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megteszianemrégipápaelőtti főhaj-
tás(II. János Pál Szent Hedvig sírjánál 
– o.farost)–,hogykifejezhesseatör-
ténelmenátsugárzólengyel-magyarba-
rátságörökérvényűségét.Sazolaszor-
szágibarangolásokat,tanulmányutakat
fölidézőfestmények(Velence,Firenze,
Róma)–amostanitárlatoncsakaVe-
lence-megidézésekszerepelnek–szin-
tén vallomás-értékűek, hiszen bennük
visszhangzik a reneszánsz fénytelí-
tettsége,klasszikuskorokonátsugárzó
életteljessége.
A velencei laguna-ábrázolásokon

kívül itt csupán – jóllehet a fekete-fe-
hér szintén sugárzik – egy monotypiát
látunk, ám a keresztre feszített szentsé-
geskorpuszban(Itáliai emlék)bennevan
GopcsaPaulaegészlénye.Pontosabban,

amitagrafikaKrisztusgolgotaihalálával
sugároz:megváltásunk öröme, a világra
kiterjeszthetőember-jóság diadalma.

Megjelent: Magyar Fórum 2018. 06. 21.

Ararát (olaj, farost)

  

Mintegy 100 fő részvételével Világosí-
tó Szent Gergely tiszteletére tartottunk
rendezvényt a ZuglóiNemzetiségekHá-
zában május 12-én szombaton délután.
MegemlékezőbeszédetSzentGergelyről
Zsigmond Benedekarmenológusmondott.
A Juhász Endre vezette Group Duduk
együttesújformációbanlépettfel.Dobo-
suktól és bőgősüktől fantasztikus impro-
vizációt hallhattunk duduk és énekhang
kíséretében.Várady Máriakedvesvidám
anekdotákkaltarkítottaműsorunkat.Majd
Vikol KálmánZenedéjénekDó-Re-Miif-
júsági tagozata kápráztatta el a hallgató-
ságot.ZáróműsorkéntőketaKálmánve-
zényelteXVI. kerületi Corvin kórus kö-
vette.Vastapsvoltajutalmuk.Azesteta
Yerevan Örmény Büfé ételkóstolójával
zártuk. Finom, friss padlizsános örmény

Világosító szent Gergely ünnepség Zuglóban
csirkeragu volt ésGata.Afinom falatok
fogyasztásaközbensokáigbeszélgettünk.

Zárug Katalin

Várady Mária színművésznő
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Vikol Kálmán Zenedéje Dó-
Re-Mi ifjúsági tagozat

Zuglóban

Lent, balra: Group Duduk 
Együttes Juhász Endre ve-
zetésével (bal szélen Juhász 
Endre, jobb szélen Zsigmond 
Benedek

Igazi csoda: A Bibliát örmények adták Kínának
Bibliafordító: Hovhannes Ghazarijan

Mint a mesében: aki nem hiszi, járjon utána. Én utánajártam, s amit találtam, az valóban 
elképesztő és meglepő. Azonnal tovább is adom. A kései ókor egyik csodája az örmény 
keresztyénség, ami magas kultúrát alakított ki már akkor a Kaukázus fénylő, hószikrázta 
csúcsainak látóterében, amikor Nyugat keresztyénsége még bel-, és külharcokkal volt 
terhes. S amikor magyar őseink még a távoli pusztákon nyereg alatt puhították a ha-
rapnivalót. Az örmény csoda végig húzódott történelmükön, s bár a brutális oszmán-tö-
rök genocídium, népirtás a 20. század elején milliós nagyságban irtotta őket, erős hitük, 
nemzeti összetartásuk, legendás eszük, meg a történelem Istenének kegyelme folytán ma 
is élnek, alkotnak. S puszta létezésükkel is már hirdetik Isten nagyságos dolgait, megtar-
tó hatalmát. Akár történelmi, közvetett „istenbizonyíték” is lehetne nemzeti létük, mint 
ahogyan Izraelé is. Vagy a miénk. De most nézzük a csodát!

A 21. század nagy meglepetése a keresztyénség távol-keleti fellendülését hozó Kína 
közel 60 ezer (!) református imaházával, templomával. Egészen különös jelenség. Ma 

  


