tudom játszani, de így nem!” – mondotta.)

1906-ban az Iparművészeti Múzeumban gyűjteményes kiállítást rendeztek 
műveiből. Spirka cigánylány és Cigánylány című műveit a Magyar Nemzeti 
Galéria őrzi.

(Nákó Berta arcképe részlet Friedrich von Amerling gr. Nákó Károlyné, 
1855	című	festményéből.)
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Papp Gábor
alkalmazott	grafikus,	tipográfus

„Egyszer minden borsó elfogy! Vagy 
aki hajigálja, meghal. A fal persze, 
marad!

1978.	március”

Barcarozsnyón született 1918-ban, Budapesten hunyt el 1982-ben. Édesap-
ja Papp Artur, örmény eredetű könyvelő; a művész magántársaságban, kolle-
gái körében gyakran hangoztatta örmény származását. Erről Szilvásy Nándor 
(meghalt 2011-ben) alkalmazott grafikus, alkotótársa és közeli barátja sokszor 
tett említést.

A magyar reklámgrafikában iskolát teremtett.
1937-től 1941-ig az Iparművészeti Iskola alkalmazott grafikai osztályán 

tanára Haranghy Jenő volt. 1945-ig sokat dolgozott a Singer és Wolfner 
Könyvkiadónak. 1947-ben Konecsni György mellett működött a Károlyi-
palotabeli Közlekedési Kiállításon, ezt tekintette 1948-ban végső szakmai 
felkészülése zárásának. 

1961-től kezdve az Országos Plakátkiállítások szervezője és rendezője, 
1962-től az alkalmazott grafikai ágakat sorra vevő, csoportos kiállításokat szer-
vezte a Dorottya-utcai galériában a körülötte dolgozó, vele hasonló gondolko-
dású grafikusok, az úgynevezett Papp-csoport számára (például Grafika	 ’71, 
Falrahányt borsó 1978, Pappolunk 1981). Konecsni György nagy plakátkiállí-
tását szervezte-rendezte a Műcsarnokban (1968). Létrehozója az 1978-ban in-
duló békéscsabai Alkalmazott Grafikai Biennálénak. 

Korai művein ábrázolása anyagszerű, később az ilyen formaelemek el-eltűn-
nek. Az alakrajzról később, érett korszakában végképp lemond. Önálló stílust 
teremtett, a vonal és a betű éles határvonalai, tömörségük, átütő erejük a meg-
határozók, a plakáton az emblematikus tömörség jellemző. Szenvedélye volt 
az embléma (például: Hungexpo, Videoton, Vadászati Világkiállítás – Buda-
pest, Élet és Irodalom hetilap). Fő területe később a vásár-plakátokon kívül az 
úgynevezett kulturális plakát lett (például 1970-es Budapesti Nemzetközi Vá-
sár, 1977-es Képzőművészeti Világhét plakátok).
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Komoly tekintélynek örvendett a grafikus szakmában, de a nagyközönség 
körében is. Művészként is, szervezőként is jelentős életművet hagyott hátra.
Kiállításai:
1972. Berlin (Reich Károllyal)

1948-tól valamennyi hazai és külföldi Magyar Alkalmazott Grafikai Kiállí-
táson szerepelt.
Díjai:
1954., 1964. Munkácsy-díj

Különböző műveire nagyszámú díjat kapott több hazai és külföldi bemutatón. 

Pál János
festőművész

„Míg	 az	 élővilágot	 közelről	 inkább	 a	
biológus szemével néztem, a táj vará-
zsa	 a	 képzőművészet	 felé	 jelentette	 a	
kapcsot.”

Kispesten született 1946-ban. Képzőművészeti háttere családi-anyai örök-
ség, hiszen máramarosi örmény családból származott, a Hollósy Simon-
rokonságból.

A gyerekkorban kezdett rovargyűjtésnek, sőt tenyésztésnek, később fölébe 
kerekedett a természetvédelem. A trópusi Amerika gazdag rovarvilága keltet-
te fel az érdeklődését, művészeti tanulmányai mellett nyelveket is tanult. „Ez 
egy életre szóló érdeklődést keltett bennem főleg a spanyol és portugál nyelv-
terület, Latin-Amerika természeti képe, népei, kulturális művészetük iránt.”

