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Bibliotheca Historicát. Ennek szerkesz-
tő-bizottságában olyan személyiségekkel 
dolgozott együtt, mint Dercsényi Dezső,

Győrffy György, Klaniczay Tibor, 
Szűcs Jenő, Szakály Ferenc, Stoll Béla, 
Zolnay László; közülük Szakály Ferenc-
cel elválaszthatatlanul jó barátok (és te-
niszpartnerek) is lettek egymással.

Szintén az ő szerkesztésében in-
dult a Pro Memoria sorozat, amelyben a 
Bibliotheca Historica egyes köteteinek 
népszerű kiadásai mellett ő adta közre 
Orbán Balázs „Torda város és környéke” 
című munkáját, s tucatnyi más fontos mű-
velődéstörténeti kötetet.

De a szíve igazából nem a magyar kö-
zép- vagy kora újkorért, hanem 1848–
1849-ért dobogott. Az aradi vértanúk pe-
rét bemutató, először 1979-ben megjelent, 
összesen három és fél kiadást megért do-
kumentumkötete valóságos historiográfi-
ai fordulópontot jelzett a szabadságharc 
hadtörténetének kutatásában. De ő adta ki 
újra, remek bevezetőkkel és alapos jegy-
zetekkel, a korábbi közlések hiányait vagy 
tévedéseit korrigálva Klapka György, 
Vukovics Sebő és természetesen a szívé-
nek oly kedves Görgei Artúr emlékiratait. 
Ez utóbbit újra is fordította, bevezető ta-
nulmánya pedig Görgei pályájának egyik 
legjobb, de mindenképpen legszelleme-
sebb összefoglalójává sikeredett. Nevéhez 
fűződik az ozorai diadal, illetve a Buda 
1849-es visszavételének dokumentációját 
tartalmazó két kötet szerkesztése is.

De Katona Tamás történészként nem 
csupán szorgalmas forráskiadó és -feltáró 
személyiség volt. Senki nem tudott olyan 
élvezetesen és megragadóan beszélni a 
nagy év eseményeiről és személyiségei-
ről, mint ő. Az Eötvös Kollégiumban tar-
tott speciális kollégiumokon, a József At-
tila Tudományegyetemen, illetve a Károli 

Gáspár Református Egyetemen tartott 
szemináriumain és előadásain hallgatók 
tucatjaival szerettette meg a korszakot, s 
ugyanez mondható azokról az előadások-
ról, amelyeket szerte az országban száz-
számra tartott, s amelyeknek ízes, szépen 
formált mondatai különös egyéni jelleget 
kölcsönöztek. Egykori tanítványai közül 
tucatnyira tehető azok száma, akik az ő 
hatására (is) lettek e korszak kutatói.

2003-tól, immáron nyugdíjasként volt 
az MTA Történettudományi Intézetének 
munkatársa. Ráday Mihállyal közös tele-
víziós sorozatukban a korszak szereplői-
nek sírjaira, emléktábláira, lakóépülete-
ire, szobraira hívták fel a nagyközönség 
figyelmét, s rengeteg pusztuló síremléket 
óvtak meg ily módon az enyészettől. Ké-
sőbb, a 2000-es évektől kezdve immáron a 
Nemzeti Kegyeleti Bizottság egyik legak-
tívabb munkatársaként folytatta e munkát.

A rendszerváltozást követő évtizedben a 
politikában is kipróbálta magát. Az első sza-
badon választott országgyűlés MDF-es kép-
viselőjeként lett az Antall-kormány külügy, 
majd miniszterelnökségi államtitkára, majd 
1994–1998 között az I. kerület polgármeste-
re, 2000–2002 között varsói nagykövet. Éle-
te egyik legnagyobb teljesítményének tekin-
tette, hogy 1998-ban a budai Várban felállí-
tották Görgei Artúr újraöntött lovas szobrát.

