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biztosan már hallott. Ez egy elkerített rész 
egy téren, ahol egy valódi (Erdélyben ké-
szült) székelykapu áll és egy Szt. István 
mellszobor. A székelykapu egyik része 
Czetz Jánosnak van dedikálva.

Remélem, egy kis örömet tudok ezzel 
szerezni és ezúttal meg is köszönöm a ne-
kem havonta továbbított Erdélyi Örmény 
újságot, amelyben néha megtalálom édes-
apám irásait.

Szívélyes üdvözlettel!
Retezár Mónica

A Világosító Szent Gergely tiszteletére min-
den évben megrendezett szamosújvári bú-
csú alkalmából ez évben a  zuglói (XIV. 
ker.) és a hegyvidéki (XII. ker.) örmény ön-
kormányzatok képviselői és klubtagjai kö-
zös zarándokútra indultak. A szervezés na-
gyobb részét a már nagy gyakorlattal ren-
delkező   Zárugné Tancsin Katalin, a zuglói 
örmény önkormányzat vezetője végezte, mi 
XII. kerületiek pedig részletes tájékoztatót  
készítettünk az út során megtekintendő ne-
vezetességekről, melyet induláskor a részt-
vevők kézhez is kaptak.

Utunk célja ugyan a búcsú eseményein 
való részvétel volt, de nem lehetett ellenállni 
bizonyos szirénhangoknak, melyek útköz-
ben másfelé is vonzottak bennünket. Ezért 
ebben a beszámolóban főleg ezekről lesz  
szó, meghagyva másoknak a lehetőséget 
arra, hogy az ünnepség vallási és hivatalos 
részéről részletesebben beszámolhassanak.

31 fős csoportunk első jelentős állomása   
a királyhágói ebéd után   Csucsa volt, hogy 
legalább egy pillantást vessünk a Kőrös fölé 
magasodó kertzugra, ahol Lám Béla tit-
kos vőlegénysége hullt reménytelenségbe 
Ady Endre váratlan leánykérése nyomán, 
avagy a  kis fehér házra és ihletett környeze-
tére, ahol Ady és Csinszka házasságuk kez-
deti időszakában élték mindennapi életüket. 

Nos, ihlet ide, gyönyörű táj oda, a kas-
télyt és parkját  őrző biztonsági személy-
zet  elég erőteljes hangon tájékoztatott ben-
nünket arról,  „no visit, no foto és no…..” 
minden. Tette mindezt annak ellenére, hogy 
még nyitvatartási időben érkeztünk. 

Megérkezvén Szamosújvárra a szálláshe-
lyünkön, a TékaMezőségi Szórványkollé-
giumban kedves fogadtatásban részesültünk. 

Első esti sétánk során a várossal ismerked-
tünk. Azok, akik korábban még nem jártak eb-
ben a „szép új világ” által még meg nem ron-
tott, meghitt hangulatú kis városban (mint pél-
dául ezen írás szerzője), csendes áhítattal néze-
gették  örmény őseik által épített lakóházakat, 
templomokat és középületeket. A főtér körül, és 
a belváros különböző pontjain szebbnél szebb 
barokk épületek sorakoznak egymás mel-
lett őrizve eredeti szépségüket. Olyanok, mint 
egy gyönyörű nyakék gyöngyszemei, legyen 
az emeletes gazdag polgárház (Lászlóffyház, 
Karátsonyház) vagy csak „egyszerű” föld-
szintes ház. Különös ízt ad ezen házaknak az 
az igényesség, mely az ablakok, bejárati ajtók 
és kapuk  kereteinek kőfaragványain megmu-
tatkozik. Nem véletlenül tartják Szamosújvárt 
Erdély legszebb barokk városának.

A városnak két örmény temploma is  
Élményekkel teli lélekkel indultunk haza. 

Haza? Hiszen otthon voltunk az elmúlt há-
rom napban is! 

Ispánkiné S. Katalin
Zarándoklat a  szamosújvári Szt. Gergely 

ünnepre – némi kitérővel (Útibeszámoló)
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