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Magyarok Ausztriai Fóruma tagjaival is, 
velük székely bálokat szervezünk, tánco-
lunk, nótázunk… ez mind nagyon sokat 
jelent mindannyiunknak. Én mindig min-
den külföldi ismerősömnek, aki megkér-
dezi, hogy honnan jöttem, elmagyarázom, 
hogy hol van Er dély, mi milyen nyelven 
beszélünk és kik vagyunk. Így mindenki, 
aki kicsit több időt tölt velem, ezt az is-
meretet megszerzi. O lyan szívmelengető, 
amikor az afrikai, zimbabwei énekes ba-
rátom és a brazil gitáros kollégám ma-
gyarázzák egymásnak Erdély történelmi 
hátterét… s mind a ketten tőlem tudják. 
Nagyon jó érzés ezt látni és hallani. Nyolc 
nyelven beszélek, tehát nyolc nyelven el 
tu dom ezt magyarázni nekik. 

• Nyolc nyelven beszél? Melyek azok? 
• Magyar, román, német, angol, spa-

nyol, portugál, francia és olasz. Ebből 
a spanyolt, a portugált, a németet és az 
an golt napi szinten használom, tanítok 
is ezeken a nyelveken. Szerintem fontos 
sok nyelven tudni. Minél több nyelven 
beszélsz, annál több emberrel tudsz be-
szélgetni, és olyan ér dekes, amit ezek az 
emberek mondanak. 

• Ön erős katolikus közösségből és 
családból jön: őrzi-e vallásosságát az 
osztrák fővárosban is? 

• Amikor csak tehetem, el megyek a ma-
gyar szentmisére, mert itt a nagy idegen-
ségben nagyon jó a saját nyelvünkön hal-
lani a Miatyánkot. Elme hetnék a német 
misére is, az sokkal közelebb van, de in-
kább felkelek egy órával hamarabb és el-
megyek a magyar misére, mert az jobban 
esik. Ottho nosabban szól. Otthoni hangu-
latot ad. E nélkül sokkal nehezebb lenne.  
Bécsbe költözésem után há rom és fél évig 
a Segítő Nővé reknél laktam, ez a közeg 
is biztosította számomra a vallási hátte-
ret, de azt eleve ma gam mal hoztam, mert 

megkaptam a szüleimtől, a környezetem-
től. Ez is sokat segít az embernek ahhoz, 
hogy tudja, kicsoda, honnan jön és hova 
tart. Hittel senki nem fog elveszni a nagy-
világban. Én a világ végére is elmehetnék, 
akkor is tudnám, hogy honnan jöttem és 
hogy miben hiszek. Ezt semmi nem ingat-
hatja meg bennem. Négy dolog van, amit 
mindig is tudtam: hogy ki vagyok, honnan 
jöttem, miben hiszek és hogy fuvolázni 
szeretnék. Minden egyéb változhat, de ez 
a négy biztosan nem fog! 

• Milyen gyakran látogat haza Gyer-
gyószentmiklósra? 

• Ritkábban, mint ahányszor szeretnék. 
Évente legfeljebb kétszer nyílik alkalmam 
hazamenni, nyáron és karácsonykor. S ha 
karácsonykor nem tu dok, akkor a szüleim 
jönnek el. De nagyon szeretnék gyakrab-
ban hazajárni, minden évben azzal a gon-
dolattal kezdem az új é vet, hogy idén hát-
ha háromszor hazaérek, de nem sikerül... 

• Arra nem vágyik, hogy az otthoni-
aknak is megmutassa zenéjét, együtte-
sét? 

• Dehogynem, nagyon szeretném! Amíg 
Ambrus Éva néni élt, mindig játszottam 
a karácsonyi koncerten, amikor otthon 
voltam, és rendszerint otthon voltam, 
Székelyföldről és Budapestről viszonylag 
könnyebben haza tudtam menni. Nagyon 
fontos volt nekem ez a koncert. Még Hajdó 
István fő esperes idején kezdődött, hogy 
Karácsony napján a város ös z szes kóru-
sa énekelt a nagytemplomban. Ez volt az 
úgynevezett karácsonyi koncert. Ambrus 
Éva néni Dalocska ne vű gyermekkórusá-
ban kicsi korom óta benne voltam, azzal 
énekeltünk mindig, de énekelt a nővérem 
és édesapám is. Az összes kórus ott volt, 
Éva néni vezényelte. A nővéremmel fu-
volán is játszottunk sok-sok é ven keresz-
tül. Nagyon szerettem Ambrus Éva nénit, 

fantasztikus zenész volt és kiváló pedagó-
gus. Nagyon megviselt minket a halála. 
Nem is játszottam azóta a karácsonyi kon-
certen, sőt otthon máshol sem. Örvend-
tünk, amikor meghallottuk, hogy a Gyer-
gyószentmiklósi Művelődési Központ 
komolyzenei bérletet nevezett el róla. A 

kérdésre visszatérve: el képzelhető, hogy 
jövő nyáron meglepjük valamivel az ott-
honiakat… Reméljük, a terveinket siker 
koronázza majd. Sokat je lentene ez ne-
künk is.

     Varga Gabriella 
 Megjelent az Új Kelet -ben, 2015.11.20

Ferenc pápa jókívánságait küldte az 
argentínai és chilei örmény egyház ve-
zetőjének. Kissag Mouradian érseknek 
püspökké szentelése 25. évfordulója al-
kalmából.  Az Argentin Köztársaság Ör-
mény Központja közleményben adott hírt 
a pápa üzenetéről, amelyben csatlakozik 
az ünnephez és a hálaadáshoz, amelyet 
március 22-én tartottak. 

Gyümölcsöző és testvéri szolgálat 
„Kedves Testvérem, az Úr fizesse meg 
mindazt a jót, amit tettél és teszel a továb-
biakban” – olvasható a Szentatya levelé-
ben. A pápa köszönetet mond Istennek az 
örmény érsek szolgálatáért és imádkozik, 
hogy tevékenysége legyen továbbra is 
gyümölcsöző. Jézus áldását és Szűz Mária 
oltalmát kéri a latin-amerikai ország min-
den örmény közösségére. 

Régi barátság 
Az örmény közösség közleménye emlé-
keztet a baráti kapcsolatra, amely a pápát 
és Mouradian érseket egymáshoz fűzi az-
óta, hogy Jorge Mario Bergoglio bíboros 
Buenos Aires érseke volt. Az argentínai 
apostoli nuncius Emil Paul Tscherrig ér-
sek, Mario Poli bíboros, Buenos Aires je-
lenlegi érseke és Carlos Nanez, Cordoba 

érseke is jókívánságait fejezte ki az ör-
mény érseknek, akit a Buenos Aires-i ör-
mény központban ünnepeltek közel 450 
meghívott jelenlétében, az állami és egy-
házi hatóságok képviselőivel. Közel 135 
ezer örmény él Argentínában, amely a leg-
népesebb örmény lakosság Latin-Ameri-
kában és az egyik legnagyobb a világon. 
Többségük Ciliciából, Szíriából és Liba-
nonból vándorolt be. Buenos Aires-ben az 
örmény közösség szoros kapcsolatot ápol 
a baszk közösséggel zenei és kulturális 
rendezvények keretében.  (sv) 

A Vatikáni-Rádió március 30-án elhangzott
magyar adásából

  


