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kő a jereváni Köztársaság té-
ren. És barátságosak is olykor. 
De nem ez a lényeg. A barát-
ság, amit Kinga egy fénysugár 
iránt érez, mely végigsöpör 
az alkonyati tetőkön és ház-
falakon a völgyben, az sok-
kal több, mint barátság. A fel-
hő a fontos, vagy a hegy? Ha 
azt mondom: mindkettő, meg-
kerültem a kérdést. Ha válasz-
tok közülük: megkerültem a 
kérdést. Így van ez már min-
den nagy szenvedélyben. 

A kiállítás címe arra utal, 
hogy az írónő – mert persze Kali Kinga el-
sősorban írónő –, na jó, a fényképész-írónő 
meglehetősen szenvedélyesen viszonyul tár-

gyához: nem egyszerűen lát-
ni és érezni akarja, hanem fel 
akarja habzsolni, magáévá 
akarja tenni, be akarja kebe-
lezni ezt a világot, mint aho-
gyan szerelmes ölelésben teszi 
a szerencsés lélek.

Egy egzotikus országban 
a turistaipar következtében 
évente sokszázmillió, sőt, mil-
liárd kép készül a hegyekről, a 
barlangkolostorokról, az alko-
nyatokról, a felhőkről, az áru-
sokról, a szerzetesekről. Azon-
ban ilyen megsebzett, sóvár te-

kintet egy képről se néz vissza rád.
(Elhangzott a Felfalni Arméniát című kiállí-
tás megnyitóján)

Számos egyházi és világi méltóság, Er-
dély különböző településeiről érkező ör-
mény gyökerű és más érdeklődő érkezett 
Gyergyószentmiklósra, az együttlét és jö-
vőtervezés mellett alkalmat találva a szó-
rakozásra, ugyanakkor pedig azzal a cél-
lal is, hogy megerősítsék a helyi közös-
séget: a város történelméhez és fejlődésé-
hez sokban hozzájáruló örménység érték, 
amiből a jövőben is lehet sáfárkodni.

Hamlet Gasparian Örményország ro-
mániai nagykövete végig jelen volt 
a fesztivál eseményein, mint elhang-
zott, 350 éve ő az első örmény nagykö-

vet, aki Gyergyószentmiklósra látogat. 
Amint a diplomata elmondta, ha késői 

is, de egy kezdet az ittléte. Szorgalmaz-
ta, hogy testvérvárosi kapcsolat jöjjön lét-
re egy örményországi település 
a Szentmiklós között. Ugyan-
akkor a kereskedelmi kamarán 
keresztül segítené a vállalko-
zókat, hogy örmény partnerre 
leljenek, és ígéretet tett arra is, 
hogy az identitásmegőrzés ér-
dekében közbenjár, hogy tanár 
érkezhessen a legnagyobb ör-
mény közösséggel bíró Erdé-
lyi városba, aki örmény nyelv-
re tanítja a fiatalságot.

Szintén a gazdasági élet 
fellendítését szolgálta az üzletember-ta-
lálkozó, melynek vendége volt Hamlet 
Gasparian nagykövet mellett 
Sógor Csaba EP-képviselő, 
Osváth Pál Gambia nagykö-
vete és Zsigmond Barna Pál 
magyar főkonzul is.

Szombaton tartották az ör-
mény bált, melyre vendégek 
és helybéliek egyaránt beje-
lentkeztek, nagy örömmel fo-
gadva a bált megelőző könyv-
bemutatót, melyen Garda 
Dezső két kötetét ismertette, 
szólva a törvénykező örmény 

közösségről, hiányt pótolva a gyergyói 
örmény származásúak kuta-
tásával.

Az Örmény közösségi ház-
ban ötvös-mester remekmű-
veit, régi kódexeket csodál-
hattak a fesztiválozók, a leg-
nagyobb elismerést Simó Jú-
lia kiállítása aratta, ő az ör-
ményországi viseletet idéz-
te meg alkotásaiban. Sikeres 
volt a fiatalabb korosztály-
nak, illetve családoknak kiírt 
origamipályázat, és üzenettel 

bírt a vasárnap délelőtti, ifjúsággal való 
találkozás is. Mint kiderült, az örmény 

gyökerű fiataloknak alapve-
tő elvárása, hogy rendezvé-
nyeiket maguk szervezhes-
sék úgy, hogy azokon szíve-
sen részt vegyenek az együtt 
élő nemzetek ifjai is.

Az örmény katolikus temp-
lom búcsúünnepén, Szűz Má-
ria születésnapján együtt 
imádkoztak az örmény kö-
zösséggel a környékről érke-
ző keresztalják, az örmény 
katolikus rítus szerint tartott 

Balázs Katalin
Ünnep örmény módra

Örmény Művészeti Fesztivált tartottak harmadszorra szeptember 6-8. között 
Gyergyószentmiklóson, de nem is lennének örmények az örmények, ha az esemény 
alkalmával a tárlatok és koncertek mellett ne kapott volna helyet a gasztronómia, 
a gazdasági lehetőségek megbeszélése és jövőtervezés a fiatalokért.

