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Az 1850-es évek Pestjének egyik ked-
velttársasösszejövetelihelyevoltaneves
operaénekesnő,Hollósy Kornélia szalon-
ja. Erről a szalonról a legtöbbetVadnay 
Károlytóltudunk,akiifjúírókéntgyakran
vendégeskedettitt.
A Lonovics-Hollósy házaspár először

az Egyetem téri Wenckheim-házban la-
kott,majdátköltöztekamaiAstoriaszálló
helyénállóZrínyi-házba.Ezenakéthely-
színen„működött”HollósyKornéliasza-
lonja.
Hollósy Kornélia és Lonovics József 

külön-különisnagyismeretségiésbaráti
körrelrendelkezett,amelynektagjaitszí-
vesen láttákvendégül lakásukban.Mivel
mindketten nagybirtokos nemesi család-
bólszármaztak,jókapcsolataikvoltakaz
előkelőtársasággal.Acsaládnéhánytag-
jának48-as„múltja”politikaibarátságo-
kat szőtt köréjük, Kornélia nagybátyja,
Csausz Mártonrévénpedigazértelmisé-
gielittagjaiisgyakranlátogattakelhoz-
zájuk. És ott voltak még a feleség kollé-
gáiésrajongóiis.Írók,költők,újságírók
is szép számmal megfordultak Hollósy
Kornéliaszalonjában.ANemzetiSzínház
vezető színészei közül Egressy Gábor, 
Szerdahelyi Kálmán, Szigligeti József, 

Hollósy Szalon estje
Bulyovszky Lilla, Markovits Ilka opera-
énekesnőésLaborfalvi Róza volt a szalon 
állandóvendége.
Azeneszerzőkközül,ErkelFerencenkí-

vül szívesen látott vendég volt Reményi 
Ede, Huber Károly (Hubay Jenő apja) és
pestitartózkodásaiidejénLiszt Ferenc.Az
énekeseketleggyakrabbanaDoppler test-
vérpár,FerencésKárolykísértefuvolán.
A változatos szalonélet egészen 1862

nyaráig folyt, ekkor azonban Hollósy

Felül: Fancsali János
Alul: A Hollósy Kornélia Szalon szereplői
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Kornéliabúcsúraszántaelmagátaszín-
padtól.
Eszalonhangulatánakmegidézéséreál-

lította össze programját Fancsali János a 
Budaörsi Örmény Önkormányzat elnö-
ke.A programban a szalon hangulatának, 
megfelelőversidézetek,énekekészenemű-
vekhangzottakelkorhűöltözékben.Hall-
hattunk többek között Egressi Benjamin, 
Huber Károly, Kovács Endre dalokat és ze-
neműveket, valamint Bulyovszky Lilla, Jó-
kai Mór, Beöthy László szavalatokat.
ArendezvényaHubayJenőZeneisko-

la színháztermében zajlott, a Budapest

Főváros XV. Kerületi Örmény Nemze-
tiségiÖnkormányzata szervezésében és
aXV.KerületiÖnkormányzattámogatá-
sával.

Közreműködött a Souvenirs
együttes:Füzesséry Attila és Hoós And-
rea hegedű, Ládi Zsuzsanna brácsa, dr. 
Simonné Vizvári Dóra cselló, Molnár 
Balázsfuvola, Terpai Miklós klarinét, 
Fancsali János zongora, valamint Bese-
nyő Gábor és Kosina Mónika néptáncmű-
vészek.
Hangulatos,szépestevolt!

B.

Ezévjanuár14-énVartan atya,azisztan-
buliSzentJánostemplomplébánosa,a11
óraiszentmiseután,olasznyelvű,magyar
tolmácsolásúelőadásttartottazOrlayut-
caiörménykatolikusplébánián.Akeresz-
tényliturgiánakháromsarokpontjavan–
mondtaVartan atya - . Ezek :
a./hinniazapostoloktanításában
b./azOltáriszentségkövetése
c./aközösimádkozásfontossága.
Az apostolok Krisztus rendelése sze-

rint szétszéledtek a világban és tanítot-
tak.Ezatanítása300-asévekelejénju-
tott el Örményországba és az országot
Világosító Szent Gergelymunkatársaival
keresztény hitre térítette. Így lett az or-
szágavilágelsőkeresztényállama.Ata-
nítást nehezítette, hogy az örményeknek 
nem voltABC-je és csak görög nyelvű

Az első „Szabadegyetem”-i előadás
bibliájukvolt.EztMestropMastokszer-
zetesoldottameg,azörményABCmeg-
alkotásával és a biblia örmény nyelvre
fordításával.
Ezt követően az örmények anyanyelv-

ükön hallhatták és olvashatták a bibli-
át.Kr.után451-benaCalcedoniaizsinat/
Istambulegyiknegyede/idejénazautonó-
miára törekvőörményeket a perzsák ke-
resztényhitűkelhagyásárakényszerítették
éslerohantákazországot.Apolitikaésa
hit összeütközésében a 451. évi avarrai
csatában300ezerperzsa60ezerörmény-
nyel ütközött össze. Rengeteg örmény
harcospusztultel.Asokimaéskönyörgés
meghozta azt az eredményt, hogy a per-
zsákazörményekkelszerződéstkötöttek
ésmeghagytákvallásszabadságukat.

Z.A.D.

„Gyökerek, tövek feszülnek a mélyben, s a mélyből szívják a nedveket, miként az 
ember is a múlt mélyéből és a jelenben felülről, a fényből kapja azt, amiből a je-
lent alakítja, valósítja meg” – Borsos Miklós (Székelyhonról: https://szekelyhon.ro/
muvelodes/emlekestet-tartottak-csomafalvan-borsos-miklos-tiszteletere)

  


