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A mi Kiss Ernőnk            
Őszi napnak mosolygása, 

Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve 

Egy-egy könny a szentelt helyre,
hol megváltott – hősi áron –

Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom

– hangzott fel Ady Endreörökszépségű
verseaXV.kerületiKiss Ernőemléktábla
előttaHartyán Általános Iskola VI. osztá-
lyosdiákjainakajkán.
AkoszorúzásigazszándékátaFennvaló

is mosolygó őszi nappal jutalmazta. 
A Nemzeti Gyásznapon egybegyűlt kö-
zösségmegilletődve hallgattaNuridsány 
Zoltánné Mimitörténelmiidőkre–dikta-
túrára–visszanyúló személyes élményét:
még az ártatlan Batthyányörökmécsestis
figyelték,kimeremlékezniaz1848–49-es
forradalom és szabadságharc áldozataira. 
Kimervirágottenniegygrófemlékművére?
ÉsMimimerte.Következetesen,mindenév

október6-ánfehérrózsáthelyezettelamé-
csesnél,hiábapróbáltáklebeszélnijóakarói.
Itt aKárpát-medencében, amonarchia

idejénötnemzetiséghadvezéreiálltakki-
végzőosztagelé,akikmindannyianasza-
badságérthaltakvértanúhalált.

Széchenyi István 1848-as naplójából
idézve, augusztus13-án ez áll:„Minden 
világosan látszik előttem! Vértenger.” 
AVilágosi fegyverletétel előtt kerek egy
esztendővel!!! – olvasta Várady Mária,  
az ANI – Budavári Örmény Színházmű-
vésznője. A Legnagyobb magyar váteszi
jövendölésebeteljesedett.
KissErnőörményszármazásúvértanúra

emlékezünk–egyörményhazafiasvers-
sel,örményMiatyánkkal.
2018. október 5-én, 169 évvel a törté-

nelmiáldozatután,újraerőtmeríthettünk
küzdelmeinkhez az Aradi Tizenhárom
Vértanú, kiemelten amiKissErnő altá-
bornagyunkpéldájából.

Várady Mária

Szám László 
Európa hol vagy?

KikTrianonótaokítanakminket,
tanítgatjáknekünka„Vakuljmagyar”-t.
Ezatánciskolamikorérmárvéget?
Elcsépeltakotta,solyrégótatart!
Európamostholvagy?HunyadiésZrínyi
barbároktólvédtéknyugalmadatitt,
sközbenföldrészeketfosztogattak,vagyépp
egymáshajáttéptékbirodalmaid.
Mikorelnyomóinkhadüzenetnélkül
ifjúságunkjaváttöbbszörlearatták,
ticsakbámultatoklázastétlenségben:
„hátilyennagydolog”nálunk„aszabadság?”

EgyedülKapisztránjöttközénkvezérnek
egyvégsőhonvédőütközetenát.
Megintkészítitekszámunkraserényen
aszolganemzetekkényszerzubbonyát?
Nemboldogít,immárnemférhozzákétség,
azördögidézésteljessikere,
elsziporkázottazélmény,denyomában
maradtazalvilág,snembírtokvele.
Megvan a megoldás (mért legyen jobb
másnak?):
dögöljönmeghátaszomszédtehene!

2018. szept. 16.

Négyszáz csíki énekelt a Szent Péter-bazilikában                      
Áron püspökért – Rómában

Székelyek Rómában. Hangsúlyos jelenlét • Fotó: Ambrus Róbert

2015-benRómábanjártaszépvíziénekkar,
Somorjai Ádám vatikáni diplomata arra
hívta fel a figyelmünket, hogy vigyünk 
oda csoportokat, hogy legyen, akiket ő

bemondjon, tolmácsoljon a Szent Pé-
ter téren – magyarázta Gábor Zoltán 
szentszéki tanácsos, szépvízi plébános, 
azarándoklategyikszervezője.–Mimeg-
fogadtuk ezt a buzdítását, tanácskoztunk 
afelcsíkiplébánosokkaléskántorokkal,és
mostmeghívástkaptunkRómábaMagyar-
ország Vatikáni Nagykövetsége részéről
október 8-ra, a Magyarok Nagyasszonya
búcsújára.A csaknemnégyszáz énekesből
álló zarándokcsoport vasárnap, október
7-énszentmisénvettrésztésénekeltarómai

SzentIgnác-templomban.Tegnap,aMagya-
rokNagyasszonyabúcsú-ünnepén–amely
aSzentPéter-bazilikaaltemplomábantalál-
hatóMagyarokNagyasszonyamagyarká-

polna búcsúnapja
is–arómaiSzent
Pé te r-baz i l ika
főoltára mögötti
Katedra-oltárnál
magyar nyelvű
szentmisén vett
részt a teljes nagy 
énekkar. A ma 
gyarok kápolná-
jában nem fért
a nagy létszámú
zarándokcsoport.
– Ezen a Mária-
búcsún főként
Mária-énekeket
énekeltek a kóru-
sok – világosított

felGáborZoltánplébános.–Azelőkészü-
letek,afőszervezőIncze Sándorszépvízi
kántor irányításával több mint félévet
vettekigénybe.Azelőrekiválasztotténe-
kek egy kottásfüzetben is megjelentek, 
akiadványtmindenkórustagkézbevehet-
te, eszerint gyakorolták be.A Szent Pé-
ter-bazilikában többek között a „Nyíljon
kiszívetekbenazörömvirág”ésaz„An-
gyaloknak nagyságos asszonya” kezdetű
szenténekeket énekeltük el a pápai him-
nuszon, valamint amagyar és a székely

A felcsíki egyházi kórusok csaknem négyszáz tagja utazott pénteken Rómába.  
Az énekes zarándoklat fő célja Áron püspök boldoggá avatási eljárásának előmoz-
dítása. Az egyesített kórus tegnap a Magyarok Nagyasszonya búcsúünnepén a ró-
mai Szent Péter-bazilika Katedra-oltáránál tartott szentmisén vett részt.