1970 óta dolgozik a Magyar Természettudományi Múzeum égisze alatt tudo-
mányos és ismeretterjesztő kiadványok illusztrálásán. Embléma-terveket, ki-
állítási grafikát, installációt, valamint tudományos illusztrációkat tárgyi-szak-
mai alapossággal készít.

Mexikóban az ország nappali lepke faunáját feldolgozó tudományos kiad-
vány illusztrációját készítette el mintegy 70 színes táblán, több mint félezer 
faj képével. Braziliában a Goiania városi Ökológiai és Ornitológiai Múzeum 



43

murális illusztrációin, valamint a Tocantins Állami Egyetem Zoológiai Intézete 
diorámáin dolgozott.

A természetvédelem iránti elhivatottsággal kezdeményezte 1994-ben az Al-
tamira Egyesület „a természet értékeinek művészi megörökítését, népszerűsí-
tését” felvállaló művészek társasága megalakulását. Derűs, mediterrán hangu-
latú, napsütötte városképei, közép-amerikai madarai művészileg igen hitelesen 
vetítik elénk az általa érzékelt világot.

1971 óta állít ki számos hazai kiállítása mellett nemzetközi tárlatokon is, így 
Portugáliában és Mexikóban.

1997 óta tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Szövetségének.

Pálos Miklós
festőművész

A Keszy-Harmath család leszármazottja. Született Gö-
döllőn, 1958-ban. 1987-ben végzett a Magyar Képző-
művészeti Főiskolán, tanárai Kokas Ignác, Tölg-Molnár 
Zoltán voltak. 1989-90 között az Újlak csoport tagjai-
val dolgozott együtt, ekkor önálló kiállítása nyílt 1990-

ben Nosztalgia címen az óbudai Újlak Moziban. 1992-93-ban az I. és II. Nemzet-
közi Strandfesztivál és az Emlékezet Menza kitalálásában és szervezésében vett 
részt. Írásai a Magyar Narancsban, a Balkonban és az Új	Művészetben jelennek 
meg. Foglalkozik a képzőművészet és az irodalom kapcsolatával, ilyen jellegű 
eseményeken gyakran megnyitóként, vagy moderátorként vesz részt.

Alkotásaiban a könyv ábrázolása állandóan visszatérő motívum, a festő-
művészetben ritkán használt ezüst színt alkalmazva a könyveket borító port 
is érzékletesen megjeleníti.

1986-tól kezdve számos csoportos kiállítás résztvevője volt.
Művei külföldön a Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, Grazban ta-

lálhatók.
Más egyéni kiállításai:
1988. Gödöllői Galéria (Petrovics Józseffel), Gödöllő
1989. Bastille-Szelep sorozat, Bercsényi 28-30 Galéria
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1998. Profilok,Téli Galéria, Szentendre
2010. Munkák, Galéria Neon

Pongrácz Antónia
ötvös,	textilművész

Bukarestben született 1935-ben, elhunyt Kolozsvárt, 
1995-ben. 1957–58: kolozsvári Ion Andreescu Kép-
zőművészeti Főiskolán tanult, mestere Kádár Tibor 
volt. Azt hitte, hogy grafikus lesz belől és kezdetben 
grafikai alkotásokkal jelentkezett. Fuhrmann Károly, 

a kimagasló erdélyi ötvösművész biztatására egyre nagyobb jártassággal és 
formaalkotó képzelettel művelte a fém- és ötvösművesség különböző műfa-
jait. Mélydomborításos munkáit olvasztott üveggel és zománccal díszítette. 
A textilművészet is foglalkoztatta.

