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Wass Albert 
Te	és	a	világ

„Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle visz-
sza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elvi-
szel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a 
fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgoz-
ni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának 
érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipő-
vel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szél-
nek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az em-
ber él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj 
meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj 
vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a vi-
lág szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, renge-
teg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a vi-
lág szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mel-
lett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. 
S mert élsz: gazdag vagy.”

elnökasszony változatos könyvajándéka-
it, amelyek az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület gyönyörű, értékes ki-
adványai voltak.

Ha Isten megadja, s élünk, jövőre már a 
Hetedik Nemzetiségi Napon találkozunk a 
Várkerületben!

Várady Mária

  

2013. március 14-én 11 órára a XV. kerületi Örmény Önkormányzat
tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait

KISS	ERNŐ
örmény	származású,	̓48-as	altábornagy,

aradi	vértanú	emléktáblájának	megkoszorúzására.
A megjelenteket köszönti Nuridsány Zoltánné elnök
Közreműködnek a Hartyán  Általános Iskola  tanulói.                    

A koszorúzás helyszíne: a Budapest XV. kerület, Szentmihályi út 3-11. és a Kiss Ernő 
u. 47/2. szám alatt lévő sarokház. Megközelíthető: Újpest Központtól a 196, 196 A.,  

a Keleti Pályaudvartól a 173, 173 E és a 196, 196 A jelzésű autóbusszal.

Szomorújelentés

Emlékét	kegyelettel	megőrizzük!

Elhunyt	Ajtony	Árpád	író,	szociálpszichológus
Hatvankilenc éves korában elhunyt Ajtony Árpád, Párizsban élő író, szociálpszichológus – 
tájékoztatta családja szerdán az MTI-t.

A 1960-70-es évek budapesti írói és filmes neoavantgárd mozgalmának emblematikus 
alakja hosszú betegség után január 16-án hunyt el párizsi otthonában.

Ajtony Árpád 1944. január 9-én született Székelykeresztúron. 1962 és 1963 között Sze-
geden tanult, 1967-ben az ELTE BTK magyar-történelem szakán diplomázott, majd 1970-
ig a budapesti filmgyár dramaturgja volt, részt vett a Balázs Béla Stúdió munkáiban és 
a művészeti avantgárd kezdeményezéseiben. Első írásai 1968-ban jelentek meg magyar-
országi és jugoszláviai magyar folyóiratokban, az első szamizdat újság, a Szétfolyóirat 
(1971–1973) egyik készítője volt.

1973-tól Párizsban élt, ahol a hivatalos magyar kultúrpolitikával szembeni emigráns el-
lenkultúra központi alakja lett. Az 1968-as diáklázadásokat követően legprogresszívebb-
nek számító Vincennes-i Egyetemen szociálpszichológiát tanult, Michel Foucault baráti 
köréhez tartozott. 1981-ben védte meg a XX. század eleji Ausztria nemzeti identitásáról 
és önképéről írt doktori disszertációját. Ezt követően pszichiátriai intézetekben dolgozott, 
1984-től egészségügyi dolgozóknak szociológiai és antropológiai előadásokat tartott. A ki-
lencvenes években a Versailles-i Egyetem pszichológiai tanszékének a tanára volt.

A rendszerváltás után forgatókönyvíróként ismét részt vett magyar filmek készítésében, 
valamint francia-magyar kutatási projektet szervezett a világnézeti átértékelődés pszicholó-
giai folyamatainak vizsgálatára. A hetvenes években írt novelláiból A birodalom elvesztése 
címmel 1998-ban jelent meg első kötete a Jelenkor Kiadó gondozásában, amiért 1999-ben 
megkapta az elsőkötetes szerzőket elismerő Bródy Sándor-díjat. Második műve, amely-
ben 1969–1972 közötti írásai olvashatók, Miért ilyen későn? címmel 2002-ben jelent meg.

Szombaton búcsúztatják a párizsi Pere Lachaise temetőben.
(MTI – Magyar Hírlap Online, Irodalmi jelen, 2013. jan. 23.)

A Budavári örmény farsang közönsége


