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Ünnepélyes örmény liturgiát mutattak be
Feldebrőn

A falu 800 éves jubileumán, június 29-én,  
Szent Péter és Pál ünnepén a helyi plébá-
nia a budapesti Világosító Szent Gergely 
Örmény Katolikus Plébánia zarándokait 

látta vendégül. P. Vartan Kirakossian isz-
tambuli örmény katolikus plébános ör-
mény rítusú szent áldozatot mutatott be.
AzisztambuliplébánosGalló József he-

lyiplébánossalegyüttmutattabeaszentál-
dozatot,aSrajber ZsoltvezetteImperatrix
kórus és Vartan atya asszisztenciájának
közreműködése mellett. Az ünnepélyes
örményliturgiavégénVartanatyaéstársai
azaltemplombanazörményrítusszerinti
halotti megemlékezést is elimádkozták,
amelyet a templom különleges akuszti-
kai adottságainak köszönhetően a hívek 
atemplomhajóbanhallgathattak.
Aplébániaiünnepségenbeszédetmon-

dott Vejkey Imre országgyűlési képvi-
selő, azörményzarándoklat fő támoga-
tójaésaMagyarParlamentiImacsoport
társelnöke.

AHevesmegyeiFeldebrőbarokktemp-
lománakmaisláthatóÁrpád-korialapjai
és térstruktúrája – kivételes módon – 
az Örményországban ebben az időszak-

ban épült templomokéval 
mutat párhuzamosságot. 
A feldebrői Szent Márton-
templom titokzatos örmény
építészeti összefüggéseiről
Guzsik Tamás építészettör-
ténész tanulmányát a kö-
vetkező linken olvashatják:
http://arch.et.bme.hu/arch_
old/doc/guzsik.doc)

Szöveg: Garaguly István

Örmény
Katolikus Lelkészség

Magyar Kurir honlap

Az 1000 éves örmény templom makettje

„Szerelmetes Barátom,
Mezei(y) József festőművész 1823–1882”

2019. június 20-án a Fővárosi Örmény
KlubbanacsíkszeredaiSzékelyMúzeum
volt munkatársa, Nagy Gyöngyvér, nem 
mindennapielőadásahangzottelükanyja
igen tehetséges testvéréről,Mezei József 
festőművész,építész,fényképészéskötő
munkásságáróléséletéről.
Gyöngyvérörményszármazásúcsalád-

jában, generációkon keresztül öröklődött
egymívesborítású1870-ben
kiadott –, patinás kötésű
könyv:Mezei József leány-
testvérének. Gyöngyvér ük-
anyjának Murin Andrásné 
Mezei Máriának dedikált
verskötete,kincskéntőrizve,
– de olvasatlanul! Egészen
addig, amíg Gyöngyvér  5
évvel ezelőtt kezébe vette
a patinás fóliánst és beleol-
vasott. A versek felkeltették 
érdeklődését és elkezdte
keresni Mezeit a költők
panteonjában, de hiába!
Mígnem tovább elmélyülve 
az olvasásban egy verssor 
ráébresztette, hogy a színek 
világára vágyódó és abban gondolkodó
ükrokon, festő volt. Attól kezdve nagy
szorgalommal kutatta az elfelejtett festő
életútját,mígnemmajd'teljesértékűélet-
művet dolgozott fel szorgalmas, kitartó,
olykorigenkeménymunkával.
Szinte napi levelezésben álltunk és

együtt örvendtünk  minden megtalált
képnek, dokumentumnak, anyaköveknek,
cikkeknek.  Bátorítottam, ha csüggedt
azútvesztőksűrűjében,hiszentöbbmint
160 évvel ezelőtti, tengernyi folyóiratot,

szaklapot, levelezéseket kellett megtalál-
nia, elolvasnia ahhoz, hogyMezeimun-
kásságát és személyiségét felkutassa.
Mindennehézségetleküzdveegycsodála-
tos,általamegjelentetettalbumbanadszá-
mot eredményes munkájáról, amelyhez
többönzetlenbarát,múzeumiszakember
segítőtársiscsatlakozottnagyörömmel.
Nagy Gyöngyvér kutatómunkájáról