Kezdeti figurális ábrázolásai idővel egyre egyszerűbbé váltak, végül a figu-
rák teljesen eltűntek. Helyettük körök, félkörívek, ékírás-szerű jelek tűnnek fel, 
és faragás-motívumok a máramarosi kapukról. Az egyszerűség jegyében egyre 
jobban támaszkodik a népművészetre. Motívumokat emel le kerámiákról, var-
rottasokról, szikár, puritán stílusban. Tömören fejezi ki magát. 

Művészetének kedvelt és jellemző formája a mélydomborításos tál (Középkor, 
1972). Fülöp Antal Andor festőművész többször megörökítette a különös szépsé-
gű alkotót.
Egyéni kiállítások 
1969. Kolozsvár
1972. Csíkszereda
1974. Szatmárnémeti, Nagybánya
1975. Korunk Galéria, Kolozsvár, Nagyvárad, Bukarest
1978-79. Kolozsvár
Válogatott csoportos kiállítások 
1993. Csók Galéria, Budapest
1996. Kolozsvári textilművészek, Vármegye Galéria, Budapest
(Arcképe	részlet	Fülöp	Antal	Andor	festményéből,	1967)
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Schnedarek Réka
festőművész

Született 1976-ban, Budapesten. Nagyanyja Petelei-
lány, a művésznő saját vallomása szerint érzelmileg 
fontos számára az örmény származástudat.

Festődiplomát a Magyar Képzőművészeti Egyete-
men kapott, mestere Kovács Attila.

Célja a festészetben, hogy benne a férfi és női princípiumok egyen-
lő hangsúllyal jelenjenek meg, a megfelelő technikai tudással párosulva. 
Figyelme sok éves csendélet- és tárgyábrázolás után a növényi és embe-
ri karakterekre, tájakra, belső lelki folyamatok ábrázolására terelődött. A 
hagyományos plein-air festészet mellett a fotóalapú ábrázolás úgyszintén 
eszköztárába tartozik. 

Számára a festészet lehetséges kapcsolódás, kölcsönös egymásrahatás. Je-
lenlegi munkáiban többnyire mandala jellegű kompozíciókban fejezi ki bel-
ső történéseit.
Néhány kiállítása:
2000. Cirkó Gejzír mozi, egyéni kiállítás
2002. Tihany, Szabadidőközpont, Kovács Attila tanítványainak csoportos 
kiállítása
2010. MKE festőszakos diplomakiállítás
2012. Magyar Festészet Napja, Női	vonal című csoportos kiállítás
2013. Átjárók-csoport kiállítása, Vízivárosi Galéria 
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Sz. Bach Hedda (Hédi)
képzőművész,	textilművész

„Munkáimban természetes anyagok 
felhasználásával és a gobelin techni-
ka	nyelvén,	 szűk	 színskála	alkalmazá-
sával, a természet ciklikus rendszerbe 
foglalásával	 a	 körülöttünk	 lévő	 világ	
térbeli,	és	időbeli	változásait	szeretném	
megfogalmazni, mely metaforikusan az 
emberi	életet	is	magába	foglalja.”

1933-ban született Gyulafehérvárott. A híres Bach fényképészcsaládból szár-
mazik, anyai ágon a csíkszépvizi örmény Dávid család leszármazottja.

A kolozsvári Képzőművészeti Akadémián 1958-ban Szentimrei Judit és 
Bene József tanítványaként államvizsgázott. 1961-től a romániai Képzőművé-
szeti Szövetség tagja.

Művészeti alkotótevékenysége elsősorban az haute lisse technikájú gobelin-
készítés és a festészet területén bontakozott ki. Részt vett a kolozsvári tárla-
tokon, országos és nemzetközi kiállításokon. Egyéni tárlattal 1965-ben lépett 
először nyilvánosság elé, később számos csoportos kiállításon jelentkezett. Al-
kotásai megtalálhatók múzeumokban és magángyűjteményekben.

