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ta. Mikor már túl voltak a veszélyen, kér-
deztek a földön fekvő társukat: Mit súgott a 
medve a füledbe? – Csak azt mondta, hogy 
máskor sohase igyunk a bőrére, amíg őt ma-
gát meg nem fogjuk. 

Az ital az állandósult szókapcsolatokban 
többnyire bor: Borban az igazság; Borba 
fojtja a bánatát; A jó bornak nem kell cé-
gér. A víz, mint ital kevésbé szerepel a szó-

kapcsolatokban: Van, aki a vizet csak mos-
dásra használja; Vizet csak keresztelése-
kor látott; Vihar egy pohár vízben; Úgy 
gyűlöli, hogy megfojtaná egy pohár vagy 
kanál vízben.

Murádin László

(Erdélyi Szemmel – Erdélyi Magyarok Ausz-
triai Egyesülete, 2013/36 karácsony)

Vannak pillanatok, melyek kiemelnek a kö-
nyörtelenül zajló időből. Vannak emberek, 
akik ezt lehetővé teszik: ők életünk kulcsfi-
gurái. Vannak szavak, melyek ezekben az el-
varázsolt pillanatokban lelkünkbe hatolnak, 
és meghatározzák dolgainkat.

Az Örmény Nemzeti Könyvtár 2007-ben 
fennállásának 175. évfordulóját ünnepel-
te. A kerek dátum tiszteletére okt.24-26 kö-
zött nemzetközi tudományos konferenci-
át tartottak Jerevánban. Dr. Issekutz Sarol-
tával és Zsigmond Benedekkel jómagam is 
résztvettem a rendezvénysorozaton, mely-
nek nyitókoncertje egyben lemezbemuta-
tó-hangverseny is volt. Az év tavaszán jelent 
meg Örmény miniatűrök zongorára c. leme-
zem. Ez a CD hajdanvolt és kortárs örmény 
komponisták műveiből állt össze.

Mindig fontosnak éreztem, hogy röviden 
bemutassam szóban is az elhangzó műve-
ket, és szerzőikről is szóljak. Idehaza ez fö-
löttébb helyénvalónak tűnik, hisz az örmény 
zenét kevesen ismerik. De képzelje a nyájas 
olvasó a helyembe magát: Örményország 
fővárosában én, a Magyarországról jövő, az 
örmény zenéről beszélek, méghozzá a két 
élő zeneszerző jelenlétében... Szerencsém-
re oroszul elfogadhatóan tudok, így „majd-

nem szabadon” szárnyalhattak a gondolatok. 
A zene is, mint tudjuk, nyelv, bár más esz-
köztárral rendelkezik. Nos, a zongoramuzsi-
ka és a beszélt szöveg egyre lendületesebben 
váltogatta egymást, és olybá tűnt, a nagyszá-
mú közönség nemcsak értette, de szeretet-
tel nyílt meg az elhangzottaknak. Komitasz, 
Alekszandr Szpendiarján, Aram Hacsaturján 
már a szférák zenéjét hallják, de a koncer-
ten elhangzottak Vahram Babaján és Edvard 
Mirzoján művei is, akik jelenlétükkel tisztel-
ték meg a rendezvényt. Sok mindenről szó 
esett. Beszéltem az örmény és magyar nép-
zene között fellelhető párhuzamokról, az er-
délyi gyökerű magyarországi örmény di-
aszpóráról is, megpróbálván bemutatni azt 
a zenei közeget, amibe annak idején bele-
csöppentek. Zongorista létemre elénekeltem 
(meglepetésnek szánva) a Bartók Béla által 
1910-ben egy cigány vándorzenésztől gyűj-
tött Zádig, Zádig...kezdetű erdélyi örmény 
húsvéti dalt, melyről feltehetően ő is csak 
sejthette, hogy ez a mélabús dallam keleti 
eredetű lehet... Majd az örmény zenék után 
ráadásként hangzottak el a Román táncok 4. 
darabja a húsvéti dal Bucsumi tánc címmel), 
a Három csíkmegyei népdal és az Este a szé-
kelyeknél.

