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Ünnepélyes örmény liturgiát mutattak be
Feldebrőn

A falu 800 éves jubileumán, június 29-én,  
Szent Péter és Pál ünnepén a helyi plébá-
nia a budapesti Világosító Szent Gergely 
Örmény Katolikus Plébánia zarándokait 

látta vendégül. P. Vartan Kirakossian isz-
tambuli örmény katolikus plébános ör-
mény rítusú szent áldozatot mutatott be.
AzisztambuliplébánosGalló József he-

lyiplébánossalegyüttmutattabeaszentál-
dozatot,aSrajber ZsoltvezetteImperatrix
kórus és Vartan atya asszisztenciájának
közreműködése mellett. Az ünnepélyes
örményliturgiavégénVartanatyaéstársai
azaltemplombanazörményrítusszerinti
halotti megemlékezést is elimádkozták,
amelyet a templom különleges akuszti-
kai adottságainak köszönhetően a hívek 
atemplomhajóbanhallgathattak.
Aplébániaiünnepségenbeszédetmon-

dott Vejkey Imre országgyűlési képvi-
selő, azörményzarándoklat fő támoga-
tójaésaMagyarParlamentiImacsoport
társelnöke.

AHevesmegyeiFeldebrőbarokktemp-
lománakmaisláthatóÁrpád-korialapjai
és térstruktúrája – kivételes módon – 
az Örményországban ebben az időszak-

ban épült templomokéval 
mutat párhuzamosságot. 
A feldebrői Szent Márton-
templom titokzatos örmény
építészeti összefüggéseiről
Guzsik Tamás építészettör-
ténész tanulmányát a kö-
vetkező linken olvashatják:
http://arch.et.bme.hu/arch_
old/doc/guzsik.doc)

Szöveg: Garaguly István

Örmény
Katolikus Lelkészség

Magyar Kurir honlap

Az 1000 éves örmény templom makettje

„Szerelmetes Barátom,
Mezei(y) József festőművész 1823–1882”

2019. június 20-án a Fővárosi Örmény
KlubbanacsíkszeredaiSzékelyMúzeum
volt munkatársa, Nagy Gyöngyvér, nem 
mindennapielőadásahangzottelükanyja
igen tehetséges testvéréről,Mezei József 
festőművész,építész,fényképészéskötő
munkásságáróléséletéről.
Gyöngyvérörményszármazásúcsalád-

jában, generációkon keresztül öröklődött
egymívesborítású1870-ben
kiadott –, patinás kötésű
könyv:Mezei József leány-
testvérének. Gyöngyvér ük-
anyjának Murin Andrásné 
Mezei Máriának dedikált
verskötete,kincskéntőrizve,
– de olvasatlanul! Egészen
addig, amíg Gyöngyvér  5
évvel ezelőtt kezébe vette
a patinás fóliánst és beleol-
vasott. A versek felkeltették 
érdeklődését és elkezdte
keresni Mezeit a költők
panteonjában, de hiába!
Mígnem tovább elmélyülve 
az olvasásban egy verssor 
ráébresztette, hogy a színek 
világára vágyódó és abban gondolkodó
ükrokon, festő volt. Attól kezdve nagy
szorgalommal kutatta az elfelejtett festő
életútját,mígnemmajd'teljesértékűélet-
művet dolgozott fel szorgalmas, kitartó,
olykorigenkeménymunkával.
Szinte napi levelezésben álltunk és

együtt örvendtünk  minden megtalált
képnek, dokumentumnak, anyaköveknek,
cikkeknek.  Bátorítottam, ha csüggedt
azútvesztőksűrűjében,hiszentöbbmint
160 évvel ezelőtti, tengernyi folyóiratot,

szaklapot, levelezéseket kellett megtalál-
nia, elolvasnia ahhoz, hogyMezeimun-
kásságát és személyiségét felkutassa.
Mindennehézségetleküzdveegycsodála-
tos,általamegjelentetettalbumbanadszá-
mot eredményes munkájáról, amelyhez
többönzetlenbarát,múzeumiszakember
segítőtársiscsatlakozottnagyörömmel.
Nagy Gyöngyvér kutatómunkájáról

és eredményeiről tartotta
meg előadását a Fővárosi
Örmény Klubban, az újra
felfedezett Mezeiről. Aki
festő,építész,fényképészés
költővoltegyszemélyben.
AművészKislétán szüle-

tett1823-bannemesicsalád-
ban.Ebbőlaténybőladódik
aMezey és 1848/49-as for-
radalom és szabadságharc
után, a Mezei név írása!
Egyházi iskolákban tanult.
Művészivénájakoránmeg-
mutatkozott. Rajzolt, festett, 
színműveket, regényt, pász-
torjátékot írt gimnáziumi
éveialatt, Máramarosonés

Szatmárnémetiben.
Egyetemi tanulmányait a fővárosban

végezte.1846-bantettmérnökivizsgátés
Szatmáronlettföldmérőgyakornok–,ám
nemsokáig!Afestészetirántiszenvedé-
lye győzött és ezen a göröngyös pályán
indultel,nemkissikerrel.Szatmáronis-
merkedettmegPetőfi Sándorral,ittszövő-
döttabarátságésfestettemegalánglelkű
költőportréját.Mezeiatársaságiéletün-
nepelt tagja lett. Szendrey Júlia táncosa 
voltaszatmárimegyeibálon.Innétindult

Nagy Gyöngyvér
Mezei József festőművész, 

fényképész, költő életműve című 
vetített képes előadásán