Az haute lisse technika lehetőségeit kihasználva a látszólag monokróm alko-
tások lendülete, belső feszítő ereje szinte kozmikus távlatok közelébe viszik a 
szemlélőt. Monokrómiája egy színtartományon belül sokszáz árnyalatot hasz-
nál. Munkái egyszerre ábrázolják, megéreztetik a világegyetem végtelenségét, 
miközben az emberi élet eredendő, örök gyökerei felé vonzódnak. Az egyete-
messég érdekli, de az absztrakció és az átírt forma mindig megőrzi lényegét, el-
sődleges jelentését (például a Termékenység, vagy a Metamorfózis című mű).

A gobelin-technika mellett művészetének egy szakaszában megjelenik a 
filc mint ábrázolási anyag: ekkor szívesen fordul az erdélyi népballadákhoz. 
Színes filcrátétekkel jelenítette meg például a Nagy hegyi tolvaj balladáját az 
1970-es évek közepén.

Jelenleg Németországban él.
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Egyéni kiállításai:
1965. Kolozsvár
1980. Nagyvárad, Gyulafehérvár, Bukarest
1996. Karlsruhe
1997. Schayern, Bajorország
2007. Őriszentpéter
Válogatás csoportos kiállításaiból:
1965. Szalonta
1967-től 1994-ig évente-kétévente Kolozsvár
1968. Brazília, Argentína, Uruguay, Mexikó, Szíria
1970, 1973, 1979, 1993. Budapest
1977. Novi Sad, Galaţi, Gyulafehérvár 
1978. Helsinki
1979. Novi Sad, Poznań 
1984., 1988. Bukarest, Moszkva 
2004. Budapest

Szentkirályi Miklós 
restaurátor

„A restaurátor nem tesz mást, mint 
megpróbálja felidézni az alkotás folya-
matát, és ezen keresztül igyekszik meg-
érteni	a	tárgyat.”

Kocsordon született 1943-ban. Édesanyja Markovits lány. 1945-1973 között Ma-
rosvásárhelyen lakott, 1962-től 5 évig gyári munkás. 1968-1973 között a Ion 
Andreescu Képzőművészeti Főiskola hallgatója volt Kolozsvárott, Miklóssy Gá-
bor osztályában. 1973-ban költözött vissza Magyarországra, 1974-1977 között a 
budapesti Magyar Képzőművészeti Főiskola Restaurátorképző Intézetében tanult.

1975-től 15 esztendőn át a Magyar Nemzeti Galéria régi magyar osztályá-
nak restaurátoraként működött, 1990-től a Szépművészeti Múzeum főrestau-
rátora, osztályvezetője. A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely
http://hu.wikipedia.org/wiki/Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C5%B1v%C3%A9szeti_%C3%A9s_Design_Egyetem_(Kolozsv%C3%A1r)
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C5%B1v%C3%A9szeti_%C3%A9s_Design_Egyetem_(Kolozsv%C3%A1r)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kolozsv%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mikl%C3%B3ssy_G%C3%A1bor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mikl%C3%B3ssy_G%C3%A1bor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_K%C3%A9pz%C5%91m%C5%B1v%C3%A9szeti_Egyetem
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Nemzeti_Gal%C3%A9ria
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9pm%C5%B1v%C3%A9szeti_M%C3%BAzeum
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elnökségi tagja. 1992-ben a Magyar Restaurátorkamara alapító elnöke, 1997–
2002 között a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány művészeti-szakmai ta-
nácsadó testület választott tagja. 2001–2005 között a Nemzeti Kulturális Alap-
programban, az Iparművészeti Szakkollégiumban kurátor. 2006-ban habilitált. 
2010-től a Magyar Művészeti Akadémia tagja.

Restaurátorelméleti, módszertani és etikai kérdésekkel foglalko-
zik. Komoly érdemeket szerzett többek között középkori szárnyasoltárok 
(Leibic, Kisszeben, Csíkszentlélek), a Magyar Nemzeti Galéria kiállításainak 
meghatározó darabjai restaurálása terén. 1991-től Munkácsy Mihály trilógiá-
jának restaurálását végző csapat vezető restaurátora. 
Gránátalma	a	szárnyasoltáron	(Egy	restaurátorművész	műhelytitkai)	című 

albumában hosszú évtizedeken át végzett múzeumi munkájáról ad számot. 
Pályája folyamán eddig az egyetemes művészet mintegy 120 jelentős műal-

kotásának restaurációs munkáit végezte, illetőleg irányította.
Díjai:
1991. Munkácsy Mihály-díj
1996. Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt

Szentpétery Tibor
fotográfus 

„Kérem önöket, hogy a képeimet ne 
csak nézzék, hanem lássák is meg azok-
ban	a	mögöttes,	bűnös	politika	minden	
brutalitását	és	szörnyűségét.”

