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Nyílt levél 
Dátum: 2018. október 19., péntek
Címzett: Várady Mária

Mária Kedves!
Lenyűgöztél! Igazi '56-os  
hangulatot sikerült meg-
jelenítenetek. Mindenki  
őszintén emlékezett a mű-
sorban! Még a sminke-
letlen, fáradt arcod is 
tükrözte az akkori idők 
lélektani megélését.
Ölellek, Mimi

2018.október18-án17.10
órakorDr. Issekutz Sarolta,  
az Erdélyi Örmény Gyö-
kerekKulturálisEgyesület
elnök-asszonya megnyitotta a hagyomá-
nyosÖrményKlubotazOrlayutcaiÖr-
mény Katolikus Plébánia Dísztermében.
AszervezőZárugné Tancsin Katalin,aZu 
glóiÖrményÖnkormányzat elnöke izga-
tottanjelentettebeaz’56-osműsortémá-
ját és szereplőit.Anémavárakozás sűrű
csendje fogadta Várady Máriát, az ANI 

– Budavári Örmény Színházművésznőjét.
Gyertyagyújtással emlékeztünk Charles 
Aznavourörmény-franciasanzonénekes-
re,avilágonlegismertebbGUSZÁN-ra,
akioktóberelsejénazégiekheztávozott.
Újra felé szálltakŐ címűhíres dalának
futamai.
Magyarörményneklennikettősségetje-

lent.Számunkraaz1956-osforradalomés
szabadságharcfontos,azélvonalban,élet-
veszélybenott voltak a szamosújvári ör-
mények, a Pongrátzfiúk:Bajusz(Gergely) 
a Corvin közben, Ernő a Parlamentben,
András a Sztálin csizmát lángvágóval
darabolta,Kristóf ahírvivőmindközött.
Sasvári-Merza Krisztinaképviselőremek
érzékkel válogatott a Kiskunmajsán, 
az’56-osMúzeumbanelhangzottPongrátz
Gergely emlékezéseiből. Az Ameriká-
ból hazalátogató PongrátzAndrás a TV
nyilvánosságaelőtt iserrőlbeszélt.Mert 
aforradalomleveréseutánamegtorláselől

Balról: Hegedüs Valér, Körtvélyessy Zsolt, Sasvári-Merza Krisztina,
Váradi Mária

életigenlésbőléshazaszeretetbőlszületett
gyöngyeitelénktárta.
Kitűnő társaságban voltunk:Ady End-

re, József Attila, Nemes Nagy Ágnes, 
Füst Milán, Pilinszky János, Wass Albert, 
Csoóri Sándor, Nagy László és Vörös-
marty Mihály.Csakolymélyenkellérteni 
a verseket, ahogy Körtvélyessy Zsolt
érti,ésolybravúros,tévedhetetlentech-
nikai tudással, könnyedén kell tolmá-
csolni, ahogy csak a legnagyobbak tud-
ják, ahogy Körtvélyessy Zsolt művészi
nagyságaeztlehetővéteszi.Vers-ráadás-
ként József AttilaÓdacíműkölteményé-
ben gyönyörködhettünk.Kegyelmi álla-
potmindannyiunkszámára,előadónakés
hallgatóknakegyaránt.
Végre igazi zongorán hallhattuk csil-

logni-villogniHegedűs Valérzongoramű-
vész  mindent kifejező zongorajátékát.
Az évfordulók fontosak, Liszt Ferenc 
október22-énszületett.Méltózárásként
LisztFerencazAradiVértanúkkivégzé-
seutánkomponált lassú és egyben lírai
gyászzenéje csendült fel. Mint mindig,
HegedüsValér szívesen játszott egy el-
bűvölő ráadást, természetesen Liszt
kompozíciót.
Aztán meglepetésként arcunkra fagyott

a mosoly, amikor megtudtuk,
hogy köztünk van valaki, aki
Szamosújváron töltötte bör-
tönéveit, az ’56-os forradalom
erdélyimegtorlásánakáldozata-
ként. Gál Tibor a börtönudva-
ráról látta égni a Szamosújvári
templomunktornyát.
Mindenkinekköszönjükafára-

dozását!

Várady Mária
aBudaváriÖrményNemzeti-

ségiÖnkormányzatelnöke

Sasvári-Merza Krisztina 

Körtvélyessy Zsolt

Hegedűs Valér zongoraművész

elmenekülhettek, 
világgá mehet-
tek. Isten veled, 
Budapest, te édes 
– búcsúzott már
sok áldozat ettől
a világvárostól,
melyet rommá 
lőttaszovjethad-
sereg1944 telén,
és 1956 őszén.
És pokoli takti-
kával a Magyar 
Rádiótvisszafog-
lalt kommunisták
csalogatódaltsu-
gároztakaRádió-
ban. A menekült
táborban hall-
gatták Wittner 
Máriáék az Oly 
távol, messze van 

hazám kezdetű dalt. És honvágyukon
nem győzött a józan ész. Hazajöttek,
börtönlakónak.
Ésezenazoktóberidélutánonjöttközénk

Körtvélyessy ZsoltJászaiMari-díjas,érde-
mes művész. És mi hallgattuk Őt, amint
harminc éve fájdalomból, szerelemből,


