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Budai József budapesti főiskolai tanár vet-
te feleségül. Budai József költeményt írt 
legendás apósához, melyet felesége meg-
zenésített. A vers címe Honvágy, és utol-
só szakasza így szól: Ha elvegyül porom / 
Más ország földjén /Nyugalmat nem talál / 
El nem pihen / Szélvész, keresd fel ott / S 
ha megtalálod/ Gyors szárnyakon repítsd / 
Hazám felé

A partitúrát el tudnám küldeni az érdeklő-
dőknek. E zenei elégia egyes részei annyira 
fennkölten meghatóak, hogy szerintem akár 
Erdély himnusza is lehetne. A szászoknak 
már régen van ilyen, a Siebenbürger, miért 
ne lehetne méltó himnuszuk az erdélyi ma-
gyaroknak is?

Budai Merza Pál
(Vásárhelyi Hírlap, 2014. szeptember 5.)

Negyedik alkalommal ren-
dezték meg Gyergyószent-
miklóson az Örmény Művé-
szeti Fesztivált szeptember 
5-7. között az Erdélyi Magyar-
örmény Szövetség szervezésé-
ben. Idén is értékes és érdekes 
programmal várták az érdeklő-
dőket. A megnyitón Zsigmond 
Barna Pál főkonzul, a szom-
bati programon pedig Szar-
ka Gábor konzul vett részt. 
A száz évvel ezelőtt kitört I. vi-
lágháború számtalan fiatal ka-
tonaéletet követelt Székelyföldön is. Ahogy 
a frontvonal mozgott, temetőket alakítottak 
ki, hogy méltó módon helyez-
zék örök nyugalomra az áldo-
zatokat. A megmaradt, évtize-
dekig őrizgetett keresztek al-
kotják azt az emlékfalat, ame-
lyet szeptember 5-én avattak 
fel a gyergyószentmiklósi Ta-
risznyás Márton Múzeum kert-
jében, a IV. Örmény Művésze-
ti Fesztivál keretében.

Ezt követően nyitották 
meg a Kassay János, né-
hai törzsőrmester háborús 

fotóiból összeállított tárla-
tot is, amelyet többek között 
unokája, Kassay Péter mélta-
tott. A fesztivál megnyitóját a 
helyi örmény-katolikus temp-
lomban tartották, itt szólalt fel 
Zsigmond Barna Pál főkon-
zul. „A székelyföldi örmé-
nyek nyelvükben magyarok, 
identitásukban örmények is 
maradtak. Bátran állíthatom, 
hogy a székelyföldi örmé-
nyek máig követendő példát 
jelentenek a kulturális örök-

ség megőrzése és továbbadása tekinteté-
ben” – fogalmazott, majd biztosította a je-

lenlévőket, hogy a magyar ör-
mények a jövőben is számít-
hatnak Magyarország támo-
gatására.

A fesztivál második napja 
az Örmény Nemzetközi Tör-
ténészkonferenciával folytató-
dott, amelynek keretében szó 
esett a gyergyói, csíkszépvízi 
és marosvásárhelyi örmé-
nyek múltjáról, az örmény ön-
tudatról, illetve a székely ma-
gyarság és a magyarörmények 

kapcsolatáról. Az előadókat és a részt-
vevőket Hamlet Gasparian, Örmény-
ország bukaresti nagykövete és Szar-
ka Gábor csíkszeredai konzul köszöntötte. 
Szombat délután a résztvevők megkóstol-
hatták azokat a speciális receptek alapján ké-
szített süteményeket, amelyek jellemzőek az 
örmény gasztronómiára. Vasárnap került sor 

a szokásos Kisboldogasszony napi ünnepi 
szentmisére a gyergyószentmiklósi örmény-
katolikus templomban, majd a hurut feszti-
vál zárta a háromnapos rendezvényt. 

Az eseményről készült képgalériánkat 
megtekinthetik a Főkonzulátus Facebook ol-
dalán.
(Erdély.ma – 2014. szept. 9.)
Forrás: http://csikszereda.gov.hu

Örmény Művészeti Fesztivál Gyergyószentmiklóson

Kezelték a cserefából készített keresz-
teket, újraírták a táblákon szereplő, még 
kiolvasható neveket, a napokban végle-
ges helyükre, a múzeum kertjének fö-
dött fala alá helyezik azokat a fejfákat, 
amelyeket az 1980-as években sikerült 
megmenteni a dancurási hősök teme-
tőjéből. Emlékfal kialakításával tiszte-
leg a gyergyószentmiklósi múzeum az 
első világháború hősei előtt, a véres ese-
mény kitörésének centenáriumi évében. 
A látogatható emlékhely létrehozásában a 
Gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus 

Egyesület és az örmény plébánia vállalt 
partnerséget.

Megmenekített keresztek
„Az 1980-as évek második felében, amikor 
a kommunista hatalom már nem tűrt meg 
semmiféle olyan emlékművet, ami a régi 
osztrák-magyar világra emlékeztetett, egy 
részüket száműzte a temetőkbe, illetve el-
lehetetlenítette az emlékműveket, emlék-
helyeket. Hasonló sorsra jutott a dancurási 
hősök temetője. Ez egyébként évtizede-
ken keresztül el volt hanyagolva, de az igazi 

Pethő Melánia  

Emlékfal a világháborús hősöknek
Emlékfalat hoznak létre a gyergyószentmiklósi dancurási hősök temetőjéből meg-
mentett keresztekből – a Tarisznyás Márton Múzeumban évtizedek óta őrzött hu-
szonhét fejfa az intézmény kertjében kap helyet. Az avatásra, a keresztek megáldá-
sára pénteken, az Örmény Kulturális Fesztivál keretében kerül sor.

Őze Sándor előadást tart az 
Örmény Nemzetközi Történész-
konferencián (balra Claude 
Mutafian örmény professzor)

Kulcsár László megnyitja az 
Örmény Művészeti Fesztivált

dr. Issekutz Sarolta a kézműves műhelyben

Nagy József hadtörténész, Kassay Péter és Csergő 
Tibor András múzeumigazgató megnyitja Kassay 
János háborús fotóiból összeállított kiállítást 