Erdélyi magyarörmény értelmiségi családban született 1916-ban Budapesten, 
és ugyanitt halt meg 2005-ben.

A Pázmány Péter Tudományegyetem jogtudományi karát végezte. 1937-ben 
doktorrá avatták. A II. világháború idején a keleti fronton haditudósító rajpa-
rancsnokként szolgál. A Don-kanyar véres eseményeit ábrázoló, közel 700 fel-
vételéből 1992-ben a Legújabbkori Történeti Múzeum fotó- és háborús emlék-
tárgyak kiállítását szervezte.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Habilit%C3%A1ci%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_M%C5%B1v%C3%A9szeti_Akad%C3%A9mia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Leibic
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kisszeben
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%ADkszentl%C3%A9lek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Munk%C3%A1csy_Mih%C3%A1ly
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1945-ben Németországban amerikai fogságba kerül, hazakerülése után in-
ternálták. Származása, korábbi katonai élete pályamódosításra késztetik. Ama-
tőr fotósból – szaktanfolyamok elvégzése után – hivatásos fényképész lett, 
1980-ban ment nyugdíjba.

Főállása mellett 3 évtizeden át több fővárosi múzeum külső munkatársa. 
„1956 októberében én – aki a keleti fronton a Don-kanyari Korotojak város ut-
cai harcaiban egy szovjet mesterlövész két dum-dum lövedékétől súlyosan se-
besültem, aki a m. kir. honvéd Haditudósító Század tisztjeként kerültem hadi-
fogságba, akit a Rákosi-Kádár rendszer nem hadirokkantként kezelt, hanem 
csupán áldozatnak minősített – a fegyveres felkelésben nem vettem részt, de 
tudósítottam!” 

Fényképezőgépével olyan életművet alkotott, amely a XX. század sorsfordí-
tó eseményeit hitelesen menti át az utókornak.

Évtizedeken át segítette Kádár Dániel apátplébános munkáját, a Budapesti 
Örmény Katolikus Egyházközség gondnokaként.

1991-től rendre jelentek meg az 56-os tragédia jelenetei különböző kiál-
lításokon: 1999- ben a Hidegkúti Galériában Ahogy én láttam 56-ot címmel, 
2000-ben pedig a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskolában 
Budapest sebei – a forradalom nyomai Pest-Buda utcáin 1956-ban címmel 
mutatott be dokumentumfotókat. 2002-ben a Hidegkúti Galériában 60 éve tör-
tént a Don-kanyarban, 1942 címen mutatta be II. világháborús képeinek egy 
részét, valamint az erdélyi szász erődtemplomokról szóló művészi fotóit.
Könyvei:
Az Olttól a Küküllőig – Erdélyi	szász	erődtemplomok	(1990)
A XVIII–XIX. században kihelyezett Budapesti Határkövek albuma (1995) 
Díjai, elismerései:
Budapestért-díjas és Podmaniczky-díjas városvédő (1988, 1991)
Arany-, Gyémánt-,Vasdiplomás jogász (1989, 1997, 2002)
a Magyar Hegymászástörténeti Társaság örökös tagja (1999)
Szongott Kristóf díjas magyarörmény (Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület, 2000)
Signum Laudis hadiszalagon – kardokkal (1943)
I. o. Tűzkereszt koszorúval – kardokkal – sebesülési pánttal (1943)
III. o. Német Sasrend hadiszalagon – kardokkal (1943) 
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Sziráczky Brigitta 
divattervező	(öltözéktervező)	iparművész

1955-ben született, a Simay-Buzesco család révén ör-
mény származású. 

