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volt, amelynek a népek megbékélése adott 
biztonságot és erőt.

Mártírok közül hárman – Aulich Lajos, 
Láchner György, Leiningen-Westerburg 
Károly – németek, ketten – Kiss Ernő 
és Lázár Vilmos – örmények, Damja-
nich János szerb, Knezics Károly horvát, 
Pöltenberg Ernő osztrák volt.

Nekünk, kései utódoknak feladatunk és 
kötelességünk a múlt emlékeinek megőr-
zése, a tiszteletadás, és az emlékezés. A 

mártíroknak szóló tisztelgés üzenet a mél-
tóságról, a bátorságról, a zászló iránti hű-
ségről, a haza iránti olthatatlan szeretetről, 
az emlékezésről, a megbékélésről, és a jö-
vőről. 

A Hazáért, a szabadságért mindhalálig! 
Nyugodjanak békében! 

(Elhangzott a Fővárosi Örmény Önkor-
mányzat által szervezett aradi vértanúkra 
emlékezés ünnepi rendezvényén, 2016. ok-
tóber 6-án.)
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Él Kolozsváron egy szobrászművész - 
Gergely István, aki már évtizedek óta el-
kötelezettje a szobrászat egyik műfajá-
nak: az emlékérem, emlékplakett művé-
szetnek. Olyannyira elkötelezettje ennek a 
műfajnak, hogy lassan-lassan egy erdélyi 
történelmi arcképcsarnok kerekedett ki a 

Gergely István laudációja (részlet)

keze alól, aminek igazán örülhetünk, hisz 
Gergely István nagy, hézagpótló feladat-
ra vállalkozott. Lelkes, odaadó munkájá-
ért övezze elismerés és dicséret.

Gergely István világosan fogalmaz, 
egyszerű és tiszta formákra építi négy-
zetes alaprajzú domborműveit. Gazdag 
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formakultúráját az erdé-
lyi mívesség színvonalán 
értékesíti. 

Ezek a művek előde-
ink és értékeink tisztele-
tére, megbecsülésére fi-
gyelmeztetnek. Örök-
befogadásuk pillanatá-
ban tudnunk kell hinni a 
folytatás lehetőségében. 
Jellemzőjük: a történel-
mi hűség, az örökbefoga-
dás, örökbevevés misztériuma 
iránti érzékenység. Történel-
münk, kultúránk határköve-
it idézik. Fejedelmek, tudó-
sok, hittudósok, szerzete-
sek, írók elevenednek meg 
előttünk:

Kálvin János, Báthory Ist-
ván, Károly Gáspár, Beth-
len Gábor, Szenczi Molnár Al-
bert, Apáczai Csere János, P. 
Kájoni János, Mikes Kelemen, 
Felsőcsernátoni Bod Péter, Misztótfalusi 

Kis Miklós, Körö-
si Csoma Sándor, Bo-
lyai Farkas, Arany Já-
nos, Wesselényi Miklós, 
Orbán Balázs, Brassai 
Sámuel, Jókai Mór, Ady 
Endre, Benedek Elek, 
Kelemen Lajos…

Ezen dombormű-
vek színvonalas, euró-

pai rangú művek, sze-
met, lelket gyönyörköd-

tető élményben részesítenek 
minden hozzájuk közeledőt. 
E művekre való odafigyelést 
véljük észrevenni az EMKE 
kuratóriumának döntésé-
ben is, mely szerint az idei 
Szolnay Sándor-díjat Ger-

gely István kolozsvári szob-
rász- művésznek ítélik oda…

Köröndi Jenő
(Megjelent: Művelődés 

Közművelődési folyóirat (Ko-
lozsvár, L. évf. 1997. jan.) 

Balról: Kötő József és Gergely István

Czetz János emlékplakett

  

Issekutz Sarolta, a Bp. Fővá-
ros II. kerületi Örmény Önkor-
mányzat elnöke a karácsonyi 
klubest végén „tankönyvet” 
ajándékoz minden résztvevő-
nek az erdélyi örmény kultúra 
megőrzése céljából.

(cikk a 4. oldalon)