és eredményeiről tartotta
meg előadását a Fővárosi
Örmény Klubban, az újra
felfedezett Mezeiről. Aki
festő,építész,fényképészés
költővoltegyszemélyben.
AművészKislétán szüle-

tett1823-bannemesicsalád-
ban.Ebbőlaténybőladódik
aMezey és 1848/49-as for-
radalom és szabadságharc
után, a Mezei név írása!
Egyházi iskolákban tanult.
Művészivénájakoránmeg-
mutatkozott. Rajzolt, festett, 
színműveket, regényt, pász-
torjátékot írt gimnáziumi
éveialatt, Máramarosonés

Szatmárnémetiben.
Egyetemi tanulmányait a fővárosban

végezte.1846-bantettmérnökivizsgátés
Szatmáronlettföldmérőgyakornok–,ám
nemsokáig!Afestészetirántiszenvedé-
lye győzött és ezen a göröngyös pályán
indultel,nemkissikerrel.Szatmáronis-
merkedettmegPetőfi Sándorral,ittszövő-
döttabarátságésfestettemegalánglelkű
költőportréját.Mezeiatársaságiéletün-
nepelt tagja lett. Szendrey Júlia táncosa 
voltaszatmárimegyeibálon.Innétindult

Nagy Gyöngyvér
Mezei József festőművész, 

fényképész, költő életműve című 
vetített képes előadásán
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Ayhan Gökhan                                                                                                                         
Madártávlati szemle kiegészítésekkel

„Ahhoz, hogy a legjobb helyre kerülje-
nekaversek,azegészéletművetújrakel-
lett gondolnom”–mondjaSzéles Klára 
irodalomtörténész, a tíz éve elhunyt

a szabadságharcba és Bem mellett vett 
részt a csatákban.Acsatákközti szünet-
benrajzolt,festett.Nemkisérdeme,hogy
többtábornoklegélethűbbportréjátMezei
műveként ismerjük.Továbbáaz is,hogy
Bem táborában harcolta végig a szabad-
ságharcot és utána megírta emlékiratait,
melyeketateljesértékűMezeialbumban
olvashatunk.
Festészete a szabadságharc után bon-

takozott ki. Felhagyott
mérnöki munkájával és
Budapesten tanult Lotz 
Károllyal egy időben.
Képei szerepeltek 1850-
től a pestiműtárlatokon.
Jókai Mór és Lyka Ká-
roly is dicsérik Mezei
tájképeit.
A világosi fegyverleté-

telutánbujdosásrakény-
szerül egy bányavidéki
településen talált mene-
déket.Azoroszfalusigö-
rögkatolikuskistemplom
ikonosztázát festimeg,melyma is teljes
szépségében látható! Majd következnek
nagyobb templomok, székesegyházak ol-
tárésmellékoltárképei.Csomaköztemplo-
mában, Munkácson, Máramarosszigeten,
Nagybányánéstöbbkisebbvárosban,te-
lepülésen.
Feltételezhetően (szemideg sorvadása)

ma is gyógyíthatatlan szembetegségét
a leghíresebb professzorok sem tudták
gyógyítani, talán fel sem ismerték, sem
Budapesten, sem Bécsben. Lélekben fo-
lyamatosankészül a sötétségre, vakságra.
(IsmerjükBeethoven váteszi kínjait a sü-
ketséggel...)MitérezhetettMezeiaszínek
világábanélőfestőazöröksötétségben?
Már viszonylag gyenge látással sze-

gődikOrbán BalázsmelléaSzékelyföld

végig járásában,a festészetmellettmeg-
tanultfényképezéssel,hogysegítsedoku-
mentum fotózásban barátját a nagy Szé-
kelyföld kutatót. Hihetetlen megerőltető
munka volt.
A nagybányai Székesegyház főoltára

festésénélmáraliglátott.1864-benmind-
két szemére elvesztette látását. Életmű-
vének legnagyobb és legjelentősebb ré-
szét egyházművészeti alkotásai képezik. 

