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A mi Kiss Ernőnk            
Őszi napnak mosolygása, 

Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve 

Egy-egy könny a szentelt helyre,
hol megváltott – hősi áron –

Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom

– hangzott fel Ady Endreörökszépségű
verseaXV.kerületiKiss Ernőemléktábla
előttaHartyán Általános Iskola VI. osztá-
lyosdiákjainakajkán.
AkoszorúzásigazszándékátaFennvaló

is mosolygó őszi nappal jutalmazta. 
A Nemzeti Gyásznapon egybegyűlt kö-
zösségmegilletődve hallgattaNuridsány 
Zoltánné Mimitörténelmiidőkre–dikta-
túrára–visszanyúló személyes élményét:
még az ártatlan Batthyányörökmécsestis
figyelték,kimeremlékezniaz1848–49-es
forradalom és szabadságharc áldozataira. 
Kimervirágottenniegygrófemlékművére?
ÉsMimimerte.Következetesen,mindenév

október6-ánfehérrózsáthelyezettelamé-
csesnél,hiábapróbáltáklebeszélnijóakarói.
Itt aKárpát-medencében, amonarchia

idejénötnemzetiséghadvezéreiálltakki-
végzőosztagelé,akikmindannyianasza-
badságérthaltakvértanúhalált.

Széchenyi István 1848-as naplójából
idézve, augusztus13-án ez áll:„Minden 
világosan látszik előttem! Vértenger.” 
AVilágosi fegyverletétel előtt kerek egy
esztendővel!!! – olvasta Várady Mária,  
az ANI – Budavári Örmény Színházmű-
vésznője. A Legnagyobb magyar váteszi
jövendölésebeteljesedett.
KissErnőörményszármazásúvértanúra

emlékezünk–egyörményhazafiasvers-
sel,örményMiatyánkkal.
2018. október 5-én, 169 évvel a törté-

nelmiáldozatután,újraerőtmeríthettünk
küzdelmeinkhez az Aradi Tizenhárom
Vértanú, kiemelten amiKissErnő altá-
bornagyunkpéldájából.

Várady Mária

Szám László 
Európa hol vagy?

KikTrianonótaokítanakminket,
tanítgatjáknekünka„Vakuljmagyar”-t.
Ezatánciskolamikorérmárvéget?
Elcsépeltakotta,solyrégótatart!
Európamostholvagy?HunyadiésZrínyi
barbároktólvédtéknyugalmadatitt,
sközbenföldrészeketfosztogattak,vagyépp
egymáshajáttéptékbirodalmaid.
Mikorelnyomóinkhadüzenetnélkül
ifjúságunkjaváttöbbszörlearatták,
ticsakbámultatoklázastétlenségben:
„hátilyennagydolog”nálunk„aszabadság?”

EgyedülKapisztránjöttközénkvezérnek
egyvégsőhonvédőütközetenát.
Megintkészítitekszámunkraserényen
aszolganemzetekkényszerzubbonyát?
Nemboldogít,immárnemférhozzákétség,
azördögidézésteljessikere,
elsziporkázottazélmény,denyomában
maradtazalvilág,snembírtokvele.
Megvan a megoldás (mért legyen jobb
másnak?):
dögöljönmeghátaszomszédtehene!

2018. szept. 16.

Négyszáz csíki énekelt a Szent Péter-bazilikában                      
Áron püspökért – Rómában

Székelyek Rómában. Hangsúlyos jelenlét • Fotó: Ambrus Róbert

2015-benRómábanjártaszépvíziénekkar,
Somorjai Ádám vatikáni diplomata arra
hívta fel a figyelmünket, hogy vigyünk 
oda csoportokat, hogy legyen, akiket ő

bemondjon, tolmácsoljon a Szent Pé-
ter téren – magyarázta Gábor Zoltán 
szentszéki tanácsos, szépvízi plébános, 
azarándoklategyikszervezője.–Mimeg-
fogadtuk ezt a buzdítását, tanácskoztunk 
afelcsíkiplébánosokkaléskántorokkal,és
mostmeghívástkaptunkRómábaMagyar-
ország Vatikáni Nagykövetsége részéről
október 8-ra, a Magyarok Nagyasszonya
búcsújára.A csaknemnégyszáz énekesből
álló zarándokcsoport vasárnap, október
7-énszentmisénvettrésztésénekeltarómai

SzentIgnác-templomban.Tegnap,aMagya-
rokNagyasszonyabúcsú-ünnepén–amely
aSzentPéter-bazilikaaltemplomábantalál-
hatóMagyarokNagyasszonyamagyarká-

polna búcsúnapja
is–arómaiSzent
Pé te r-baz i l ika
főoltára mögötti
Katedra-oltárnál
magyar nyelvű
szentmisén vett
részt a teljes nagy 
énekkar. A ma 
gyarok kápolná-
jában nem fért
a nagy létszámú
zarándokcsoport.
– Ezen a Mária-
búcsún főként
Mária-énekeket
énekeltek a kóru-
sok – világosított

felGáborZoltánplébános.–Azelőkészü-
letek,afőszervezőIncze Sándorszépvízi
kántor irányításával több mint félévet
vettekigénybe.Azelőrekiválasztotténe-
kek egy kottásfüzetben is megjelentek, 
akiadványtmindenkórustagkézbevehet-
te, eszerint gyakorolták be.A Szent Pé-
ter-bazilikában többek között a „Nyíljon
kiszívetekbenazörömvirág”ésaz„An-
gyaloknak nagyságos asszonya” kezdetű
szenténekeket énekeltük el a pápai him-
nuszon, valamint amagyar és a székely

