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A Zuglói Örmény Önkormányzat tisztelettel meghívja 
TÁJAK, VÁROSOK, EMBEREK 

DÁVIDKRISZTIÁNIMRE
örményszármazásúművészfestménykiállítására

Közreműködik: Gopcsa Paula festőművész, Ambrus Gyula népdalénekes
Megnyitóidőpontja: 2019.03.29. 17 óra

Helyszín: Zuglói Nemzetiségek Háza(1146Budapest,Thökölyút73.)
Abelépésdíjtalan

Fővárosi  Örmény Klub
2019. április 18-án, csütörtök 17 óra

Helyszín: ÚJRA a Pest Megyei Kormányhivatal Nyáry Pál terme,
Budapest,V.ker.Városházau.7.számfelől

Emlékezés Lászlóffy Aladárköltő,író,műfordító,szerkesztő,
aDigitálisIrodalmiAkadémiaalapítótagja,azEÖGYKEtiszteletbeli

elnökehalálának10.évfordulóján
Elhangzik:Széles Klára:UTóSZó

LÁSzLóFFy ALADÁR: A VéGTELEN
KéSzENLéT KÖTETBEN MEG NEM JELENT VERSEK

című versgyűjteményéhez
Emlékétfilmbejátszásokkalésképekkelismegelevenítjük

azEÖGYKEarchívumából.
Azirodalmi-zeneiműsortrendezi: Várady Mária

Támogató:Bp.Főv.II.kerületiÖrményÖnkormányzat

MEGHíVó
A XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat tisztelettel meghívja

GÁLAMűSORÁRA
Arendezvénytazemlékezésjegyébentartjuk.

Agálaműsoridejeéshelye:2019. május 8. 18 óra,
MOM Kulturális Központ emeleti kupolaterme (Csörsz u. 18.)

AzintézménymegközelíthetőaSzéllKálmántérrőlésaMóriczZsigmondkörtérrőla61-esvillamossal
(Csörszutcaimegálló),abelvárosbóllegjobba110-es,112-esautóbusz(Sirályutcaimegálló).

Abelépésdíjtalan,de regisztrációhozkötött.Jelentkeznilehet
az ormeny12@freemail.huemailcímen,illetvea0630/222-74-37-estelefonon.

Nyolcvan éve szentelték püspökké
Márton Áront

Tavaly advent első
vasárnapján vette kez-
detét a hivatások éve 
a Gyulafehérvári Fő-
egyházmegyében. Az 
érsekség papsága, pap-
növendékei és szerze-
tesei Jakubinyi György 
főpásztorralegyüttfeb-
ruár 12-én a csíksom-
lyói kegytemplomban
ünnepelték az Istentől
kapotthivatáskegyelmi
ajándékát.Aszentmise
meghívott celebránsa 
Varga Lászlókaposvári
megyéspüspökvolt.

A nap Márton Áron 
püspökkészentelésének
80. évfordulója is volt.
Ebből az alkalomból 
a csíksomlyói Jakab 
Antal TanulmányiHáz-
banemlékkiállításnyíltImacsokrok Márton 
Áron püspöknek a Gyulafehérvári Főegyház-
megyei Levéltár gyűjteményéből címmel.

A Kovács Gergely posztulátor szer-
vezésében és a gyulafehérvári érsekség
támogatásávalmegvalósult tárlat aMár-
ton Áron püspöknek ajándékozott úgy-
nevezett lelki csokrokat - kézzel festett,
díszített,imákkalteleírtfüzeteket,képes-
lapokatésüdvözlőlapokat-gyűjtiegybe. 
Ez a különleges és eddig be nemmuta-
tott levéltári anyag kézzelfoghatóan bi-
zonyítja,hogymáréletébenmilyennagy

szeretettelvettékkörül
ahívekÁronpüspököt:
több száz lelki csokor
láthatóe tárlaton,me-
lyeket születésnapjára, 
püspökké szentelésé-
nek valamely évfor-
dulójára, karácsonyra
vagy húsvétra kapott  
afőpásztor.
Á kiállítás február

20-igtekinthetőmeg.

