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isteni erőben gyökerezik, mely a népeknek 
igazi civilizációt, a kultúrának világszerte 
lendületet, a művészetnek ihletet, a költészet-
nek szárnyalást, a tudománynak fejlődést, az 
emberiségnek éltető igazságokat, megvesz-
tegethetetlen lelkiismeretet, felemelő erköl-
csöt, áldozatos szeretetet, lelki nemességet, 
boldogító családi otthont, eszmények után 
igazodó, törvénytisztelő, munkaszerető, ön-
tudatos, bátor, hithű, tiszta lelkű, jellemes 
ifjú nemzedékeket adott.

A kereszténység valláserkölcsi forrásaiból 
kell erősíteni, táplálni az ifjúságot, az élőszó 
és nyomtatott betű hatalmával, a jó példa 
vonzó és megnyerő erejével, az iránta köte-
lező tisztelet és tettekben igazolt szeretet min-
den segítő   és nevelő eszközével.

Ez úton szolgáljuk érdekeit s mozdítjuk elő 
boldogulását. Vele együtt a magunkét is! A 
boldogulás, jólét kérdése nem csupán szoci-
ális, gazdasági, pénzügyi, kulturális és po-
litikai ügy, hanem az egésznek együttese, 
melyben elsőrendű helyet követel az etika, 
a legnemesebb értelembe vett erkölcs, mely 
valamennyinek mozgatója, irányítója, lelke 
és célravezetője.

Erkölcs nélkül nincs jogtisztelet és osztó-
igazság, nincs megbízhatóság és méltányos-
ság, nincs rend és törvényesség, nincs belá-
tás és önzetlenség, nincs becsület és karakter, 
nincs sem kielégítő közjólét, sem megnyug-
tató egyéni boldogulás.

Az erkölcs pedig a vallás szülötte, a val-
lásé, mely az ember életében a legáldottabb 
tényező. Övé az igazi boldogság első szava, 
s övé a megnyugvó szív utolsó dobbanása!

A valláserkölcs tiszta levegőjében, tavaszi 
verőfényben, egészséges szellemében, kész-
séges gyakorlatában és erőteljes világnézet-
ében kell élnie az ifjúságnak, így tényleg lesz 
jó gyümölcs a virágos magyar Fán, lesz ál-
dás a székely jövő reménydús vetésén.” 2

2 Gyergyói Lapok. 1934. április 14.

Vákár József több mint harminc éven ke-
resztül vezette a gyergyószentmiklósi plébá-
niát, az örmény közösséget sikerült össze-
tartania. Nevéhez kötődik a Domus Historia 
megírása, vagy végleges formába önté-
se. Pontos feljegyzései, részrehajlás nélküli 
megállapításai az örmény Domus Historiát a 
gyergyói örmény közösség múltjának egyik 
leghitelesebb forrásává tették. 

1960. október 4-én, 71. életév-
ében hunyt el, szülei sírjában nyugszik 
Gyergyószentmiklóson, az örmény temető-
ben.

Főbb munkái: A gyergyószentmiklósi la-
tin és örmény  szertartású római katoli-
kus  templomok története.  Kolozsvár, 1940. 
– A csíkszépvizi örmény plébánia története. 
Gyergyószentmiklós, 1941. K. D.

Folytatjuk

Május 26-án került sor – halasztások 
után – Benkő Dóra Rózsa első éves 
népi énekes felléptére az Örmény Ka-
tolikus Templomban, a Zeneagapén. 
Egy törékeny fiatalasszony lépett az 
oltár elé, majd Szongoth Gáborné fel-
olvasta a fiatal művészpalánta műsor-
ismertetőjét. Az év hátralévő ünnepei 
címet viselő műsorában csokorba kö-
tötte dalait.

Szépen csengő, erőteljes, tiszta szop-
rán hangja betöltötte az örmény katoli-
kus templomot és könnyeket csalt min-
denki szemébe. Istenáldotta tehetség, 
még sokat fogunk hallani Róla.

Köszönjük, hogy egy újabb fiatal, er-
délyi örmény gyökerű (Zakariás csa-
lád) művészpalántát ismerhettünk meg. 
Kár, hogy nem voltunk többen, sajnál-
hatják az otthon maradottak.

Reméljük, még sokszor fogjuk halla-
ni. Mi szeretettel várjuk.

Elhangzott dalok:
Tavasz-köszöntő (moldvai népdalok) 

Mondd meg nékem cserebogár…
Tavaszi szél utat száraszt…

Pünkösd ünnepe (soproni pünkösdi és 
csíksomlyói búcsús ének):

A pünkösdnek jeles napja…
Itt van Anyánk, Mária…

Szentiváni énekek (Felvidékről):
Jelenti magát Jézus…

Szent Iván napjának előestéjén, júni-
us 23-án a lányok tüzet gyújtottak szal-
mából a falu szélén. A tűzhöz kimentek 
a legények, asszonyok és a gyerekek is. 
Amikor a tűz lángra lobbant, a lányok 
ezt a dalt kezdték énekelni. Szövege az 
esztendő három nagy keresztény ünne-
pét sorolja fel a hozzájuk kapcsolódó 
természeti jelenségekkel. Dallamának 
eredete középkori.

Vetekedik velem háromféle virág…
Az előző dalt követte a virágok vetél-

kedéséről szóló ének. Éneklés közben a 
lányok és asszonyok a szövegben em-
lített virágokat – mikor a nevüket ki-
mondták – a tűzbe dobták (búzavirág, 
szőlővirág, rózsa).
Mária mennybemenetelének ünnepe 

(moldvai népdalok)
Ó, áldott Szűzanya…
Szentséges Szűz Mária…

Szent István király ünnepe (moldvai 
népdalok)

Hol vagytok magyarok…
Ó, Szent István dicsértessél…

Adventet, karácsonyt jelképesen meg-
jelenítő ének (Csík megye)

Szép violácska…
I. S.

Sokat vártuk, de megérte

Genocídiumi koszorúzás


2013. április 24-én a pesti Duna-parti örmény 
genocídiumi kőkeresztnél koszorúzott többek 
között a Fővárosi Örmény Önkormányzat és az 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesü-
let nevében dr. Issekutz Sarolta, Zakariás An-
tal Dirán és Heim Pál (Fotó: Kabdebó János)


