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Esztergály Zsófia Zita, a 
Fővárosi Örmény Önkor-
mányzat elnöke elmond-
ta: a fesztivál a magyar-
ságot és az összetarto-
zást szimbolizálta, mert 
a csángó, székely és ma-
gyarörmény kultúrkör 
nem különíthető el a ma-
gyar kultúrától, hiszen a magyar kultúra 
sincsen ezen elemek nélkül.

A Márton Áron Emlékév kapcsán a fesz-
tiválon megemlékeztek a nagy püspökről, 
erdélyi főpásztorról: előadással és rend-
hagyó misével tisztelegtek emléke előtt. 
Berecz András Kossuth-díjas ének- és me-
semondó – a rendezvény védnöke - önál-
ló estet adott, fellépett Vaszi Levente csán-
gó énekes, a közmédia Fölszállott a páva 
című tehetségkutató műsorának közönség-
díjasa, valamint a szintén ezt a díjat elnyert 

Kiállítások, koncertek, és hiánypótló előadások várták az érdeklődőket az első Kár-
pát-medencei Székely, Csángó és Magyarörmény Művészeti Fesztiválon. A Fővá-
rosi Örmény Önkormányzat, a Csíkkörzeti Magyar-Örmény Szentháromság Ala-
pítvány és a Gyimesbükkért Egyesület rendezésében augusztus 12. és 14. között 
Gyimesbükkön megrendezett esemény elsősorban a magyar identitást erősítő ösz-
szejövetel volt. 

Vrencsán Anita és a növen-
dékek. A látogatók részt 
vehettek egy hagyomá-
nyos csángó lagzin, meg-
tekinthették Erdélyben el-
sőként A Lovasíjász című 
filmet, Páll Ágoston kerá-
mia kiállítását, Kabdebó 
János fotóművész tárlatát 

és Esztergály Zsófia örményországi képeit, 
valamint meghallgathatták a keleties zenét 
játszó Örmény Trió koncertjét.

Issekutz Sarolta, az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke az 
erdélyi, avagy magyarörmény identitásról, 
Bogos Mária kutató a szépvízi örmények-
ről, Halász Péter néprajzkutató a csángók-
ról, Darvas-Kozma József pápai káplán, 
címzetes esperes Márton Áron erdélyi püs-
pökről tartott rendhagyó előadást.

A rendezvény keretei között indí-
tották útnak az Erdély-
ben és Magyarországon kö-
zel egy évig tartó „Egyél 
jót, tegyél jót!” jótékonysá-
gi gasztronómiai mozgal-
mat is, amelynek fővédnö-
ke Pataky Attila rockzenész, 
az EDDA frontembere. A 
mozgalomhoz csatlakozók 
az ezeréves magyar határ-
nál álló Rákóczi-vár, vala-
mint a gyergyószentmiklósi, 

Együtt az úton
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a csíkszépvízi és a budapes-
ti örmény katolikus temp-
lom felújítását támogathat-
ják. Másik fontos cél a ha-
gyományos magyar konyha 
népszerűsítése: a részt vevő 
éttermek, séfek újrafogal-
mazhatják a magyarörmény, 
csángó, székely és magyar-
országi tradicionális étele-
ket. Esztergály Zófia, a Fő-
városi Örmény Önkormány-
zat elnöke, a mozgalom elin-
dítója szerint ezzel nemcsak 
megismerhetjük egymás ha-
gyományos ételeit, hanem az éttermek 
ismét használhatják a már elfeledett 
alapanyagokat, többi között a kecske-
juh-bárány, vagy halhúst. 

Az első Kárpát-medencei Székely, 
Csángó és Magyarörmény Művésze-
ti Fesztivál látogatóinak már lehető-
ségük volt a magyarörmény, csángó, 
székely és magyarországi ételkülönle-
gességek megismerésére: tradicionális 
ételeket, többek között örményragut, 
borjúpörköltet juhtúrós puliszkával, 

tradicionális erdélyi al-
más, tárkonyos pecsenyét, 
továbbá kemencében sült 
muszakát és kóstolhattak.

A kulturális eseményt 
minden évben megrende-
zik. Esztergály Zsófia kér-
désünkre arról tájékozta-
tott, hogy a 2017-es feszti-
vált, várhatóan két helyszí-
nen rendezik meg, miután 
könnyűzenei programokkal 
bővítik majd a programot. 

  

Jeretány
Honnan tudunk róla? Dr. Benda/Bendefy 
László geológus, polihisztor az 1930-as 
években a vatikáni könyvtárban kutatha-
tott, s ekkor bukkant Julianus barát utazá-
sának ismeretlen dokumentumaira.  1942-
ben Hóman Bálinttól kapott ösztöndíjat, 

Hegedüs Annamária
Örmények és magyarok a Kaukázusban (II. rész)

s az újabb vatikáni kutatás során találta 
meg a kaukázusi magyarsággal kapcsola-
tos iratokat.

Nevét Bendefy ómagyarnak véli. 
Gyeretyán-nak alakította át, mivel Hóman 
Bálint szerint a „j” eredetileg „gy” volt, 
csak a latin írásban ez ismeretlen betű 

Sajtótájékoztató Gyimesbükkön

Kabdebó János fotóművész