Az Iparművészeti Főiskola férfiruha tervezői sza-
kán diplomázott. Független öltözéktervező iparmű-
vészként dolgozik. 1989-ben néhány pályatársával 

együtt alapítja a Vonal című magazint, amelyben az extravagáns stílus, saját 
szabásminták és fotók szerepelnek. 

Az Első Magyar Divattervezők Szövetségének alapító tagja.
A hétköznapi viseletektől az extravagáns darabokon át az estélyi ruhákig, 

nők és férfiak számára egyaránt tervez teljes öltözékeket. Különösen kedveli 
a lágy esésű, puha, áttetsző anyagokat. „Minden ruhatervező, aki méretre ké-
szít egyedi darabokat, egy pszichológus képességeivel is kell rendelkezzen. 
Látnom kell a megrendelő stílusát, meg kell ismernem a személyiségét, nagy 
vonalakban az életét ahhoz, hogy ruhát tudjak neki készíteni” – nyilatkozta az 
Elle Magazinnak. 

Számtalan egyéni és csoportos bemutatón jelent meg ruháival itthon és kül-
földön, neves személyiségek öltözékét tervezte.

1988-ban Stuttgartban Exhibition Különdíjat kapott.
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album





Balogh Edit
Kísérlet	2.,	2010
(vegyes technika, optikai fényszál)

Balogh Edit
Jelen a magunk keresztjén, 2009

(francia kárpit)

Balogh Edit
Innen és túl, 2003

(francia kárpit)



Beczásy Antal
Urunk	színeváltozása,	1990	körül
(csikvacsárcsi templom oltárképe)

Bocsák Krisztina
Tiszapart, 2000 körül

(olaj, vászon)



Borosnyay Klára
Cizellált	vörösréz	nyakék	karkötővel,

1992

Borosnyay Klára
Balatonszéplak-alsó, 1992
(akvarell)



BrassaÏ Párizs, 1930-as évek



BrassaÏ
H.	Matisse	műtermében,	1939

BrassaÏ
Párizs, 1930-as évek



Csergezán Pál
Vadkacsák veszélyben,

1990 körül
(olaj, vászon)

Csergezán Pál
Vaddisznók,
1980-as évek
(olaj, vászon)



Csiky András
Uzon,	fahíd	a	Feketeügyön,	1935
(akvarell)

Fáy András
a Piloty-képen dolgozik 1991-ben

Csiky András
Lövőház	utcai	szoba,	1970

(akvarell)



Csíky László
Kós Károly, 1990-es évek
(terrakotta)

Csíky László
Nicolas Sárközy, 2010 körül
(terrakotta)

Csíky László
Szabad György, 1994

(terrakotta)



Dávid Attila Díszletterv	(Dosztojevszkij:	A	félkegyelmű),	1995,	Debreceni	Csokonai	Színház

Dávid Attila Az	idő,	1992	(olaj,	farost)



Fabók-Dobribán Fatime
Bőtermőség,	2007
(olaj, vászon)

Fabók-Dobribán Fatime
Ő	ma	délután	kilovagol,	2009

(akril, vászon)

Gajzágó Dorottya
munka közben



Ifj. Fáy Aladár
Győzelem	I.	(Krisztus	megkísértése),	1979
(linómetszet)

Ifj. Fáy Aladár
Ordasok holdfényben, 1943
(gouache-tempera,	papír)

Ifj. Fáy Aladár
Apróságok (Bagatelles), 1978 
(rézmetszet)



Fáy Piros
Tér-kép, 1996
(tus,	papír)

Fáy Piros
Mese	az	erdőben,	1996

(tus,	papír)



Gajzágó Donáta
Van	címe,	2008
(olaj, vászon)

Gajzágó Jolán
Szentendrei	főtér,	1980	körül
(fotó)

Gajzágó Donáta
Bankjegy, 1998

(olaj, vászon)



Id. Gajzágó Sándor Reggel, 1940 körül (olaj, vászon)

