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soha el nem múlik!” (Pál apostol első le-
vele a korintusiakhoz).

Tibor bátyám mindig ezzel a szeretet-
tel fogadott minden alkalommal, amikor 
Nála jártam. Mind fizikai, mind szelle-
mi értelemben valamilyen étket szolgált 
elém, és elengedhetetlenül ott volt az er-
délyi, székelykaput ábrázoló szalvéta-
tartó.

És ezzel a szeretettel beszélt nekem 
hegyről, völgyről, hazáról, családról, 
szülőről, testvérről, gyermekről, iskolá-
ról, tanárról, elcsatolt országrészről, baj-
társról, Don-kanyarról, csodáról, börtön-
ről, megaláztatásról, 56-ról, munkáról, 
műemlékről, életről, küzdelemről és ar-
ról, ami mindezeket végigkísérte, a fotó-
zásról.

Ezekben a beszélgetésekben tiszta 
irányt és erkölcsöt mutatott számomra.

Valamikor 1996 őszén jelent meg egy 
újsághirdetés, egy aprócska hír, program-
ajánló, egy a sok közül:

Dr. Szentpétery Tibor haditudósí-
tó előadása a Don-kanyarról a Hunyadi 
klubban.

Elmentem, hiszen akkor már számom-
ra ismert volt a név. Mindig is kerestem, 
és szerettem hallgatni az ilyen nagy ta-
pasztalatú embereket. Szóval, ott lettem 
hallgató.

Aztán a későbbiekben egyre többet 
jártam Tibor bátyámhoz és egy kiállítá-
sán – alig akartam hinni a fülemnek – 
így mutatott be: „a fogadott unokám”.

Oly’ megtiszteltetés volt számomra és 
oly’ nagy szeretettel mondta, hogy akkor 
is és most is melegséggel tölt el.

A rend szeretete és a józansága is 
bámulatra méltó volt. Utolsó levelé-
ben, nem sokkal halála előtt, így bú-
csúzott tőlem: „Eddig múltbeli emléke-
imet több mint 1 400 oldalon dolgoz-
tam fel…”

„A szeretet soha el nem múlik!”

  

Szentendrén, a Kecskés együttes klubjában szép 
duduk zenével kezdődött augusztus 10-én a kö-
zépkori örmény költő, Nahapet Kucsak 101 hajren 
– Középkori örmény szerelmesversek – (Fordítot-
ta Szil-Vay Ingrid, Romanika Kiadó 2013) című 
könyv bemutatója. A folytatásban Szil-Vay Ingrid 
rövid örmény irodalmi útmutatóját nagy érdeklő-
déssel hallgatta a szép számú közönség. Az iro-
dalmi est meghívott vendége volt Kuncz László 
operaénekes, akivel Ingrid felváltva olvasott fel 
a verseskönyvből. Kuncz kellemes basszus hang-
ja elbűvölte a megjelenteket. A szép esten köz-
reműködött a Kecskés együttes is, akik Kecskés 
András által megzenésített dalokat adtak elő, rá-
adásokkal.

Szil-Vay Ingrid irodalmi estje Szentendrén

Felhívás
Az Erdélyi Magyarörmények Szövetsége (EMÖSZ) elkezdi az Erdélyben élő és 
innen elszármazott örmények helyzetének szakszerű feltérképezését és feldolgo-
zását. A felmérés célja az örmény identitás, az érdeklődési körök és igények felku-
tatása a jövő építése céljából, a történelmi és családfakutatások segítése. 

A szokásos papír formában eljuttatott kérdőív mellett (amit szándékunkban 
van mindenkihez eljuttatni) a felmérést nagyban megkönnyíti az elektronikus 
változat, amelyet a következő adatlapon lehet elérni:

facebook.com/emosz2013, vagy egyszerűen a saját Facebook oldalon az Erdélyi 
Magyarörmények Szövetsége-re való rákeresés útján. 

Bízunk abban a pozitív hozzáállásban és segítőszándékban, amellyel mindenki 
a maga módján az erdélyi magyar-örménység életének szervezését segíti, és kö-
szönjük, hogy kitölti az adatlapot. 

dr. Puskás Attila elnök, EMÖSZ

Nagyon remélem, hogy ezt a megkezdett 
mondatot még ma is sokan be tudják fe-
jezni Tamási Áron szavaival: „hogy vala-
hol otthon legyünk benne”!  

Hol érezzük magunkat otthon? Általá-
ban, azon a helyen, ahol születtünk, ame-
lyet ismerünk, ahol felnevelkedtünk, ahol 
szerettek bennünket, ahol szerettünk, ta-
nultunk, dolgoztunk, éltünk, amelyhez jó 
vagy rossz élmények, emlékek kötnek. 

Előfordul, hogy ismeretlen, belső erők 
ösztönöznek bennünket először annak a 
helynek tüzetesebb megismerésére, ké-
sőbb pedig vonzanak térben és időben 
egyaránt távolabbra is.

Előfordul, hogy belső indíttatásunkat 
külső hatások, szerencsés egybeesések tá-
mogatják, és elindulunk a „világba” kö-

rülnézni. Mi, magyarok, sajátos helyzet-
ben vagyunk, mert szorosan értelmezett 
otthonunkból kitekintve és határainkat át-
lépve még mindig a „hazánkba” mehe-
tünk, oda, ahol annakidején nagyszüleink, 
őseink voltak otthon, s ahol a gyökerein-
ket mi is megkereshetjük. 

Életem ajándékának tartom, hogy csat-
lakozhattam egy olyan, az örmény nem-
zetből származó közösséghez, melynek 
ősei a magyarokhoz hasonló történelmet 
éltek meg, üldöztetésük során a magya-
rok, székelyek között találtak befogadás-
ra, s amelynek leszármazottai ugyanott 
keresik gyökereiket, ahová engem húz-
nak belső erőim: a Kárpát-medencében és 
a Kárpátok havasai között, Erdélyben, a 
Székelyföldön és a Délvidéken.

Balogh Anikó
„Azért vagyunk a világon…”

Barangolás Bácskában, Bánságban, az Al-Duna vidékein
és Dél-Erdélyben – 2013. augusztus 4–11.
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