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Emléküket kegyelettel megőrizzük!

Szomorújelentés

a keresztény szakrális képzőművészet leg-
nevesebb hazai szakembere nyitotta meg. 

r.a.
(Megjelent: Várnegyed, a Budapest I. 
kerület Budavári Önkormányzat lapja, 
2013. április 5.)
Szerk. megjegyzés: Büszkék vagyunk 
az erdélyi örmény gyökerű Kacsoh Ce-

cília textilművész és Dr. Dávid Katalin 
művészettörténész magyar művészetben 
betöltött szerepére. Mátyássy László 
szobrászművész az Istenszülő Mária szo-
bra felállításáról a márciusi füzetek 15. 
oldalán olvashatnak felhívást, látványké-
pet a füzetek áprilisi számának 6. oldalán 
adtunk közre.

  

Köszönjük, hogy Te voltál az édesapánk
„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam.” (2 Tim 4.7)

Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva, tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szerették, hogy

Nits Péter
2013. április 4-én, hosszú, de türelemmel viselt betegség után, 74 
éves korában, boldog házasságának 52-ik évében, szentségekkel 
megerősítve, visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Hamvasztás 
utáni temetése egy későbbi időpontban lesz Kolozsváron.

Nits Péter 1939. július 5-én született Kolozsváron. Nővére után, első 
fiúként érkezett egy szamosújvári örmény családba. Édesapja Nits 
Gyula, szamosújvári gyógyszerész, egyben az örmény székesegyház főgondnoka és orgo-
nistája, édesanyja Medgyesi Aliz, aki addigi állását feladva, további életét négy gyerme-
kük nevelésének szentelte.

Jó hallását, zenei érzékét szülei korán felismerték, gyerekként még otthon kezdte el a 
zongora és orgona tanulmányait. 12 évesen elkerült a családi házból a kolozsvári zeneis-
kolába. Itt először fagottot tanult, egyetemi tanulmányait azonban már nagybőgőn folytat-
ta. Nagy álmát, hogy karmesteri diplomát szerezzen, az akkori rendszer nem tette lehetővé. 

Már egyetemi évei alatt is besegített a kolozsvári Magyar Opera zenekarába, a diplo-
ma megszerzése után pedig 35 évig hűséges maradt szeretett operaházához. Állandóan ké-
pezve magát, 1984 tavaszán beteljesült élete nagy álma, először léphetett fel a karmeste-
ri emelvényre. 1993-ig több mint 500 előadást vezényelt, minden anyagi elismerés nél-
kül. Természetesen, a karmesteri tevékenység mellett, folytatta a zenekari muzsikálást is. 

1993-ban érkezett Szegedre, a szegedi Szimfonikus Zenekarhoz. 2010-ben végleg nyug-
díjba vonult, de várta, mikor hívják újra muzsikálni. Abban a szerencsés helyzetben volt, 
hogy a mestersége, egyben a hobbija is lett. Talán a muzsikálást Ő nem is mesterségnek, 
hanem hivatásnak vette. Neheztelni csak akkor láttam, ha valaki nem vette komolyan ezt a 
szép, de nehéz pályát. Viszont annál többször láttam hálásnak.

Hálás volt feleségének, aki mindig nyugodt, szeretetteljes légkört biztosított Neki és 52 
évig boldog házasságban éltek. Igazi támaszai voltak egymás számára gondban, örömben 
egyaránt. Két leányuk született, Réka és Emese.

Hálás volt nekünk, gyermekeinek, hogy megpróbáltak az Ő útján járni, példaképként kö-
vetve Őt. De hagyta, hogy járjuk a magunk útját, akkor is, ha nem lett belőlünk muzsikus.

Hálás volt testvéreinek, akik – habár korán elkerült otthonról – mindig szeretettel várták 
haza. Majd később, amikor a sors három ország négy városába szórta szét őket, a találko-
zások mindig egy bensőséges ünnepet jelentett mindnyájuk számára. 

Hálás volt Egyházának, hogy gondjaiban, betegségében vigaszt nyújtott. Orgonajátéká-
val soha nem magának akart elismerést szerezni. Isten dicsőítése mindig fontosabb volt 
számára.

Hálás volt a kolozsvári Magyar Operának, ahova annyi szép emlék fűzte és ahol karmes-
teri pálcát vehetett a kezébe.

Hálás volt a szegedi Szimfonikus Zenekarnak, hogy tovább muzsikálhatott, és akikkel a 
nagyvilágban, oly sok szép helyre eljutott.

Hálás volt egyházközségeinek, hogy mindig szeretettel fogadták. Húsvéti, karácsonyi, 
Világosító Szent Gergely ünnepi szentmiséin való részvétel, orgonálás, jelentette számá-
ra az igazi ünnepet.

És mi is hálásak vagyunk Neked, drága Édesapa, hogy példaadó életeddel, jóságoddal, 
megfelelni akarásoddal, családcentrikus magatartásoddal, igaz és őszinte Istenhiteddel itt 
voltál közöttünk. Hisszük, hogy nem váltunk el… csak Te előre mentél.

Köszönjük a Jó Istennek, hogy Te voltál az Édesapánk.
Nits Réka és Emese

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
Zakariás Sándorné sz. Ágoston Anna

105. éves korában, 2013. április 5-én elhunyt. Április 17-én 12,45 órakor vett búcsút 
tőle a Kispesti temető ravatalozójában lánya Nusi, unokái, dédunokái, ükunokája, ro-
konai és mindazok, akik őt szerették.

Kedves gyerekek és kreatív felnőttek!
A Szentpéteri József Ötvös Iparművészeti Stúdió vár Tite-
ket viseletkészítő műhelyébe, a XI. kerület Csiki-hegyek is-
kolába. Ahol megismerhetitek őseitek öltözeteit. Magyar 
és örmény viseleteket készítünk, foglalkozunk viselettör-
ténettel, zsinórozással, dúcolással, batikolással, hímzéssel. 
Öltözetkiegészítés – mint például ötvös csattok, gombok, ékszerek készítése – az ötvös 
műhely segítségével.

Jelentkezés: Horvát Ildikónál 06 30 491 2866. Személyesen: Hétfőn 15-20h között 
az általános iskolában. (1118 Budapest, Csiki-hegyek utca 13-15.)

Borosnyay Klára stúdióvezető
(További felhívás a Füzetek februári számának 37. oldalán)


