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Fabók Dávid                       
„A gyűlölet ellentéte nem a szeretet, hanem az irgalmasság!”

Dávid Katalin: Emlékiratok
(Szent István Társulat 2019)

Azerdélyiörményekhazaésemberszere-
tete,valamint az Istenbevetett hitükáll-
hatatosmegtartása,családjainkonkeresz-
tülismerttény.Azistény,hogyaszellemi
életben, kultúrában betöltött szerepük is
vitathatatlanul jelentős. Komoly lenyo-
mata mindez egy hosszú időn keresztül
menekülésben, majd új haza építésben
ésabefogadónemzethezvalóhűségben,
ahazáértvalóbantenniakarófelelősség-
teljes munkában, hősies kiállásban élő
és tevékenykedőnép történetének.Ané-
pektörténeteazonbanahozzájuktartozó,
egyesemberekegyeditörténetének,felelős-
ségésszerepvállalásának,egyénidöntései-
neksorábóláll.Ezekadöntésekésabelő-
lükfakadótettekmutatjákmeg,hogykik
isvagyunk.
Akötetszerzője,DávidKatalin,Stepha-

nus és Széchenyi-díjas, nemzetközi hírű
művészettörténészazEmlékiratokbannem
csak az életben hozott döntések eredmé-
nyeit, a munka és család alakulását, fej-
lődésétmutatja be, hanem éppen az ezek
alapjáulszolgálódöntésekrőlésazazokhoz
kapcsolódógondolkodásról,azerkölcsiés
lelki,szellemialapokrólírakönyvlapjain.
Olyan gondolatvilágot, olyan erköl-

csi alapvetéseket vall meg fejezetről fe-
jezetre, mindvégig tanúságot téve a hit
mellett, amelyről bátran elmondhatjuk,
hogymindnyájunk döntéseinek és életé-
nekalapjailehetnek.Mindeközbenelsőre
naivnak tűnő rácsodálkozással viszonyul
atörténelemeseményeihez,dejobbanmeg-
értve gondolatait és mondatait rájövünk,

hogynemnaivságról,hanemazesemények
egyértelmű keresztény szempontú szemlé-
lésérőlvanszó.
ADávidcsaládörmény,ráadásulerdélyi

örmény gyökerei sokak előtt ismertek.
DávidKatalinprofesszorasszonyapaiágon
teljesen, anyai ágon félig örmény szár-
mazású. Nem ettől példaértékű azonban 
akönyvbenbemutatottéletút,demindenfé-
leképpenkomolyanmegfűszereziazt,mint
ahogyan az örmény konyha speciális és
nagyszerűfűszereiisteszikeztazételekkel.
Ez a fűszerezés pedig egészen részletesen
bemutatja a Dávid családnak közvetlenül 
aszerzőhözkötődőágait,adatokkal,nevek-
kel,kapcsolatokkal, ígyaz íróbeágyazott-
ságátismegismerhetjük,atrianoniország-
vesztéstől kezdve részbenMagyarországra
áttelepülőörménycsaládokba.
Akönyv fejezetei betekintést engednek

a családon kívül XX. századi történel-
münkkét nagy  viharába, a vészkorszak-
nakésakommunizmusnakidőszakábaés
az abbanaz időbenés azokbanahelyze-
tekben meghozott döntések összetettsé-
gébe. Hogyan lehetett működni, fejlődni,
értéket teremteni a “Támogatott, tűrt, til-
tott”korban,ésláthatjukmilyensokatje-
lent egy biztos hátteret nyújtó, támogató
férj jelenléte. Megismerhetjük a pályát, 
aMűvészettörténetiDokumentációsKöz-
pontlétrehozásánésműködésénkeresztül,
bepillanthatunkafiatalegyetemistaDávid
Katalinközéletiszerepvállalásaiba.Olvas-
hatjuk a vészkorszak ember mentésének
eszközeitéspillanatait,devégigláthatjuk

aminden tevékenységet  a kereszténység
szempontjábólvizsgálóDávidKatalintis,
akinéla“gyakorlókatolikusság”valóban
aKrisztusitanításnakamindennapidönté-
sekbenvalógyakorlóalkalmazásátjelenti.

Akönyvlapjairólvalóbankiviláglikacikk
címébenszereplőmondat,agyűlöletellen-
tétenemaszeretet,hanemazirgalmasság!
DávidKatalinEmlékiratainakmindenma-
gyaremberkönyvespolcánottahelye.

  

Haraga Attila Kálmán

Október a Rózsafüzér hónapja Katolikus Egyházunkban, október 7. Rózsafüzér 
Királynője (Regina Rosarii), az „Olvasós Boldogasszony” emléknapja: hálaünnep 
Mária közbenjárásáért, Isten segítségéért

A Kárpát-medencei örménykatolikusok
ájtatosságai

A Rózsafüzér eredetileg nem tartozott 
azörményimákközzé.Arózsafüzéra15.
században nyerte elmai formáját, imád-
kozását a domonkosok népszerűsítet-
ték.A törökök feletti Lepantónál aratott
győzelem (1571. október 7.) után Szent
V. Piusz pápa, aki domonkos szerzetes
volt, az ég iránti hálából az évfordulóra
elrendelte a Győzelmes Miasszonyunk
ünnepét(FestumB.M.V.devictoria),és
a loretói litániába bevezette a „kereszté-
nyek segítsége” megszólítást. A diadalt
az egész keresztény világ a rózsafüzér
imádkozásánakésaSzűzanya segítségé-
nek tulajdonította.Maga a pápa is a ró-
zsafüzértimádkoztaazütközetidejealatt, 
s közben látomása volt a győzelemről. 
Az ünneplést XIII. Gergely pápa terjesz-
tetteki,kezdetbencsakazontemplomok
számára, mégpedig október első vasár-
napján, amelyek rendelkeztek rózsafü-
zér-oltárral.Nemsokkalazerdélyiörmé-
nyeklembergi1698-askatolizálásaután,
1716-ban, a szintén a törökök felett ara-
tottpéterváradigyőzelemutánXI.Kele-
menkiterjesztetteazegészegyházra,így

azerdélyiörménykatolikusokisátvették.
SzentX.Piuszpedig1913-banvisszahe-
lyezte október 7-ére. A Rózsafüzér Ki-
rálynője nevet Szent XXIII. János pápa
adtaazemléknapnak1960-ban.

HogymennyirefontosaMáriatisztelet
azörményeknélatemplomokfőoltárképe
is igazolja:mindegyikMáriakép.Azer-
délyi településeken több társulat Mária
nevétvettefel,vagyeleveRózsafüzértár-
sulatnévenműködött.KovácsBálintÖr-
ményekErdélybencímű2011-benkiadott
társulatok összegzéséből: „Szamosújvár
Cong. Sanctiss. Rosarii [Rózsafüzér Tár-
sulat]; valamint Cong. B. M. V. in Caelos 
assumpta [Nagyboldogasszony Társulat]; 
Erzsébetváros Cong. Sanctiss. Rosarii 
[Rózsafüzér Társulata] és Cong. B. M. V. 
in Caelos assumpta [Nagyboldogasszony 
Társulat].A 20. századi forrásokból ér-
tesülünk Kármelhegyi Szűz Mária Ska-
puláré Társulatról is, Gyergyószentmik-
lósonCong. B. M. V. in Caelos assumpta 
[Nagyboldogasszony Társulat]”,azutób-
bitaTimárokcéheműködtette.