Id. Gajzágó Sándor Ősszel,	1940	körül	(olaj,	vászon)



Ifj. Gajzágó Sándor Sorsvetés a varratlan köntösre, 2011 (olaj, vászon)

Ifj. Gajzágó Sándor Mennyei Jeruzsálem, 1991 körül (akvarell)



Ifj. Gajzágó Sándor Jézus	színeváltozása,	2010	(olaj,	vászon)

Kovrig Miklós
Téli berek, 2000 körül

(olaj, farost)



Kacsoh Cecília
Fehér csend, 2010

(hímzés)

Kacsoh Cecília
Kereszt, 1996
(hímzés)

Kacsoh Cecília
Remény hajója, 2010

(hímzés)



Gopcsa Paula
A budapesti Lengyel Templom, 2004

(olaj, farost)

Gopcsa Paula
Vöröshajú lány, 1968
(akvarell)



Korniss Péter
Gyermeklakodalom, 1967

Korniss Péter
A táncházban, 1967



Korniss Péter
Lakodalom, 1969



Kövér Gyula A kis kertészlány, 1920 körül (olaj, vászon)

Kövér Gyula Alagút Bellagiónál, 1920 körül (olaj, vászon)



Lázár Imola
Örmény biblia, 2007
(zománc)

Lázár Imola
Örmény biblia, 2007
(zománc)

Lázár Imola Örmény biblia, 2007 (zománc)



Ligeti Dorottya
Cipő,	2000	körül
(bőr,	díszítéssel)

Ligeti Dorottya
Csizma, 2000 körül
(bőr,	fémverettel)



Ligeti Edina	Lépcső,	2005	körül	(fotó)

Ligeti Edina Mangalicák,	2010	körül	(hevesi	szőttes)



Madarassy György
Áldomás, 2000-es évek

(olaj, vászon)

Madarassy György Kertem, 2000-es évek (olaj, vászon)



Nákó Berta
Cigányleány, 1860 körül
(olaj, vászon,
a Magyar Nemzeti Galéria tulajdona)

Nákó Berta
Spirka cigányleány, 1860-as évek

(olaj, vászon,
a Magyar Nemzeti Galéria tulajdona)



Papp Gábor
Plakát, 1970

Papp Gábor Plakát, 1964

Papp Gábor
Plakát, 1973



Pál János
Kecal, 2003
(vegyes	technika,	papír)

Pál János
Tapachula, 1990

(vegyes	technika,	papír)



Pálos Miklós
Emlékkép, 2010

(vegyes	technika,	papír)

Pongrácz Antónia
Középkor (Pietà), 1967
(vörösréz	domborítás)



Schnedarek Réka
Ecce homo (Vincus), 2012
(olaj, vászon)

Schnedarek Réka Zámori	temető	borongós	időben,	2011	(olaj,	vászon)



Sz. Bach Hédi
Folytonosság, 1986
(haute lisse, gyapjú)

Sz. Bach Hédi
Hőenergia,	1975-80
(haute lisse, gyapjú)

Sz. Bach Hédi Tükröződés,	1981	(haute	lisse,	gyapjú)



Szentkirályi Miklós
Dániel	próféta	–	restaurálás	előtt...

…és után
(Márapócsi görög katolikus templom,

nemzeti kegyhely)

Szentkirályi Miklós munka közben



Szentpétery Tibor A Don-kanyarnál, 1942

Szentpétery Tibor	Horthy	István	bevetés	előtt,	1942



Szentpétery Tibor Tank, 1956



Sziráczky Brigitta ruhamodelljei





89

Források

• Bakos Katalin: 10x10	év	az	utcán	–	A	magyar	plakátművészet	 története	
1890-1990, Budapest, 2007

• Banner Zoltán: Erdélyi	magyar	művészet	a	XX.	században, Budapest, 1990
• Csoóri	Sándor	bevezetője	Korniss	Péter	kiállításához,	Műcsarnok, 1974
• Gudenus János József: Örmény	eredetű	magyar	nemesi	családok	genea-

lógiája, Budapest, 2010
• Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek, 1997–2012, Budapest
• Fáy András: „Idősebb	Fáy	Aladár	festőművész	emlékezete,	élete	és	mun-
kássága” (Kortárs, 2012. november),

