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2012-benjelentkezettazErdélyiÖrmény
Gyökerek Kulturális Egyesületnél Ro-
zsos Tamás Lászlócsaládfakutató,rendőr,
hogy tulajdonában vanDr. Lukács Béla 
(1847-1901)voltközmunka-ésközleke-
désügyi államtitkár, kereskedelemügyi
minisztergipszmellszoba,
amelynek bronzba önté-
séttervezteelaMacskásy
család, mint hozzátarto-
zó. E cél érdekében hoz-
ták létre a Lukács Béla
Kulturális és Szoborala-
pítványt, melynek elnöke 
Orgovánné Macskásy Ju-
dit. Az Egyesület - több
kerületi: II. ker., Ferenc-
városiÖrményNemzetisé-
giÖnkormányzattal – és a
Fővárosi Örmény Önkor-
mányzattal együttműkö-
désben–430eFt-otutaltát

Elkészült Lukács Béla (1847-1901) 
volt közmunka- és közlekedésügyi államtitkár, 
kereskedelemügyi miniszter bronz mellszobra

adománykéntaszoborbronzbaön-
tésére,felállítására.Évekigtartotta
magánadományokgyűjtése,hogya
600eFtkiöntésiköltségösszegyűl-
jön.Amellszobornovemberbenel-
készült.Aposztamensrevalógyűj-
tés és a felállítás helyszíne bizto-
sítása ezután lehetséges csak. Az
EÖGYKEkérelmezteaSzoborala-
pítványnál,hogyideiglenesjelleg-
gel - a felállítás végleges helyszí-
nebiztosításáig-amellszobor in-
gyenes tárolására az Örmény Ka-
tolikusPlébániátjelöljemeg,ezzel
a szobor a látogatók számárameg-

tekinthetővé válik. December 3-án a 11
órásszentmiseutánkerültsoramellszo-
bor elhelyezésére és megáldására a Plé-
bánián a magyarörmény közösség rész-
vételével. Ez a megoldás lehetőséget ad
az egyre népszerűbb múzeum látogatói

Rozsos Tamás László és dr. Issekutz Sarolta leleplezik a szobrot

Rozsos Tamás László és Orgovánné Macskásy Judit
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számára is a szobormegtekintésére.Tu-
domásunk szerint ez az egyetlen szobor,
amelyLukácsBéláthazánkbanmegeleve-
níti.Aszobortalapzatköltségeimegisme-
résévelmegindulagyűjtésaszoborköz-
területentörténőfelállítására.

M
Lukács Béla (Zalatna, 1847. ápr. 27.

–Bp.,1901. jan.7.):politikus,miniszter.
Abp.-i egyetemen jogot végzett.Néhány
évigazállamiszámvevőszéknéldolgozott,
majd a pénzügyminisz-
térium szolgálatába lé-
pett. 1872-ben Deákpár-
tiországgyűlésiképviselő
lett.1886-banazújjászer-
vezett MÁV elnök-igaz-
gatója, 1884-től minisz-
tériumi tanácsosi címmel
ésjelleggel,1887-tőlköz-
munka- és közlekedés-
ügyi, ill. 1889-ben a ke-
reskedelmi min. állam-
titkára. 1892. júl. 16-tól
1895. jan. 15-ig keres-
kedelemügyi miniszter a
Szapáry- és a Wekerle-
kormányban. Az 1900.

évipárizsivilágkiállításmagyarosztályá-
nakkormánybiztosa,1899.máj.16-ánvá-
lasztották a Szabadelvű Párt alelnökévé.
Öngyilkos lett. – F. m. A magyar keleti
vasút(Kolozsvár,1870);Az1848–49-iki
pénzügy(Pest,1871);AusztriaésMagyar-
ország pénzügyei és adórendszere (Bp.,
1876); Államháztartás és adózás Angol-
és Franciaországban (Bp., 1884; azMTA
nagyjutalmátkapta).–Irod.L.B.(Vasár-
napiÚjság,1886.3.sz.)

„Egyszülött Fiú…”
SzentPálírjaegyhelyen,hogynekünkegyIstenünkvan,azAtya,„Kitől mindenek let-
tek”ésegyUrunk,Krisztus,„Ki által mindenek lettek”.HaIstenregondolunk,ahhoz
nekünkembereknekazAtya,aTeremtőjuteszünkbe.Smiértteremtett?AFiúkedvéért!
RészbenŐbenneképzelteelazembert,részbenNekiajándékoztaeztazegészvilágot.
Feltehetnénkakérdést:HolaSzentlélek?–Nincsemlítve,detudjuk,érezzük:aköztük
levőkölcsönösszeretetben,melyolyanerős,hogymegszemélyesült!(Mintahogyélet-
rekeltaköltőkajkánaz,amitmegszemélyesítenek!)Azókoriörménytársadalomispat-
riarkálisvolt–ésmégErdélybenis–aholacsaládfőnekvoltalegtöbbjogaésutánaa
legidősebbfiú,azelsőszülöttkövetkezett.SimeonatemplombanbemutatottkisdedJé-
zusbanmegláttaazeljövendőt,aMegváltót.

dr. Sasvári László

Minden vasárnap elhangzik…