Kolozsváron, Már-
ton Áron püspökké
szentelésének hely-
színén, az éppen fel-
újítás alatt álló Szent
Mihály-templomban
tartott megemlékezés 
elején Laczkó Vass 
Róbert színművész
tolmácsolásában el-

hangzott Bartis Ferenc Márton Áron szá-
zadik születésévébencíműköszöntőverse.
Aszentmisét,melyenszámoskörnyékbeli
pap koncelebrált. Fodor József nagypré-
post, aNagyváradiEgyházmegye általá-
noshelynökemutattabe.Azünnepségen
a Potyó István vezette Szent Cecíliakórus
többek között Dán Mizrahi, az egykori
zsidórabtársMártonÁrontiszteletéreírt
zeneművétismegszólaltatta.
BeszédébenFodorJózsefanyájátőrző

pásztorról szólt. Személyes emlékeinek
fölelevenítésén túl számos új történeti

1939. február 12-én szentelték püspökké Márton Áront a kolozsvári Szent Mihály-
templomban. Az évforduló alkalmából több helyen is megemlékezést tartottak  
Erdélyben.
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adattalisszolgáltapüspökkelkapcsolat-
ban.Elmondta,hogyMártonÁron1939.
december 8. és 1942. május 20. között 
a Nagyváradi Római Katolikus Egyház-
megyeapostolikormányzójavolt.Fiedler 
István püspököt 1939-ben politikai nyo-
másra félreállították, ebben a zűrzavaros
időszakbanMártonÁronjópásztoravolt
aNagyváradiEgyházmegyének is.A ta-
lálkozások a püspökkel máig feledhe-
tetlen élményként élnek az emberekben. 
Akikszemélyesenismerhették,azokem-
lékezetébenőmaradanagybetűspüspök
-fogalmazottFodorJózsef.
A szentmisét követően a Babes-

Bolyai Tudományegyetem főépületében

SzentÁronBátyám,eretnekszókkal
esengemHozzádpogánymerészség,
merészenkérdem:meddigcipeljük
VAN-igazunkat,amásokvétkét?

„Vétkeztem”énmáréppeneleget
snemfordultjobbraErdélyünksorsa!
Sorsszerűség,hogyAnyámbölcsőjét
ringattadhaláltólelorozva?

Aztánmegáldtad…Áldottkezedet
örökkönérzemszívemhomlokán.
Homlokodnekemkőtábla-parancs,
életed:Biblia,Talmud,Korán,

saföldalatticelládZsilaván
évekmúltánlettazéntemplomom…
Templomlehetabörtönisannak,
kitmegkereszteltaforradalom.

Te,aszeretetforradalmára,
kimagyart,románt,zsidót,németet,
cigánytóvtál,védtélapokolban,
mondd,ismerikavégrendeleted?

Temindenkitmegvédtélavádban,
deTégedcsakaszékelyekvédtek,
Te,magyarul,románul,héberül,
németül,cigányulsikoltólélek!

Bartis Ferenc
Márton Áron századik születésévében

(Megjelent: Távol az Ararától... A magyarörmény irodalom, szerkesztette Alexa Károly, 
kiadó: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 20., Budapest, 2014)

folytatódott a megemlékezés. Bogdán 
Zsolt színművész Márton Áron szavait
tolmácsolva fölelevenítette a püspök ta-
nításistílusát,alakját.Lázár Csilla múze-
umigazgatóacsíkszentdomokosiMárton
ÁronMúzeum létrejöttéről, a főpásztor-
hozkapcsolódóésazemlékezéstszolgáló
rendezvényekrőlszólt.

