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13 órája
Immár köteteket és megszámlálhatatlan 
jó szót őrizhetek. Munkám során találkoz-
tunk: egy korondi könyvbemutatóról ha-
zafelé megtapasztaltam, milyen volt úgy 
nyugdíjasnak lennie, mintha akkor kezdte 
volna a tevékeny éveket. Bárhányszor be-
széltünk, kicsengett az odafigyelés: szív-
vellélekkel azonosult azzal, akihez szólt. 
A magyar örmény lét és megmaradás el 
nem apadó témát szolgáltatott eszmecse-
réinkhez. És mindig, minden körülmény-
ben páratlanul figyelmes és udvarias volt.  
Nem csupán a Hadi árvából kulákfió-
ka, a Tőről metszett székely világ, A szé-
kely havasok kincse, avagy az Anikó 
szerzőjeként emlékszem Feri bácsi-
ra. Örök tanulságom tőle: minden 
Magyarörmény Klub  alkalomra szánt 
mondandóját leírta, a valahai banktiszt-
viselő nem ismerte az esetlegességet.  
Példaértékű, amint ragaszkodott szülő-
falujához, Korondhoz; az az elkötele-
zettség és szervezés, amit az általa élet-
re hívott és vezetett MagyarÖrmény 
Kulturális Egyesületért tett – meghívásai 
„családijellegűek” voltak. Hálás vagyok, 
amiért a HitVallás rovatért is lelkese-
dett, személyes jelenlétével is támogatott.  
A hivatalnoki kényszerpálya nem tör-
te meg: mindig ott bujkált egy mo-
soly a szemében, ami csak azok tekin-
tetében őrződik meg, akik Istenre eme-
lik pillantásukat. A nyomasztó emlé-
kek felidézését is ez a derű hatotta át.  
Nehezemre esik most visszafogni köny-
nyeimet. Könnyű szívvel kellene elkö-
szönnöm attól, akitől annyi mosolyt és 

Minier Ottó
In memoriam id. Szálasy Ferenc (1933–2015)

hálás visszajelzést kaptam. Máris hiány-
zik. Vigyázza a kéken túlról is, amit a ma-
roknyi közösségéért itt tenni tudunk!

17 órája
Székelyudvarhelyi MagyarÖrmény Kul-
turális Egyesület „ÖRMÉNY KLUB”

Kedves gyászoló család, rokonok, bará-
tok, ismerősök!

Feri bácsi életéről már elhangzott sok 
minden, én csupán az utóbbi 78 év tevé-
kenységéről szeretnék néhány szóban meg-
emlékezni. Amikor megismertem Feri bá-
csit, és megtudtam, hogy ő is örmény kato-
likus származású, elbeszélgettünk arról, mi-
lyen jó lenne, ha Székelyudvarhelyen is ösz-
sze tudnánk gyűjteni az örmény vagy ör-
mény gyökerekkel rendelkező embere-
ket, találkoznánk velük, és együtt csele-
kednénk Székelyudvarhelyen örmény pol-
gári életünk visszaállításáért. Még akkor 
is, ha erre a városra nem jellemző az ör-
mény múlt. Megosztottuk gondolatainkat 
Bodurian János igazgató úrral: az ő hozzá-
járulása segített tervünk kivitelezésében. 
Kiderült: Udvarhelyen is számos örmény 

származású ember él. Felkerestük őket, el-
beszélgettünk velük, így 2011ben sike-
rült megalapítani a Székelyudvarhelyi 
MagyarÖrmény Kulturális Egyesületet.  
Feri bácsi az egyesület elnökeként nagy 
odaadással fogott bele ebbe a munká-
ba, lelkesedett; jó ötletekkel és megvaló-
sítási tervekkel, fáradhatatlanul vett részt 
minden szervezésben. Tevékenysége, ami 
az örménymagyar múltra, kultúrára, ösz-
szetartozásra utalt, lankadatlan volt. Az er-
délyi örmény kapcsolatok kialakítása nem 
csak Székelyudvarhelyre szorítkozott, ha-
nem a gyergyószentmiklósi, csíkszépvízi, 
csíkszeredai, erzsébetvárosi, marosvásár-
helyi, szamosújvári valamint az anyaorszá-
gi örmény magyar egyesületekre is kiter-
jedt. Ennek kapcsán számos rendezvényt, 
összejövetelt tartottunk, és az egyesüle-
tünk részt vett más erdélyi örmény közös-
ségek által szervezett rendezvényeken is.  

Feri bácsi lelkesen tevékenykedett az ör-
mény történelmi tudat erősítéséért, kul-
turális, gasztronómiai hagyományain-
kért. Ugyanakkor a hazájuktól távol sza-
kadt örmény családok összetartozása ki-
emelten fontos volt számára. Egyesületünk 
sajnálattal emlékezett meg 2015. február 
24én az örmény genocídium 100. évfor-
dulójára, amit 1915ben az örmény népnek 
a nagy tragédiáját jelentette és jelenti ma is.  
Feri bácsi örmény közösségünk alapító 
tagja, frontembere volt; cselekvő, ösztön-
ző jelenléte pótolhatatlan egyesületünkben.  
Egy jó férjet, édesapát, nagyapát, rokont ve-
szítettünk el. Ezekben a percekben nagyon 
sokan egy melegszívű, nemes lelkű, odaadó, 
jó baráttól búcsúzunk, aki mindig ott fog le-
begni szívünkbenlelkünkben. A jó Isten ad-
jon örök nyugodalmat neked, Feri bácsi!

Székelyudvarhely, 2015. augusztus 1.
Minier Ottó titkár

„A szeretet örök cél és erő, 
el nem veszi sem a jövő, sem a múlt. 
Ki szeretett úgy, mint te szerettél, 
akkor is él, ha már a sírba hullt. „
                                  Ady Endre

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a 
drága jó férj, édesapa, nagyapa, rokon, szomszéd és jó ismerős

Id. SZÁLASY FERENC
nyugalmazott banktisztviselő, életének 82ik, második házasságának 22ik évé-

ben, 2015. július 30án, rövid betegség után elhunyt.
Örökre megpihent dolgos keze, 

mellyel egész életében fáradtságot nem ismerve dolgozott szeretteiért.
Drága halottunkat 2015. augusztus 1én, szombaton délután 4 órakor helyezzük 

örök nyugalomra, a római katolikus egyház szertartása szerint a Szent Miklóshe-
gyi temető ravatalozójából a helyi temetőbe.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott!
Részvétnyilvánítás a temetés előtt 1 órával.    

A gyászoló család
Székelyudvarhely, 2015. július 30.

Emlékét kegyelettel megőrizzük!

id. Szálasy Ferenc


