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A Fővárosi Örmény Ön-
kormányzat által szervezett 
márciusi 21-i klubrendez-
vénykeretébenDr. Zsebők 
Csaba történész beszélt
nemrégmegjelentkönyvé-
ről,amelybenaz56-osfor-
radalom és szabadságharc
eddig kevéssé feltárt feje-
zetévelfoglalkozik.

Zsebők Csaba 56-os élő
tanúkkal közösen mutatta
beTiszta szívvel 1956-ban 
–A ’Kolhoz Kör’: a forra-
dalom (egyik) szellemi előkészítője című
könyvét a régi Pesti Vármegyeházán, 
a Nyáry Pál termében. A rendezvényen
adíszvendégDr. Kabdebó Lóránt iroda-
lomtörténész, kritikus, professzor eme-
ritus – aki az ’56-osTiszta szívvel szer-
kesztőbizottságitagja–,Kelemen Elemér 
professzor, valamint Trencsényi Imre 
szerkesztőemlékezettakönyváltalmeg-
idézett eseményekre. Kelemen Elemér 

Tiszta Szívvel 1956-ban – Egy hiánypótló kötet 
bemutatója a Fővárosi Örmény Klubban

az56-os„Tisztaszívvel”lap
egyikeredeti(nagyonritka)
példányábólfelolvastaMáté 
Imrének a forradalom ki-
törését pár héttel korábban
megjósolóversétis.

ZsebőkCsaba a kötetmeg-
írása előtt hajdani állam-
biztonsági forrásokat is
kutatott. Ezekből is ki-
derült: a rendszerellenes
egyetemistákból, s a pár
oktatóból álló „Kolhoz
Kör” és a Tiszta szívvel

című ELTE-s folyóirat „csapata” – so-
raiban például I. Tóth Zoltánnal, Sza-
bad Györggyel, Molnár Józseffel, illetve 
Máté Imrével, ifj. Domokos Pál Péterrel, 
Szakács Sándorral,Dr.KabdebóLóránt-
tal – rendkívül jelentős hatást gyakorolt 
az 1956-os eseményekre. „Félig nyilvá-
nosan” ’56. március 15-én léptek színre 
aRégiOrszágházVendéglőben.

Pagonyi Judit

Jobbról Dr. Kabdebó Lóránt, Kelemen Elemér és Trencsényi Imre

1974-ben,amelynekÁzbejSándorépí-
tetteátafölszintjétkápolnává.
Az örmények térítő püspöke,Világosító 

Szent Gergelypatrocíniumátviselőkápolna
nagyobb részét az eredeti falak fogadják
magukba.Ázbej amellékhajón átmegkö-
zelíthető főhajóhoz kapcsolta az újonnan
épített,négyoldalánsüttőivörösmészkővel
borítottnyolcszögűapszist,amelycentrális

elrendezése révén a keleti kereszténység
térképzésétidézi.Szinténkeletiutalásthor-
doznakazegyenlőszárúbizáncikeresztek,
amelyekafőhajóttagolónégymárványosz-
lopzömökkockafejezeteitdíszítik.Azem-
berléptékűteretaszakrálisatmoszféramel-
lett -valószínűlegazanyaghasználatmiatt
-aKádár-korhangulataisbelengi.

Folytatjuk

  

  

Március 14-én ünnepség Kiss Ernő
emléktáblájánál    

Balról: Várady Mária, Nurisány Zoltánné, 
Belényessy István

AXV.kerületÖrményNemzetiségiÖn-
kormányzat Képviselő Testülete fennál-
lása óta közösenmegemlékezik március
15-rőlésoktóber6-ról.
2002-tőlazÖrményÖnkormányzatszer-

vezésébenállítottKiss Ernőörményszár-
mazásúaltábornagy,aradivértanúemlékpla-
kettjével díszített emléktáblánál szerveznek
ünnepséget és emlékünnepséget egyaránt.
Az emléktáblát Nuridsány Zoltánné 

kezdeményezésére,négyévutánajárással
tudtákelhelyezniaXV.kerületKissErnő
utca ésSzentmihályiutca sarokház (volt
TaródyNagyGyógyszertár)falán.

Leleplezte és felavatta Katona Tamás 
történész2002október6-án.KissErnő
bronzplakettjétmegmintáztaNagy Előd 
a kerületben élő festő és éremművész.
Az első emléktábla voltKissErnő aradi
vértanúéakerületben,azaradivértanúk-
rólelnevezettutcáksorában!
Nuridsány Zoltánné elnök köszöntötte 

amegjelenteket.Smiutánelőzőlegfeltettek
egy fontoskérdést, amely ígyhangzott:
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Miért ünnepelnek az örmények március
15-én?Egyáltalánmi köze az örmények-
nek a reformmozgalomhoz és 1848-hoz?
–aHimnuszelhangzásautánazelnökud-
variasan, rövidenelmondta,hogy I. Apafi 
Mihályamikorbefogadtaésterületetadott
saját birtokán a Moldvából elmenekült
3000örménycsaládnak,egysemvoltkö-
zöttük,akinetudottvolnaírni,olvasniés
anyanyelve mellett még egy két más nyel-
venisbeszélni.Afelajánlottterületetsaját
pénzükkel váltották meg. Volt, aki már 
I.Apafifejedelemtőlnemességetkapott.
És tudják-e, tette fel a kérdést, milyen