Fantasztikus munkabí-
rása és szorgalma, tehet-
sége, hatalmas szakrális
életművet hagyott hátra. 
Az életműve mégis szé-
les skálájú és sokrétű,
mert jobbnál-jobb és 
szebbnélszebbképeitőr-
zik jelentős múzeumok:
a Nemzeti Galéria nem
csak festményeket, táj és 
zsáner képeket, de érzé-
keny, gyönyörűkrétaraj-
zokat, portrékat és fény-
képeket is. Féltve őrzött

kincsként.
Alkotásaimegtalálhatókmegannyi ne-

veskülföldimúzeumban,képtárbanis,pl.
Pozsonyban, Leningrádban az Ermitázs-
banéstöbbmáshelyen.
Vaksága éveiben hű társa, felesége

Guzmann Paula segítségére szorul és ek-
korkezdversírásbaismét,aközépiskolai
évek után.
Három kiadást ér meg verseskötete,

amelynek első sorozata bőrkötésben je-
lentmegésebbőlőrizGyöngyvéréscsa-
ládjaegyszéppéldányt.
Együttérzőéstámogatóisokanvannak.

Neves személyiségek, barátok, művész
egyesületek. A feleség postatiszti állást
vállal Promontoron, ma Budafok. Ebből
biztosítjamindennapiéletüket.

Közel20évvakságután59éveskorá-
banelhunyt.Kortársiméltatásokígyem-
lékeznekMezeiJózsefről:
„A nagyságot, mellyel Mezey József

csodálatunkat méltán kiérdemelte, egyé-
niségében tüntette föl.Tiszta, feledhetet-
len jellem,mélyenésnemesenérzőszív
ékesítették a csöndes elvonultságában is
kimagaslóférfiút.(...)MezeyJózsefélete
a lelkierőolymagasztospéldáját tünteti
elénk, minőt emberi természetünk gyar-
lóságamellettcsakritkáncsodálhatunk”.
„Alakja,élete,sorsapéldamindenkiszá-

mára,küzdelmeierőtadnakacsüggedőnek

és reményt nyújtanak az elesetteknek, ké-
peiszínt,verseiszépségetvarázsolnaklel-
künkbe.” Bartos Mihály
KöszönetilletiNagyGyöngyvért,hogy

egy újra megtalált nemzeti értéket adott
azországnak,avilágnakésnekünk.Innét
üzenem nyomatékosan, hogy várom egy 
harmadikalbummegjelenését,mertittlé-
tedalattisgazdagodottazéletműegyszép
alkotássaléskitudjamennyimásművel?
Köszönöm, hogy lelki-szellemi mun-

katársad lehettem a kutatás folyamán és
néhatevőlegesis.

Nuridsány Mimi

Lászlóffy Aladár kötetben publikálatlan
verseibőlösszeállított,A végtelen készen-
lét címűkiadványszerkesztője.Akönyv
koncepciójárólésújdonságairólisbeszél-

gettünk vele.
Régóta foglalkozik Lászlóffy 

Aladár költészetével. Emlék-
szik, mikor fedezte fel?
Egyetemistakorombanfigyel-

tem fel a kolozsvári irodalmi
lapokban megjelent verseire,
majdvettemabátorságot,ésle-
veletírtamneki.Ezzelvettekez-
detét a szakmai kapcsolatunk,
amelyaztánahaláláigkitartott.
Voltaképpen mindig is követ-
tem ezt a páratlan életművet,
Lászlóffyról több tucat tanul-
mányt és két könyvet is írtam,
az egyik egy monográfia volt.
Amikor1998-banKossuth-díjas
költőként a Digitális Irodalmi

  

Lászlóffy Aladár
Fotó forrása: PIM


