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–apusztaemberiértelem
isIstenkövetéséhez.Időn-
ként fel-fellángol ugyan 
nála gyermekkora szá-
mos ezzel ellentétes emlé-
ke (főlega„HavasKrisz-
tus-keresztazerdőn”című
versében), de e megnyil-
vánulásai ritkák. S e há-
rom irány kiegészítése-
ként az indifferentizmus
is része vallásról alkotott
fogalmainak: csak szere-
tetlegyen,olymindegy,kimilyenvallás-
banhisz.

Ady nem keresztény,
hanem szubjektív képet
rajzolt költészetében Is-
tenről.Eképmagánviseli
az Isten fogalmának egyé-
nifelfogását,azáltala„Is-
ten”-nektekintettszemély
elfogadását, elutasítását,
keresését és a vele való tu-
sakodást.Mindezekmiatt
tévedéstehátőt„legvallá-
sosabb”költőnknektekin-
teni,sőtesetébenegyálta-

lán„istenes”költészetrőlbeszélni.
Ifj. Tompó László

A Budavári Örmény Nemzetiségi Ön-
kormányzat karöltve aXV. kerületi Ör-
mény Nemzetiségi Önkor-
mányzattal újra bebizonyí-
totta, hogy az örmények 
minden szempontból külö-
nösen értékes teremtményei
a Jóistennek.Gopcsa Paula 
Isten kegyelméből vidáman
éli 90. életévének minden-
napjait. Családja szeretettel
övezi. Szellemessége ma is
lebilincseli a hallgatóságát,
akár évtizedeken keresztül
a Szinyei-Merse Pál Gim-
náziumdiákjait.Mi,aKlub
közönsége titkok elárulását
vártuk, ehelyett élethelyze-
tekrőlmeséltnekünkazidén
kilencven éves pedagógus-
művész.

Paula! Boldog, boldog születésnapot!
Gopcsa Paula festőművésznő 90. születésnapját ünnepelte az örmény közösség. Az 
uborka-szezonnak számító augusztusi Fővárosi Örmény Klub nagy sikert aratott, 
rácáfolva a kánikulára.

Igenjócsaládbaszületett,csakapolitika
változottmegaII.világháborúután.Mégis,

Középen Gopcsa Paula, jobbról Hegedüs Annamária, Várady 
Mária, Kabdebó János, Nuridsány Zoltánné és Vörösváry Márton
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tanárai a kor kiválóságai („éltem-haltam
Cs. Szabó Lászlóért”)segítették,hogyko-
molyműveltségű,igazEMBERlehessen.

Nuridsány Zoltánné Mimi elnök öröm-
mel fogadta aBudaváriÖrményÖnkor-
mányzat, nevezetesen Várady Mária el-
nök és Szűcs Enikő képviselő javaslatát,
melyet Sasvári-Merza Krisztina elnökhe-
lyettesislelkesentámogatott.

Hegedűs Anita elnök-asszony a számító-
gép varázslója, értékes anyagot állított ösz-
szeGopcsaPaula festményeiről,Kabdebó 
Jánosfotóművészanyagátisfölhasználva.

Vörösváry Márton hegedű-
művészHollandiautánújraitt-
hon, nálunk brillírozott, hege-
dűjátékával tisztelegve az ün-
nepelt festőművész-pedagógus
előtt.
A 90, azaz kilencven da-

rab gyertyás születésnapi tor-
ta, melynek gyertyáit egy-
szerrehármangyújtottukmeg
(Sebestény Krisztina segített),
PaganiniCaprice témájára je-
lentmegPaulaésaközönség
előtt.ANASAsemidőzíthette
volnajobban.
Paula könnyedén fújta el a

90 gyertyát. Fotósok, klub-
tagokgyűrűjébenszeltemegahatalmas
tortát.Mindenkinek jutottbelőle, a szí-
nekszerelmeséhez illő színes tányérká-
kontálalva.Méga legfiatalabbrésztve-
vő,apiciOlíviaisélvezettelbirkózotta
tortával.
GopcsaPaulárabüszkékvagyunk.Oly

szép, szorgalmas és teljes élet példáját
adja nekünk, hogy mindnyájan, Őt sze-
retve,egykicsitjobbörménynekérezzük
magunkat.

Várady Mária, aBÖNÖelnöke

Paula családja körében

Barangolás Erdélyben Reneszánsz Bethlen-kastély Keresden