állapotok voltak akkorErdélyben a török
vészutánésaszétszabdaltMagyarorszá-
gon? Mikor szabadították fel a magyar
jobbágyságot? Majd tovább folytatta: 
azörmények tehetségükkel, szorgalmuk-
kal, saját pénzből városokat hoztak létre,
jómódú településeket, melyekben temp-
lomokat, iskolákat, kórházakat építettek.
Felvirágoztattákakereskedelmeta török
által elpusztított Erdélyben, az ország-
ban. Gazdagságukkal mecénásokká vál-
tak. Hogyne lettek volna hívei a reform
mozgalomnak, amikor már ők polgári
szinten éltek! Gyermekeiket taníttatták.
Megtanulták a magyar nyelvet. Számta-
lanfontosmegyei,városiposztottöltöttek
be.Majdelsorolta,hányképviselőtadott
az örmény közösség és 1848 után hány
államfőt az országnak
1860-as évektől. Az ör-
mények,amagyarörmé-
nyek,azörménygyökerű
magyarok magyarabbak 
a magyaroknál.
Aszabadságharcörmény

hőseirőlésvértanúirólmár
sokszorbeszélt,leírta,hogy
magyarörményekvoltak.
Életükkel áldoztak azért 

ahazáért,melybefogadtaőket.Ezértemlé-
kezünkkulturálisműsorralKissErnőaradi
vértanú emléktáblája előtt és fejezzük ki
tiszteletünket március 15-én és október
6-án, fejezte be ismertetőjét Nuridsány
Zoltánnéelnök.
VégülátadtaaszótVárady Mária szín-

művésznek,akielénekelteazörményMi-
atyánkot,majd1848-asdalokat.Előadta

Ady Endre versét, A Tűz csiholója-t.
…Csakakkorszületteknagydolgok
Habátrakvoltak,akikmertek.
Shaszázszortudtakbátraklenni,
Százszorbátrakésviharvertek.
Mesélt nem szokványos történeteket

KissErnőhonvédaltábornagyról.Megéne-
keltette az ünnepi résztvevőket a ragyogó
tavaszinapsütésben.MegkoszorúztákKiss
Ernőemléktábláját.AXV.kerületiÖnkor-
mányzat részéről: Németh Angéla polgár-
mester és Tóth Imre alpolgármester helyezte 
elatiszteletésemlékezéskoszorúját.
AzÖrményNemzetiségiÖnkormányzat

ésazÖrményKözösségrészéről,Nuridsány
Zoltánné,Belényessy István,VáradyMária,
Göcseján Antalné, Susányiné Koch Judit 
és Perlaky István koszorúzott.
ASzózattalfejeződöttbeazemlékezés

éstiszteletadásakerületiÖrményNemze-
tiségiÖnkormányzatszervezésében.

Dr. Cs. G.

Gopcsa Paula                                                                                                                         
Tájak, városok, emberek

Dávid Krisztián Imre festménykiállítása
2019.március 29-én nyíltmeg a Zuglói
NemzetiségekHázában.

Zárugné Táncsin Katalin elnöknő kö-
szöntötte a vendégeket, akiknek nem
kell bemutatni a kiállítót,mert közössé-
günkmindentagja
nemcsak ismeri,
de szereti is fi-
gyelmességéért, 
kedvességéért, se-
gítőkészségéért.
Még a rózsák és
a liliomok is az ő
keze nyomán nyíl-
nak templomunk  
kertjében, az Or-
layutcában,mivelkertészmérnök.
Akiállítottképekérdekessége,hogynem

vászonra vagy lemezre készültek, hanem 
üveglapra.Németül„Hinterglasmalerei“-
nek nevezik ezt a technikát, amikor az
üveg hátlapjára festikmeg a képet tem-
perával, vagy olajfestékkel. Az így ké-
szített szentképek a népművészet körébe
tartoznak. Különösen német és cseh
területen voltak kedveltek, de a Mo- 
narchia keleti fe-
lén,azészakiszlo-
vákok, az erdélyi
románok és a déli
szerblakosokkép-
igényeinek kielé-
gítésére, nálunk 
is, mint Európa
más tájain is, szá-
mos üvegképfestő
központban készí-
tették. Erdélyben

nagyobb üvegképfestő központok:
Füzesmikola, Arad, Brassó, Fogaras,
Gyulafehérvár.
Amagyarkatolikusparasztságishasz-

nálta az üvegképeket.
Búcsúkonárusították.Azemberekszí-

vesen adták fiata-
loknak nászaján-
dékul. A „szent
sarokra”’ függesz-
tették, egyet jobb-
ról,egyetbalról.Ha
nagytakarításkor 
levették, énekelve, 
imádkozva tették
vissza.Hadivato-
sabbra cserélték, 

arégitnemvoltszabadeladni,vagymeg-
semmisíteni.Ilyenkorapadlásrakerült.Me-
zőkövesdenszépenleterítettasztalratették,
elémécsestésvirágokat,Ottimádkoztak.

A Magyar Néprajzi Múzeum mint-
egy 400 darabból álló gyűjteményt őriz,
üveg-,tükör-ésikonképekből,az1885-ös
ésaz1896-osMillenniumKiállításanya-
gából.

Az ábrázoláso-
kon Jézus és Má-
ria. Bibliai tör-
ténetek. Utolsó
vacsora. Krisztus
akeresztfán.Pieta.
Pantokrátor. Jézus
szíve.Máriaszíve.
Angyali üdvözlet.
Fájdalmas Isten-
anya. Bűnbánó
Magdolna.

Gopcsa Paula festőművész és Dávid Krisztián