A hófehér hajú néni

A Vörösköpönyegesek jelenléte a gyergyói ör-
ménység ünnepeinek része

Dr. Puskás Attila elnök, 
EMÖSZ

Balról jobbra: Sógor Csaba, Ostváth Pál, 
Hamlet Gasparian, Zsigmond Barna Pál és 
Kulcsár László fesztiválszervező

Simó Júlia és Kalamár György, a kiállítás rendezői

Jakubinyi György
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misét Szakács End-
re általános hely-
nök, Laczkó-Dávid 
Anaklét a hitről, 
mint a kegyelem fel-
tételéről szólt prédi-
kációjában, és szin-
tén a hit megvallásá-
ra, imádkozásra kér-
te az egybegyűlteket 
Jakubinyi György 
érsek, örmény kor-
mányzó: „Imádkoz-
zatok, mert veszély-
ben a világbéke. Ha 
kitör a harmadik vi-
lágháború, lehet, 
utána már nem lesz 
világ”.

A fesztivál feszti-
válja a hurut dicsé-
retét foglalta magá-
ba: négy csapat fő-
zött ángádzsábur 
levest, a gyergyó-
szentmiklósi Me-
zei Anikó család-
jával pedig „hathetűs” tejből sok pet-
rezselyemmel főzte a hurutot, az ör-

mény ételízesítőt, 
amit még Aniból, az 
anyahazából hoztak 
az Erdélybe érke-
zők, s mint kiderült, 
ezt az ízet már csak 
itt őrzik, Örményor-
szágban nem lehet 
ilyen örmény fülle-
vest kóstolni.

(székelyhon. ro ,  
2013. 09.08.)

A III. Örmény 
Művészeti Feszti-
vál szervezője volt 
a Gyergyószentmik-
lósi Örmény Katoli-
kus Egyesület, az Er-
délyi Magyarörmé-
nyek Szövetsége, a 
Gyergyószentmiklósi 
Örmény Katolikus 
Plébánia. Támoga-
tói: Hargita Megyei 
Kulturális Központ, 
Gyergyószentmiklós 
önkormányzata, Ma-

gyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, 
Communitas Alapítvány.

Közel kétszázan jelentek meg az örmény 
családi találkozón, mely az örmény katoli-
kus templomban tartott szentmisével vet-
te kezdetét. A szertartást Szilágyi Lőrinc 
gyergyószentmiklósi, valamint Gábor Zol-
tán szépvízi plébánosok celebrálta. A mise 
után bemutatták az 1763-ban épült műem-
léktemplomról készült kiadványt.

Gábor Zoltán plébános bevezetőként el-
mondta: „Tévesen Szent Anna-kápolnaként 
ismerik az emberek a régi örmény kápol-
nát. Valójában a felirata alapján Szent Csa-
lád kápolnának hívták eredetileg, hiszen 
1820-ban Száva Antal a Szent Család tiszte-
letére építette.” A szépvízi örmény katolikus 
templom című könyv három részből áll, Pál 
Emese művészettörténész, Kiss Loránd ré-
gész, valamint Bogos Mária szaktanfelügye-
lő munkáiból állították össze.

„Nem véletlenül a templom a könyvbe-
mutató helyszíne, hiszen a templom talál-
kozóhely. Kétszázötven évvel ezelőtt az ör-

mény közösség úgy döntött, a kápolna mel-
lé templomot épít, mely hozzájárult az ör-
mény családok önazonosságának megőrzé-
séhez” – hangoztatta Bogos Mária, a könyv 
szerkesztője.

Az örmény családok találkozóját nagy-
ban támogatta a zuglói örmény kisebbségi 
önkormányzat, melynek képviselője, Zárug 
Katalin ezen ünnepi alkalomból örmény 
zászlót ajándékozott a közösségnek, viszon-
zásul pedig székely zászlót adtak neki em-
lékbe. A szentmisét és könyvbemutatót kö-
vetően a templomkertben megkoszorúzták 
az őseik tiszteletére 2000-ben állított emlék-
táblát, majd közösen elénekelték a Himnuszt 
és a Székely himnuszt.

Az örmény halottakért szólaltak meg a 
templom harangjai, miközben a kis közös-
ség tagjai a templomkertből a közelben lévő 
örmény múzeumházig vonultak.

„Több évi munka után avatjuk fel az em-
lékházat, az egyik szobában liturgikus szent 

Barabás Hajnal
Ünnepi örmény családi találkozó Szépvízen

A szépvízi örmény katolikus templom építésének 250. évfordulóját, a templomról 
szóló könyv kiadását, valamint az örmény emlékház felavatását ünnepelték szom-
baton. Immáron tizenhetedik éve, hogy összegyűlnek az örmény származásúak 
Szépvízen.

Bálintné Kovács Júlia (jobbra), háttérben a ki-
állítás tárgyai

A Szentpéteri Stúdió növendékeinek alkotásai

Hamlet Gasparian és Kabdebó János

A Gyergyószentmiklósi Örmény Kulturális Na-
pok ideje alatt látható volt az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület Örmény mini-
atúrák a XIII. – XIV. századból c. kiállítása is

A templomkertben koszorúztak

Szentmise az örmény katolikus templomban


