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elhatározta:hahazaérnek,mielőbbkipró-
báljaazikonfestést.
„Egyszer azt kérdezte tőlem egy püs-

pök,mitgondolsz,miért esett éppenak-
korajég?Hátazért,hogybemenjatemp-
lomba!ValóbanaTeremtőakaratavoltez;
kaptam egy jelet: foglalkoznom kell az
ikonokkal”–mesélteaművész.
Elmondta azt is, először hobbinak in-

dult,deegyreinkábbbeletanultatechni-
kába,ésazikonelválaszthatatlanletttőle.
Úgyvéli,hacsakegydologgal,aszínját-
szássalkellettvolna foglalkoznia,azt le-
het, hogy már megunta volna. S mivel
autodidaktaként fogott hozzá az ikonké-
szítéshez, sorra felkereste a jelentősebb
„ikontermő”helyeket,sacirillbetűsírást
éppúgymegtanulta,mintazaranyozást,a
veretkészítést,azötvösmunkát.Aranyoz-
nipéldáulSzász Endrefestőművésztőlta-
nult,akiamaEgricsillagoknakalátvány-
terveitkészítette,sakiakaposfüredikiál-
lításonismegjelent.
Aszínészegyidőutánmárkönnyedén

bántanehezenbeszerezhetőtrombitaréz-
zel, a speciális alumíniumlemezekkel, a

könnyűfémekkel, a fóliákkal.A pannon-
halmi apátság alapításának ezredik év-
fordulójára egy százhetvenöt centiméte-
res szárnyas oltárt alkotott. A tripticho-
nonSzentIstván,SzentGellértésEurópa
fővédőszentje, Szent Benedek alakja je-
lenikmeg. Ikonja találhatóOroszország-
ban, a Danyilov-kolostorban, de a Vati-
kánbanisőriznektőleegytáblaképetelső
királyunkról.Ezzel az alkotásával II. Já-
nosPálpápátajándékoztameg.
S hogy volt-e kedvenc szentjeAgárdy

Gábornak? Mivel Miklósnak hívták az
édesapját, így SzentMiklós volt számá-
raa legkedvesebb, jólleheta legtöbbször
Jézusarcajelenikmegazikonokon,saz
évek múlásával mindegyik Krisztus-kép
árnyaltabb lett.Mást fejezkiakorábban
festettek szeme, mint a fiatalabbaké. A
művészegy időben fontosnak tartotta az
antikolást, hogy olyan hatásuk legyen a
műveknek,minthaévszázadokkalezelőtt
születtek volna, de később letett e szán-
dékáról.
(inforadio.hu/kultúra/2017/12/03)
Forrás:terasz.hu

  

2016-ban hagyományt teremtettünk az
ÖrményKatolikus Lelkészségen a gyer-
mekek számára megrendezett Miku-
lás ünnepséggel. December 4-én is szép
számban jelentek meg az erdélyi ör-
mény családok gyermekekkel, unokák-
kal, hogy együtt várjuk Mikulás bácsi
megérkeztét.AKispárnaEgyüttesremek

Mikulásváró az Orlay utcában

Aghtamar, Szent Kereszt Templom a Van tó 
Aghtamar szigetén található (Törökországban.) Az 
örmény templom 915-920 között épült a vaspurakani 
Arzruni Gagik király idejében. Tervezte: Manuel
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zenés műsorával fel-
hőtlen szórakozást
nyújtott kicsiknek és
nagyoknak.AMikulás
bácsi puttonyából kü-
lönféle édességeket ,
mandarint osztott szét
a gyermekeknek, kü-
lönösen akimégvala-
miprodukciótisbetu-
dott mutatni.Majd dr.
Issekutz Sarolta egy 
igazi örmény templom
makettje színes karton-
játajándékoztaagyer-
mekeknek–felkérveaszülőket,nagyszü-
lőket–,hogyannakkivágásával-ragasztá-
sával született csodálatos templomot he-
lyezzékakarácsonyfaalá,hogyegykisör-
ménykultúraisjelenlegyenazünnepben.
A rendezvényt a Budavári Örmény

NemzetiségiÖnkormányzat rendezte, tá-
mogatta az Erdélyi Örmény Gyökerek
KulturálisEgyesületésaBudapestFővá-
rosII.kerületiÖrményÖnkormányzat.
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