• Fáy András: „Ifj.	Fáy	Aladár	grafikusművész,	 lelkipásztor	és	nyomdász	
emlékezete,	élete	és	munkássága” (Kortárs, 2012 december)

• Kortárs	magyar	művészeti	lexikon	1–3., Budapest, 1999
• Magyar	Művészeti	Fórum,	1998-2000. évfolyamok 
• Miklósi-Sikes Csaba: Fényképészek	és	műtermek	Erdélyben	(1839–1916), 

Székelyudvarhely, 2001
• Művész	életrajzok, Budapest, 1985
• Művészeti	lexikon	1–4., Budapest, 1965 
• Seregélyi György: Magyar	festők	és	grafikusok	adattára, Szeged, 1988
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A	könyvben	szereplő	ábrák	és	örmény	betűk	az	örmény	kódexművészet	remekei.
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Az Erdélyi Örmény Múzeum
sorozat

eddig megjelent kiadványai:

1. Fancsali János: Viski	János	fiatalkori	évei (Budapest, 1998)
2. Az	 örmény	 katolikus	 egyház	 története	 és	művészete	 konferencia	 1997.	

november 20–22. (Budapest, 1999)
3. Az erdélyi magyarörmények társadalmi szerepe, örménykatolikus egyháza 

és identitástudata régen és ma – konferencia Szamosújvár 1999. november 
20-21. (Budapest, 2000)

4. Dávid Csaba: Történetjátékok (Budapest, 2001)
5. A 300 éves örmény szertartású római katolikus egyház és közösségei Ma-

gyarhonban régen és ma című konferencia Budapest 2000. szeptember 
29. – október 1. (Budapest, 2001) 

6. Bíró Sándor: A	 forradalom	 tribünjétől	 a	 külhoni	 városokig (Budapest, 
2002)

7. Örménymagyarok,	akik	hatottak,	alkottak,	gyarapítottak,	hogy	a	haza	
fényre derüljön, s kincses legyen Kolozsvár – Szamosújvár 2001. 
szeptember 14-16. IV., jubileumi konferencia (Budapest, 2002)

8. Dinyés László: Ismeretlen 1848/49-es dokumentumok (Budapest, 2004 )
9. Ávedik Lukács: Szabad	királyi	Erzsébetváros	Monográfiája	1896. Hason-

más kiadás (Budapest, 2004)
10. Nikolaj Hovhanniszján: Az	Örmény	Genocídium (Budapest, 2007)
11. dr. Issekutz Sarolta: Erdélyi	örmény	konyha,	fűszerezve (Budapest, 2008)
12. Örmény-Magyar ABC Könyvetske (Szamosújvár 1834) és P. Verthanesz 

Jakutgián és Vasady Gyula: Gyakorlati Örmény Nyelvtan (Velence 1876)  
DVD kiadvány (Budapest, 2009)

13. dr. Issekutz Sarolta: Örmény halottkultusz és temetkezés. Erzsébetváros és 
örmény	katolikus	temetője (Budapest, 2009)
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14. II. Örmény Kultúra Hete, Budapest, 2008. április 17–25. dokumentumkötet, 
Szerkesztette: dr. Issekutz Sarolta (Budapest, 2009)

15. Gudenus János József: Örmény	eredetű	magyar	nemesi	családok	genealógiája 
(Javított és bővített kiadás, Budapest, 2010)

16. Délvidéki örmény nemesek Elemér – Écska – Nagybecskerek. Szerkesztette: 
dr. Issekutz Sarolta (Budapest, 2011)

17. ARMENIA magyar-örmény havi szemle 1887–1907 Felelős szerkesztő és 
kiadó tulajdonos: Szongott Kristóf (Szamosújvár) DVD kiadvány (Bu-
dapest, 2011)

18. Murádin Jenő: Magyarörmény paletta (Budapest, 2012)