Számos társadalmi és civil szervezetnek 
volt tagja, tisztségviselője vagy elnöke. 
Azok közé tartozott, akiket bármikor fel 
lehetett hívni, bármikor meg lehetett ke-
resni. Az utóbbi hónapokban elhatalmaso-
dó betegségét a rá jellemző derűs nyuga-
lommal viselte. „Itt néhai Katona Tamás” 
– vette fel a telefont, s szinte szabódott, 
ha a kezelések miatt át kellett tennie egy 
megbeszélt vagy tervezett találkozót.

Szerette az életet, s tudta jól élni azt. 
Hihetetlen klasszikus zenei gyűjteménye 

volt, s ugyanilyen szenvedéllyel gyűjtöt-
te az 1945 előtti magyar filmeket is. Való-
ságos élő lexikonja volt a két világhábo-
rú közötti magyar filmművészetnek és szí-
nészetnek, de ugyanígy képes volt bármi-
kor felmondani a gothai almanachot vagy 
a második világháborús német csataha-
jók elnevezéseit és típusait. Minden érde-

kelte, ami a kultúrával összefügg, s szin-
te nem volt a humán tudománynak olyan 
ága, amelyhez ne tudott volna hozzászól-
ni, s amelyről ne lehetett volna őt kérdez-
ni. Most már őt sem kérdezhetjük. Isten 
Veled, Tanár Úr, Isten Veled, Tamás!

(Magyar Nemzet, 2013. június 29.)

Egyházi hírlevél
Az örmény katolikus templomban (Bp. XI. ker., Orlay u. 6.) szeptembertől ismét min-
den vasárnap lesz Szentmise 16.30-kor. A következő időszakban két kiemelkedő ese-
mény lesz.
Szeptember 22-én ünnepeljük a templom búcsúját, Fogolykiváltó Boldogasszonyt. A 
Szentmise 16.30-kor kezdődik.

Október 6-án 16-órakor koszorúzással emlékezünk az Aradi Vértanukra és főként 
a magyar-örmény hős áldozatokra. 16.30-kor örmény nyelvű, énekes ünnepi szentmi-
se lesz az IMPERATRIX énekegyüttes részvételével, amelyet Avedik Hovaneszian atya, 
a beyruti pátriárka személyi titkára mutat be. Örömünkre, a szentmiséhez kapcsolva, 

Avedik atya úgy készül, hogy megkeresztelhes-
se azokat a gyermekeket, akiket szüleik, vagy 
nagyszüleik erre felkészítenek és ezt a Lelkész-
ség felé levélben, telefonon vagy e-mailon jelzik. 
(Cím: 1114 Budapest, Orlay u. 6, Örmény Katoli-
kus Lelkészség, telefon: 06-01-394-5212, email: 
zakariasa@t-online.hu).

A keresztelés feltétele, hogy a keresztszülő(-k) 
bérmált katolikus(ok) legyen(ek) és házaspár ese-
tén érvényes házasságban éljenek.

Ősszel is folytatódnak a zeneagapék. A konkrét 
időpontokról a következő számban tájékoztatjuk 
a testvéreket.

Fülöp Ákos atya

Kedves Olvasóink!
2002-ben felhívással fordultunk olvasóinkhoz, kérve segítségüket egy „Magyar-örmény 
ki-kicsoda?” összeállításához. Most megismételjük felhívásunkat. Kérünk mindenkit, 
akiknek elhunyt, számottevő munkásságot felmutató magyar-örményekről adatai vannak 
(a magyar-örmény családhoz való rokoni kapcsolat, életrajzi adatok – életpálya, foglalko-
zás, végzettség vagy valami hasonló –, valamint az adatok forrását, vagy az adatközlő ne-
vét) közöljék velünk, vagy küldjék el az e-konyvtar.magyar-ormeny@gmail.hu címre. To-
vábbi információ a júniusi számunkban.     Szerkesztőség

Pál atya ünnepi aranymiséjén, július 21-én 
aranymisés áldást adott az Orlay utcában 
(baloldalt Fülöp Ákos)


