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áldott és megszentelt égiföldi kapcsolat, az 
áldozatukból fakadó élet ígérete. Gyönyörű 

volt!!! És hogy nem a halálhoz kötik magu-
kat, nem a kesergés viszi el az energiákat, 
hanem tudják, hogy a kivégzetteknek is az-
zal segítenek, ha helyettük is élni tudnak!!! 
És ez nagyon erősen átjött… Hihetetlenül 
izolált nép, nagynagy szegénységben, 
a szovjet időszakot nem bírják kihever-
ni, félő, nehogy „önzetlenül” megsegítsék 
őket, nem tudni, akkor mi merre mozdul 

majd... Most mindenesetre hatalmas őserő 
működteti őket, a gyökereikből táplálkoz-
nak, meg fognak maradni. Jelenleg a hegye-
iken, a köveken és a 3. századtól épült cso-
dás templomaikon kívül semmijük nincs. 
Elképzelhetetlen, milyenek a településeik... 

Grúzia már más, Amerika már ott van, 
ott együtt él a nyomor a dúsgazdagsággal. 
Épülnek a városaik, Tbiliszi világváros. 
A műemlékek, múzeumok, a Kaukázus, 
az emberi találkozások... Hát rengeteg 
feldolgoznivaló. 

Egész biztos, hogy a népünknek van-
nak közös gyökerei az ottaniakkal, abszo-
lút  a szkíta motívumvilág jön elő minden 
ősi megmaradt faragásukon stb. 

A Széchenyi Könyvtárban most van 
is egy kiállítás, biztos tudsz róla, aminek 
a címe, hogy Magyarok a Kaukázusban. 
Ez régi téma, hogy ott éltek az ősök, most 
is foglalkozik ezzel pl. Szántai, aki járt ott 
és rengeteg bizonyítékát találta. 

Soksok fotó van, most rakom össze, 
hátha egyszer meg tudom mutatni!!! 

Ölellek szeretettel, 
Benkő Ági

Május 14én, áldozócsütörtökön, Jézus 
Krisztus mennybemenetelének ünne-
pén csendesnapot tartottak a Partiumi 
Keresztény Egyetemen. A nagyváradi 
székhelyű felsőoktatási intézetben meg-
alakulása óta megrendezik a lelki gyakor-
latos közösségi napot. Idén három tragikus 
történelmi esemény kerek évfordulójához 

kötötték a szervezők: a 70. évvel ezelőt-
ti zsidó és roma holokauszthoz, illet-
ve az egy évszázada kezdődött örmény 
genocídiumhoz. 

Ráksi Lajos egyetemi lelkész, főszervező 
köszöntötte a meghívottak és érdeklődőket 
az egyetemi székházként szolgáló refor-
mátus püspöki palota dísztermében, majd 

Csendesnap az emlékezés jegyében
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Szontágh Szabolcs lelkipásztor, a Magyar 
Református Egyház Zsinatának ifjúsági 
irodavezetője hirdetett igét. János Szabolcs 
rektor üdvözlő, gondolatébresztő beszé-
de után Weisz Péter, a Barankovics István 
Alapítvány Izraelita Műhelyének 
vezetője, a Magyarországi Zsidó 
Hitközségek Szövetségének elnöki 
tanácsadója, a gyöngyösi hitközség 
elnöke tartott előadást Közösen együtt 
– zsidók és keresztények együttélé-
se Magyarországon címmel, ennek 
a több évszázados együttélésnek fő-
ként a pozitív oldalait domborítva ki.

Kathy-Horváth Lajos, a budapes-
ti Roma Oktatási és Kulturális Központ 
igazgatója a Cigányok a Holokausztban 
és a magyar kultúrában címmel tar-
tott érdekfeszítő előadást, dr. Issekutz 
Sarolta, a magyarországi Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület veze-
tője adatgazdag, drámai vetített ké-
pekkel illusztrált visszatekintésében 
a törökök által végrehajtott örmény nép-
irtást ismertette meg a hallgatósággal. 
 Ezt követően tárlat nyílt az aulában. 
A Falak, jelek, sorsok – magyar zsi-
dók deportálása Auschwitzba cím alatt 
létrejött, tucatnyi pannóból álló, szö-
vegesképes szemléltető összeállítást 
a budapesti Holokauszt Emlékközpont 

bocsátotta a szervezők rendelkezé-
sére, Nagyvárad pedig első határon 
túli állomása lett e vándorkiállítás-
nak. Tőkés László európai parla-
menti képviselő, a PKE Alapítók 
Tanácsának elnöke nagyívű tárlat-
nyitó beszédében nemcsak a fentebb 
említett történelmi évfordulók kap-
csán domborította ki a népek együtt-
élésének tragikus vetületeit, hanem 

a jelen kihívásaira is bőven kitért, kijelent-
ve: nem szabad menteni a menthetetlent. 
A tárlat is demonstrálja: Auschwitz a ma-
gyarság legnagyobb temetője, még úgy 
is, hogy ilyen tömegsírok sajnos végig-

kísérik egész történelmünket, Mohácstól 
Doberdón át a Donkanyarig.

Nemzeti sorstragédiánk sorába il-
leszthetők azok a pótolhatatlan szellemi 
veszteségek is, amelyek a magyar zsidó 
kiválóságok kiirtásával értek minket – 
mutatott rá a Királyhágómellék előző 
püspöke, Radnóti Miklós költőnk golgo-
tajárását hozva fel példaként.

Sebastian Haffner német írótörténész-
szel egyetértésben jelentett ki: Auschwitz 
után kultúrember nem lehet antiszemita. 
Kitért a polgári és egyházi vezetők akkori 
és mai felelősségére...

Tökés László honlapjáról (részlet)

  


