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tisztség betöltésének kérdése. 1991. június 
13án Őszentsége II. János Pál pápa Dek-
rétuma értelmében a romániai örmény ka-
tolikusok részére apostoli kormányzóként 
Dr. Jakubinyi Györgyöt, a gyulafehérvári 
érseket nevezte ki, felruházva őt a méltó-
ságával járó összes joggal.

Ami eleinte egy kis közösségként indult, 
ma, bár létszámban kicsi, lélekben annál 
inkább nagyobb. Oxendius Verzellescus 
püspök nemcsak egy örmény városnak 
tette le az alapjait, hanem egy igazi kultú-
rának, bármilyen szempontból is nézzük, 
legyen ez gazdasági (a város alapításakor 
a kietlen terület teljesen felvirágzott), mű-
vészeti (barokk remekművek), vagy akár  
természeti ( loisir tipusú park, megfelelő 
a kikapcsolódásnak). 

300 év telt el azóta, hogy Szamosújvár 
nemcsak egy pont lett a térképen, hanem 

egy valóságos gazdasági és kulturális köz-
pont. Ezt bizonyítja a jó igazgatás, ehhez 
pedig egy olyan személyre volt szükség, 
aki képes volt összetartani a közösséget. 
És úgy látszik a püspök úrnak ez sikerült.  
A kezdet, az alap kősziklára volt építve, 

mai napig is, bár sok történelmi és politi-
kai változás ment végbe, a székesegyház, 
a boltíves házak, az utcarendszer arról ta-
núskodnak, hogy itt élet volt és ennek az 
életnek foszlányait még mindig magunkban 
őrizzük, őseink vére és jelleme ott pezseg 
bennünk. 

Hálánkat kifejezvén, folyó év december 
13.án, ünnepi szentmisével emlékeztünk 
meg Armenopolis alapítójáról. Az emlék-
tábla, melyet a székesegyház falára állítot-
tunk, szellemi gazdagsággal bír: a püspök 
úr minden nap láthatja azt a várost, amely-
nek alapításáért utána járt, és  közösségé-
nek 25 éven keresztül lelki vezetője volt.

Történelmet lehet irányítani, változtat-
ni, de kitörölni soha. Hiába az idő, a rend-
szer és az emberek, a vér hangját nem le-
het elhallgattatni. S bár mai nap kevesen 
vagyunk és sajnos a nyelvet nem beszél-
jük, kinézetünk és jellemünk árulkodik 
a mivoltunkról. Mikor pedig olyan épü-
letekbe, helyiségekbe lépünk, ahol annak 
idején őseink tartózkodtak, a történelem 
kinyitja kapuit és bár csak percnyi varázs, 
számunkra a végtelenség. 

Köszönetünket fejezzük ki elsősorban 
Oxendius Verzellescus püspöknek, aki 
életet adott e kis településnek, előde-
inknek, akik a hagyományt, szokásokat 
és kultúránkat oly szépen képviselték 
és őrizték, annak ellenére, hogy nem hazai 
földön voltak, és utolsó sorban az utódok-
nak, akik számára mindez nem csak egy 
emlék, hanem valóság.

Fotók: Molnár Tibor
Szamosújvár, 2015. 12. 20.

Az emléktábla:
Oxendius Ver sel lescus 
püspök, Ar  menopolis 
város alapítója 3 év-
százados megemléke-
zése 1715-2015

A kis közösség 

Pazar festmények és tűzzománc tár-
gyak misztikus világába csöppenhe-
tünk a Duna Palotában található Falk 
Miksa teremben, ahol a méltán neves 
Kátai Mihály Munkácsydíjas festő-
művész jubileumi kiállítása látogatható 
december 20ig. A tárlat megvalósítá-
sát a művész 80. születésnapja ihlette. 
„Nekem utam van, nem művészetem. 
A műveim határjelző kilométerkövek 
és tájékoztató táblák, jelek, útmutatók, 
értelemhez, érzelmi világokhoz szól-
nak és nem a művészeti élet ilyenolyan 
formáinak társai. Utam minden köve 

végtelenbe vezet és onnan ered. Az út 
nem fejlődik, nem növekszik, csak van, 
él és éltet” – vallja Kátai Mihály és való-
ban ezt sugallja az összes kiállított mű-
remek is, mert tárgyként nem nevezhető 
a teremben semmi.

A kiállítás ünnepélyes megnyitóján 
Bíró Ildikó, a Duna Palota igazgatója és 
Kovács Katalin, az Egri Kulturális és Mű-
vészeti Központ igazgatója köszöntötte 
a résztvevőket, majd professor emeritus 
Fekete György, Kossuthdíjas belsőépí-
tész, iparművész, a Magyar Művészeti 
Akadémia elnöke megnyitotta a kiállítást. 