Az est zárásaként levetítették Zágoni 
Balázs A püspök reggelije című filmjét.
AzalkotásMártonÁronéleténekelsőöt-
ven esztendejét eleveníti fel, hétköznapi
arcát,avívódó,gyötrődőembertkeresiés
mutatja meg.

(Forrás: RomKat.ro,
Megjelent: Új Ember 2019. febr 24.)  

„Figyeljetekideésértsétekmeg!Nemazszennyezibeazembert,amiaszájába
kerül,hanemamielhagyjaaszáját,azszennyezibeazembert.”(Máté15,10–11)

Munkáival a magyar nagyközönség egé-
szen a kilencvenes évekig nemigen ta-
lálkozhatott, bár a tágabban értelmezett 
szakmaelismerte.A1996-oskiállításavolt
hosszú idő után az első bemutatkozása a
szélesebbközönségelőtt.Agrafika,asze-
cesszió nagymestere, aki a lelke mélyén
ártatlankisfiútudottmaradni.Rácsodálko-
zikavilágra,ésnemcsakkapni,deadni
is akar. Ásványgyűjteménye különleges,
ésritkadarabjaiszerepelnekkiállításainis.
Legendáskisvasútgyűjteményelélegzetel-
állító.Máraz1950-esévekbenasokszoro-
sítógrafikusokegyiklegjelentősebbjevolt
finom tájábrázolásával, pici figuráival, de
a vonalasmesevilágát igazán az 1960-os
évekbenteljesítetteki.
Már a főiskola elvégzésétől kezdve

(1953) népszerű művésznek számított,
csakahivatalosművészetivezetéssiklott
átolykorfölötte.Ahíresszínezettrézkar-
cokkal indult a hatvanas években.Akko-
ribanagrafikárólúgytartották,hogycsak
fekete-fehérben létezik. Ő már akkor kí-
sérletezett színes nyomatokkal, és nyert. 
Nemcsak itthon, de a nemzetközi szinten
issikertaratott.Kiállításaivalbejártaszinte
egészEurópát, különlegesen sikeres volt:
római,amszterdami,tokiói,londoni,ham-
burgi, LosAngeles-i, athéni, bécsi kiállí-
tása, (a teljesség igénye nélkül), és sokat
jártErdélyben,aszülőföldjén.
Tordánszületett1929.november25-én, 

és tizenhét évesen titokban szökött át 

a határon. Első
mestere festő-
művész édes-
apja, Tordai 
Gross Károly 
volt, így az ő 
gondosalapos-
ságának is kö- 
szönhetjükmost 
azt az élményt, 
amit GrossAr-
noldképivilága
ad. Arnoldka
aztmeséli,ele-
inte ő nézte,
miket rajzol édesapja, azutánmár a papa
nézte fia munkáit.Az erdélyi tájakat áb-
rázoló korai akvarell tájképeinek hiteles-
sége a régi mesterek tanulmányozásának
köszönhető, de a nagy mesterek rézkar-
caimellett a természet lett fő irányadója. 
Azután a Képzőművészeti Főiskolán
Hincz Gyula, Kádár György, Konecsni 
György, Koffán Károlyvoltakamesterei.
Kétszeres Munkácsy-díjas, Kossuth-

díjas, érdemes művész, számos grafikai
biennálé díjazottja, művészeti és társa-
dalmi elismerések birtokosa, a Krakkói
Biennálé díját kétszer nyerte el.Munkái
népszerűségét csak fokozzák megje-
lent albumai. 1973-ban naptára készült,
1979-ben jelent meg Adamis Anná-
val közös kötete,  a „Versek és képek”,
1985-benés1993-banönállóAlbumaival

Minden nap álmodom egy mesét
Beszélgetések a barátságról Gross Arnolddal   

„Annyi baj, gond, bánat és szörnyűség vesz körül minket a világban, hogy azt nem 
szabad még a művészetbe is beengedni.”

Archívumunkból
Urbán Beatrice


