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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.

(1. rész)
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Tavaly Székelyföldön varázsolták el lel-
kemet az ott látottak, hallottak, tapasztal-
tak. Megélhettem néhány ottani hétközna-
pot az ott lakó emberek között. Valóságos-
sá váltak Öregapám hargitai meséinek ad-
dig csak elképzelt helyszínei, alakjai, csa-
varos észjárásuk, ízes beszédük, ételeik za-
mata, zenéjük, dalaik, táncaik, s – áhítom 
– bizalmuk és szeretetük. 

Ezen a nyáron, annak legforróbb, au-
gusztusi napjain utunkat Délnek vettük. Az 
igazat megvallva, nagyon keveset tudtam 
arról, miért és mi keresni valónk van ott is. 
Most már tudom.  

Nem tudom, hány kilométert tettünk meg 
a munkáját szakértelemmel, csodálatos 
nyugalommal és derűvel végző Viktor jár-
gányával, de azt igen, hogy ez a túra több 
volt egyszerű, autóbuszos kirándulásnál. 

Ha jól emlékszem, 10 különböző em-
lékhelyre, szoborra, emléktáblára, sírhely-
re került föl egyszerű, piros-fehér-zöld sza-
lagos kis koszorúnk, vagy csak szalagunk, 
tehát kegyeleti túra volt.

Szarka György honismereti vezetőnk és 
helyi kollégája Bácskai Faragó Zoltán el-
mondásai, felolvasásai, valamint az utóbbi 
Délvidéki Magyar Útikönyve által rendkí-
vül sok, olyan történelmi eseményről kap-
tunk áttekintést, melyeket már iskolai ta-
nulmányaink óta elfelejtettünk, vagy ame-
lyekről a valóságtól eltérő adatokat tudtunk, 
vagy még egyáltalán nem is hallottunk. 
Nemzettudatunk, ismereteink gyarapodtak.

Látogatásunkkal, érdeklődésünkkel, 
részvételünkkel érzelmileg, másrészt pedig 
anyagi hozzájárulásainkkal egyaránt támo-
gattuk a délvidéki magyarság megmaradá-
si törekvéseit. 

Jártunk a Szerémség, Bácska, Bánság 
kövér termőföldű síkságain. Nevezetes 
templomokat, épületeket, romokat, termé-
szeti képződményeket kerestünk föl. Kö-

rülnéztünk Ó-Szerbia Al-Dunai részén, kö-
rüljártuk vízből félig kimagasló várak ma-
radványait, román területen felmásztunk 
a Kazán-szoros fölött meredező sziklák-
ra, majd ámuldoztunk Herkulesfürdő szép-
ségein a Cserna völgyében. Feljutottunk 
a tengerszint fölött több mint 2000 mé-
ter magasságban vezető DN 67c számú, 
Transzalpina (vagy más néven a román II. 
Károly király útjaként emlegetett) panorá-
ma útra, ahol lélegzetünk is elállt a hegy-
koszorú és völgyek csodálatos látványá-
tól.  Természetjárók, kíváncsi és mindenhol 
fényképező turisták voltunk.  

Nyaraltunk! Megmerülhettünk, úszhat-
tunk a Duna langyos-hűs vizében, hajókáz-
hattunk dereglyéken a Kazán-szorosban.

Átengedtük magunkat a gasztronómi-
ai élvezeteknek, amikor megkóstoltuk, sőt, 
igen jó érvággyal fogyasztottuk el a ven-
déglátóink által feltálalt, helyi specialitás-
nak számító étkeket, italokat, gyümölcsö-
ket és édességeket. 

Végül, de jelentőségét és érzelmi tölté-
sét tekintve nem utolsó sorban, mindenhol, 
ahol erre alkalom és lehetőség nyílt, kö-
zösen énekeltünk, összekötöttek bennün-
ket Himnuszunk, Szózatunk és Szűz-Mári-
ához intézett kérésünk dallamai, és a kö-
zös imádkozás. 

Folytatjuk

Vannak személyiségek, akik szinte önálló 
intézményt alkotnak egy-egy szakmában. 
Ilyen személyiség volt a 81 évesen el-
hunyt Katona Tamás. Akik ismerték, akik 
együtt dolgoztak vele, soha nem felejtik el 
páratlan műveltségét, széles látókörét, re-
mek előadókészségét s mindezekkel páro-
sult megnyerő személyiségét és időnként 
csípős humorát, finom iróniáját.

Családi örökségében a magyar közép-
osztály legjobb hagyományai egyesültek, 
s alig volt olyan szeglete a Kárpát-meden-
cének, ahol ne talált volna szegről-végről 
rokonokra. Büszke volt erdé-
lyi és partiumi gyökereire, de 
ugyanilyen szívesen emleget-
te nagyapját, Halász Imrét, 
a Nyugat egyik szerzőjét is. 
Gyermekként élte át és túl a 
második világháborút, tanúja 
volt az általa olyannyira sze-
retett budai vár 1944–1945-ös 
ostromának és pusztulásának, 
az azt követő újjáépítésnek. 
Gimnáziumi tanulmányait az 
érseki katolikus gimnázium-
ban végezte, majd az egyete-
men 1950–1955 között ma-

gyar–arab–könyvtár szakon végzett. Taní-
totta Germanus Gyula, s ekkor kötött élet-
re szóló barátságot Antall Józseffel. Szí-
vesen anekdotázott egyetemi kirúgásáról 
(„A tanfegyelmet nyaksál viselésével la-
zította” – állt az indoklásban), majd a vég-
zést követő könyvtárosi pályafutásáról. 
(Mindig büszkén emlegette, hogy ő hozta 
létre Bicskén Magyarország első cigány-
telepi könyvtárát. Ugyanilyen büszke volt 
arra is, hogy a Kárpát-medencének nincs 
olyan magyarlakta települése, ahol amatőr 
néprajzosként ne járt volna.)

Az 1960-as évektől a Ma-
gyar Helikon, majd az Euró-
pa Kiadónál volt szerkesz-
tő és műfordító. Rengeteget 
fordított németből és angol-
ból; az utóbbi nyelven külö-
nösen az Agatha Christie kri-
mik fordítása állt közel a szí-
véhez. Az 1970-es évek elején 
az Európa, illetve a Helikon 
jelentős részben az ő kezde-
ményezésére indította meg a 
magyar népszerű forráskiadás 
mindmáig legjobb sorozatát, 
a mintegy ötven kötetből álló 

Nyolcvanegy éves korában elhunyt Katona Tamás történész, politikus – közölte a 
Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Bölcsészettudományi Kutatóközpontjá-
nak főigazgatója szombaton.

Fodor Pál – a család meghatalmazása alapján – elmondta: Katona Tamás, 
az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének 
nyugdíjas munkatársa, neves történész, az 1848-49-es forradalom és szabadság-
harc értő kutatója pénteken (2013. június 28-án) hunyt el, hosszú betegség után.
(MTI, 2013. június 29.)

Hermann Róbert
Katona Tamás

Szomorújelentés

Emlékét kegyelettel megőrizzük!
Indulás a Batthyány téri Duna-partról (a szer-
ző felvétele)

Katona Tamás 2011. októ-
ber 3-án, az Aradi Vértanúk 
emlékünnepén a magyarör-
mény közösségben