Soha leglelkesebb és értőbb hallgatóságot! 
Ezek azok a pillanatok, amik kárpótolnak a 
sokévi küzdelemért, melyet a művész a gra-
vitáció ellen folytat... A közönség malomke-
réknyi virágcsokrokkal halmozott el, sugár-
zó tekintetek tüzében fürödtem, sokan meg 
akartak érinteni, simogatni...

Ekkor vettem észre az első sorban egy 
különös öregurat, aki felesége karjára tá-
maszkodva jött be a terembe koncert köz-
ben. Magas, szikár, hófehér hajú arisztok-
ratikus jelenség... Ő Edvard Mirzoján ze-
neszerző, az örmény kortárs zene doyen-
je, nemzetközi zongoraversenyek zsűritag-
ja, Kodály Zoltán barátja, pianisták és kom-
ponisták nemzedékeinek mestere, aki vé-
gighallgatta Album unokámnak c. általa írt 
sorozatát is az előadásomban. A sok gratu-

láció engem legbelül mindig visszabillent 
a józan önkritika mezejére, így az ő meg-
tisztelő szavai után valami olyasmit talál-
tam kérdezni, hogy a félreütött, fals han-
gok ellenére is tetszett neki a zeném? Ekkor 
hangzottak el azok a kulcsszavak, melyeket 
mint kincset őrzök a szívemben: „Kislány, 
jegyezd meg: nincsenek fals hangok, csak 
fals lélek van!”

Sokszor jutnak eszembe égszínkék sze-
mei és az a szelíd hang, amin szólt hozzám. 
Nemrég jutott tudomásomra, hogy már ő is a 
halhatatlanok társaságában hallgatja a meny-
nyei muzsikát... Rajtam kívül bizonyára má-
soknak is hiányzik fénylő jelenléte! Min-
den bizonnyal sokan birtokolnak tőle kapott, 
kincsként őrzött kulcsszavakat...

Az örök világosság fényeskedjék neki!

Szilvay Ingrid
A lélek kulcsai

Edvard Mirzoján emlékére (1921.máj.12.-2012.okt.5.)

Valószínűleg kevesen tudják, hogy az 1912-
ben elsüllyedt Titanic luxusgőzös fedélzetén 
14 székely férfi is szolgált, és közülük csak 
egy élte túl a katasztrófát, a tusnádi születésű 
Jováki Ferenc személyében.

A székely fiatalemberek kálváriájáról a 
gyergyószentmiklósi Bencze Géza bácsi 
szerzett tudomást, akit 1936 őszén meghara-
pott egy veszett kutya, és ezért Bukarestbe 
került kezelésre, ahol őt egy tusnádi szárma-
zású székely család vette pártfogásba. Akkor 
tudta meg, hogy a Sántha család egyik gyer-
meke is odaveszett a Titanicon.

Hogyan kerültek a székely legények a 
Titanicra?

Az 1800-es évek végétől egyre több szé-
kely mesterember ment el a román fővá-
rosba szerencsét próbálni, néhány esztendő 
múlva a Bukaresti iparosok nagy része szé-
kelyföldi mesteremberekből állott.

Európa nagyvárosaiban segédtüzelőket to-
boroztak különböző nagy hajókra – köztük 

A Titanic 13 székely áldozata
az akkor elkészült Titanicra is – a segédtüze-
lők pedig nem kellett jegyet vegyenek, kosz-
tot kaptak, így ingyen juthattak át Ameriká-
ba – mesélte Bencze Géza bácsi.

A jobb életben reménykedő székely legé-
nyek alig várták, hogy munkába állhassanak 
a luxushajón és az óceánon átkelve Ameri-
kába érjenek. Csakhogy nem így történt, a 
Titanic jéghegynek ütközése idején mind 
a 14-en a kazánoknál voltak, közülük csak 
egy maradt életben, Jováki Ferenc, ő szá-
molt be a társai tragédiájáról – magyarázta a 
gyergyószentmiklósi bácsi.

A 100 évvel ezelőtt történt tragédia színhe-
lyére elsőnek a Kárpátia nevű gőzös sietett, 
amelynek orvosa Lengyel Árpád volt, aki ta-
lán találkozott is a székely túlélővel. Az 1523 
odaveszett utast a krónikák név szerint emlí-
tik, de a legénység 688 vízbefulladt emberé-
ről kevés adat van.
(erdély. ma, 2013. május 05. – Bálintné 
Kovács Júlia tallózása)

  