Két műhely 
Kátai Mihály festőművész kiállítása
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Szil-Vay Ingrid előadóművész és Tolcsvay 
Béla Kossuthdíjas előadóművész, zene-

szerző pedig fantasztikus hangulatot vará-
zsolt az amúgy sem mindennapi közegbe.

A kiállítás a „Két műhely” formában 
úgy született, hogy már a kezdet kezdetén 
letért arról a gondolati útról, amit „jubile-
umi” bemutatónak neveznek. Ez a váloga-
tás nem egyszerűen visszatekintés, hanem 
egy életprogram folyamatos újrakezdése 
az alkotó bevallása szerint.

A „Két műhely” az, ami jubilál, nem én 

– hangsúlyozza Kátai Mihály. Az ő létük 
nem a társadalom és a történelem arcát 
hordozza, hanem az értelem és az érzelem 
világkörén túli ismeretlen üzeneteket adja 
tovább. Ez az adomány nem kérést, de pa-
rancsot őriz, amit követnem kell!

Mint ismeretes, Kátai Mihály festő-
művész a budapesti Iparművészeti Főis-
kolán Schubert Ernő, Z. Gács György és 
Ridovics László növendéke volt. Több 
európai országban járt tanulmányúton. 
1984ben Munkácsydíjjal jutalmazták, 
de számos hazai és külföldi kiállítási 
díjban részesült. A Tűzzománcművészek 
Magyar Társaságának tiszteletbeli el-
nöke. 1965 óta kiállító művész. Monu-
mentális zománcképeket is alkot, több 
köztéri munkája is ismert. Alkotásait 
a Magyar Nemzeti Galéria, a Kecskemé-
ti Képtár, és a kecskeméti Nemzetközi 
Zománcművészeti Alkotóműhely gyűj-
teménye is őrzi.

(Megjelent a www.fovarosiormeny.hu 
honlapon)

A második világháború évei alatt 
és azt követően sok százezer 
magyar állampolgár – katona és 
polgári egyén, keresztény és ke-
resztyén, zsidó és ateista – került 
a Szovjet Szocialista Köztársasá-
gok Szövetsége, röviden a Szov-
jetunió katonai és belügyi szervei 
foglyaként a győztes nagyhata-
lom különböző Gupvi, internáló, 
hadifogoly, átnevelő, és Gulág 
táboraiba.

A háborút a vesztesek oldalán 
befejezett ország lakosai nem 
beszélhettek a megtorlás veszélye nélkül 
a szovjet fogság traumájáról, az emberte-
len körülmények, az éhezés és a túlhajtott 
munkából következő tömeges halálozá-
sokról. Egy nemzet történelmében azon-
ban az elhallgatás és az elhallgattatás nem 
lehet példaadó, ahogy nem lehet példaadó 
az sem, ha megfeledkezünk azokról, akik 
ennek a nemzetnek – a magyarnak – tagjai 
voltak. Emlékezzünk hát rájuk, mindazok-
ra, akik a hadifogolytáborok, a Gulág láge-
rek, avagy a „málenkij robot” ismert és is-
meretlen helyszínein váltak rokkantakká, 
vagy veszítették el életüket és földi marad-
ványaik jelöletlen helyeken nyugszanak.

Murádin János Kristóf, a Sapientia Er-
délyi Magyar Tudományegyetem oktatója 

az erdélyi értelmiség elhurcolásáról tar-
tott előadást, a magyar értelmiség, majd 
a szász ajkú lakosság kapcsán. Beszédé-
ben szabályos népirtásnak nevezte ezt 
az időszakot. Elmondta, a kommunisták 
úgy teljesítették a hatalom által papíron 
meghatározott számot, hogy az értelmiség 
után már az öregeket, a nőket és gyereke-
ket is elhurcolták. 

Az eseményen részt vett Dr. Issekutz 
Sarolta, az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület elnöke, valamint 
Esztergály Zsófia Zita, a Fővárosi Örmény 
Önkormányzat elnöke képviselte, utóbbi 
kérdésünkre kifejtette: a magyar értelmi-
ség szisztematikus megsemmisítése hatal-
mas veszteséget jelentett a társadalomnak 

„Ne legyen hallgatás” 
konferencián emlékeztek a Gulágra

Nemzetközi tudományos konferenciát szervezett a szovjet fogságról a Nemzeti Em-
lékezet Bizottsága. A november 25-én, az MTA székházában megrendezett konferen-
cián a 70 évvel ezelőtt elhurcoltakról emlékeztek meg méltó módon: a nemzetközi 
kitekintést tíz országból érkező tizenhét előadó biztosította, köztük Murádin János 
Kristóf, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem erdélyi örmény származású 
egyetemi oktatója, aki az erdélyi értelmiség elhurcolásáról tartott előadást. 

Murádin János Kristóf