A felcsíki egyházi kórusok csaknem négyszáz tagja utazott pénteken Rómába.  
Az énekes zarándoklat fő célja Áron püspök boldoggá avatási eljárásának előmoz-
dítása. Az egyesített kórus tegnap a Magyarok Nagyasszonya búcsúünnepén a ró-
mai Szent Péter-bazilika Katedra-oltáránál tartott szentmisén vett részt.
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himnuszon kívül. A búcsús szentmise
főcelebránsa Palánki Ferenc Debrecen-
Nyíregy¬házi megyéspüspök volt, aki
kiemelte, hogy a magyarság, „Szűzanya
népe” Európa békéjén munkálkodik, és
a krisztusi értékeket képviseli Európa
közepén. Az ünnepi szentmisén a csíki
zarándokok székely, illetve csángó ruhát
viseltek, hangjuk betöltötte a bazilikát.
Vezényelt Incze Sándor, Fórika Attila, 
Gombos Csaba és Bá-
lint Zsolt. Előéneke-
sekvoltak:Bakos Mi-
hály Károly, Kristály 
Attila, Bartos András, 
FórikaAttila,Gombos
CsabaésBálintZsolt.
OrgonáltBorcsa Ger-
gely és Bíró Zsolt.  
A 14 egyházi kórus-
ból álló zarándok-
csoport(Balánbánya,
Csíkszentdomokos,
Dánfalva, Madaras,
Csicsó, Madéfalva, 
Delne, Szépvíz,
S z e n t m i k l ó s , 
Borzsova, Taploca,
Gyimesfelsőlok,Gyi-
mesközéplok egyház-
községek és Csíksze-
reda Millenniumi-templomának kórusai)
holnap szintén népviseletben vesz részt 
a Szent Péter téren az általános pápai
kihallgatáson. A zarándokok a szépvízi
zászlón kívül egy 8 méteres magyar és
egy8méteresszékelyzászlótismagukkal
visznek.
–Azáltalánospápaiaudienciára15egy-

háziénekkelkészültünk–mondtaGábor
Zoltán. – Legszebb Mária-énekeinket
énekeljükel.Ezekközöttvana„Boldog-
asszony Anyánk”, az „Egészen szép vagy, 

Mária”ésa„DicsértessékaJézus,Mária
neve”. Elénekeljük az „Isten, hazánkért
térdelünkelődbe…”kezdetűszenténeket
és P. Márk József csíksomlyói ferences
szerzetes Márton Áronpüspökrőlszerzett
himnuszát is.Az énekes zarándoklatunk
egyik fő célja ugyanis megemlékezni
Márton Áron 1938-ban történt püspöki
kinevezésének 80-dik évfordulójáról, és
jelenlétünkkelelőmozdítaniÁronpüspök

boldoggáavatásánakügyétaVatikánban.
A holnapi általános pápai audiencia al-
kalmából a felcsíki csoporthozBorboly 
Csaba megyei tanácselnök és Tamás 
József segédpüspök, általános helynök
is csatlakozik. A zarándokcsoport egy
nagyméretűfotókönyvetviszapápának 
a felcsíkiközségekről,majd szerdadél-
utánhazafeléindul.

Forrás:DaczóKatalin/HargitaNépe
2018.október09.

A Szent Péter-bazilikában Magyarok Nagyasszonya ünnepén
• Fotó: Molnár Fülöp

Az Aradi Vértanúk ünnepén
Az emlékezés és emlékeztetés folyama-
tossága különösen fontos a nemzetisé-
gekkörébenaközösségfennmaradásaés
megmaradásaérdekében.Ahazaszeretetet
példaképeit,azAradiVértanúkat,szemé-
lyes példamutatásukat fontos
ismételgetniamaifiatalgenerá-
ciókszámára,hogymegérezzék
ésmegértsék:aszabadságunkat
az erdélyi örmény kultúránkat,
keresztényértékeinketcsakaző
segítségükkel tudjuk megmen-
teni. Ennek felelőssége ránk
szülőkre,nagyszülőkrehárul.
Az október 3.-i emlékünne-

pélyazifjúFabók Bíborka átélt 
szavalatávalkezdődött,Kerecsen 
János: Az Aradi 13 versével, majd Dr. 
Hermann Róbert vetítettképes előadása
mutattabeazanyaiágonörménygyöke-
rekkel rendelkező Görgei Artúr tábornok

életét, harcászati tudományát, sikereit,
majdhőshonvédeiéleténekmegmentése
érdekébenlegnehezebbdöntését,afegy-
verletételelfogadását.
FőhajtáscímmelTallián Marian és Lázár 

Balázskerekegészműsoravará-
zsolta el a közönséget a magyar 
irodalom és népzene világába.
Harangzúgás mellett koszorúz-
takaközösségvezetőiésmeg-
hatódva tettek egy-egy fehér
rózsaszálat a közösség tagjai 
a Kiss Ernő és Lázár Vilmos ara-
divértanúkkopjafájánál.
A rendezvényt az Erdélyi Ör-
ményGyökerekKulturálisEgye-
sületrendezte,támogattaaBuda-

váriÖNÖ,aII.kerületiÖÖ,aXII.kerületi
ÖNÖ,aZuglóiÖrményÖnkormányzatés 
aFővárosiÖrményÖnkormányzat.

I. S.

Görgei Artúr


