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hogy barátságban lehet egymással egyéni 
életút és történelem, ha csalódásokkal is, 
máig táplálom magamban. 

Egykori alma materem, a Zeneakadé-
mia már mint érdemes művészt és a Bar-
tók–Pásztory-díj büszke tulajdonosát fo-
gadott vissza tanárként és zenei pályám 
koronájaként. Habilitálás után 1999-ben 
kaptam meg egyetemi tanári kinevezése-
met. Amennyit adni tudok tudásomból, 
tapasztalataimból a fiatal művészjelöltek-
nek, annyit igyekszem tőlük visszalesni 
derűből, energiából, fiatalságból. 

Három fiam (újságíró, tanár, jogász) iga-
zi büszkeségem. A muzsikusforrás ugyan 
elapadt, de amit szüleimtől örököltem: az 
egészséget, a lelki kiegyensúlyozottságot, 
a szeretni tudás képességét tovább tudtam 
adni életük megtervezéséhez. A hit, hogy 
a történelem is segít majd ebben, bizako-
dóvá tesz. Még hetvenévesen is. 

  

Árpád kedves, vannak-e Erdélyben élő, örmény gyökerű rokonai?
Amirás Gábor hegedűművész Kolozsváron kezdte pályafutását.
Tordán ma is él Amirás Éva tanárnő. A valamikori Torda-aranyos vármegyében voltak 
„őshonosok”, meg Sajóudvarhelyen. 
A TV-ben hallottam a nevét, képet küldött egy meteorológiai jelenségről. Már nem tu-
dom melyikről. Akkor figyeltem fel a nevére.
Mikor megláttam, - kigugliztam – hogy muzsikus.... no meg kellően fekete is!

Bálintné Kovács Júlia

Kedves Júlia!
Köszönöm, a megtisztelő sorait és a megkeresését. Minden tökéletesen igaz, abból amit 
leírt, a családunk valóban örmény eredetű és Aranyosgyéresről illetve Tordáról szár-
mazik. A nagyszüleim Tordáról költöztek fel Kolozsvárra a második világháború után. 
Nagyapám (Amirás Aladár) a kolozsvári törvényszék vezető ügyvédje volt, nagyanyám 
(Amirás Pálma) a kolozsvári zenei Líceum egyik alapító tanára volt. 

Édesapám, Amirás Miklós hegedűművész, az ő bátyja, (az én nagybátyám) Amirás 
Gábor zongoraművész. Mindketten nyugdíjasok már, apám itt él velünk Budapesten, 
Gabi pedig Németországban él a családjával. Én voltam az első a családból, aki már Bu-
dapesten született, 1978-ban. Mindenki más Kolozsváron vagy Tordán. 

Napi szinten tartjuk a kapcsolatot Amirás Évával Tordán. 
Valóban én voltam, aki egy fotót küldtem a TV híradónak, amit le is adtak, a hobbim 

a fotózás. 
Tisztelettel üdvözlöm és jó egészséget kívánok.

Árpád

Olvasói levél


