
Erdélyi Örmény Gyökerek 2017. január-február

11

Múzeum sorozat 23. kiadványa Kolozs-
vár környezetében mutatja be az írónőt és 
családját, a magyarok-magyarörmények 
XX.sz. eleji életét, a főszereplő hihe-
tetlen küzdelmét és kitartását a fenn- és 
megmaradásért, amint azt Alexa Károly 
irodalomtörténész egyszerre hangulatos 
és nagyívű előadásában felvázolt, majd 

szemelvényeken keresztül megismert a 
közönség. A könyv kiadását a Bp. II. ker. 
Örmény Önkormányzat és a Ferencvárosi 
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat tá-
mogatta. A rendezvény zárófogadásával 
az érzékszervek valamennyiét mozgósí-
tották a rendezők.

I.S.

A Székelyudvarhelyi Magyar Örmény 
Kulturális Egyesület megalakulásának 
ötödik évfordulóját ünnepeltük 2016. no-
vember 18-án.

Már lassan hagyományossá vált, hogy 
az ünneplés a székelyudvarhelyi Feren-
ces templomban kezdődik, magyar-ör-
mény katolikus Szent Liturgia misével, 
a gyergyószentmiklósi Gál Hunor ör-
mény-katolikus plébános celebrálásá-
val. Az igazi örmény-katolikus mise csak 
akkor eredeti, ha örmény kórus, diakó-
nus és gyergyószentmiklósi szokás sze-
rint a Vörösköpönyegesek is részt vesz-
nek a Szent Liturgián. Nagy segítségünk-
re szolgált a gyergyószentmiklósi ör-
mény egyház és a gyergyószentmiklósi 

Magyar - Örmény Est
  

örmény egyesület. A misén részt vett Má-
tyás Károly főesperes plébános, a prédi-
kációt a ferences Antal atya tartotta. Je-
len voltak az erdélyi egyesületek képvise-
lői: Gyergyószentmiklósról Zárug Aladár, 
Buslig Gyula és Kulcsár László, Csíksze-
redából Fejér István és Ávéd Ildikó, Ma-
rosvásárhelyről Szász Ávéd Rózsa, Kádár 
Borbála és Bakó Zoltán, valamint számos 
örmény szimpatizáns városunkból.

A megemlékezés kulturális és történel-
mi előadásokkal a Székelyudvarhelyi Pol-
gármesteri Hivatal Szent István teremé-
ben folytatódott…

Az örmény származású Szász Tibor 
András református lelkész bemutatta az 
európai és ázsiai örmény templomokat, 
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annak fontosságát és a diasz-
pórában élő örményekről tar-
tott előadást. Gyarmathy Melin-
da Kányádi Sándor „Örmény 
sírkövek”c. versét szavalta, majd

Csibi Krisztina örmény dalokat 
énekelt. 

Az est fő meghívottja Fancsa-
li János zenetörténész, a Buda-
örsi Örmény Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke a magyar-
örmények zenei életéről és ör-
mény írók könyveiről tartott elő-
adás. Az ismertebb személyi-
ségek – mint Hollósy Kornélia 
vagy Kacsóh Pongrác – életútja 
mellett azon jeles, de már kevéssé ismert 
magyarörmények sorát idézte fel, akik 

az Anyaországban és Erdélyben, a zenei 
életben fontos szerepet töltöttek be. 

Egy örmény est nem 
fejeződhet be az örmény 
gasztronómia hagyomá-
nyos ételei nélkül. Az ét-
lapon szerepelt a hurutos-
vargányás nyári örmény 
leves, amit a nagymamá-
inktól tanultunk és az ör-
mény kávé, a tojás sárgája 
mézzel kikavarva ízesítet-
te-édesítette a finom aro-
más feketekávét.

Minier Ottó egyesületi 
elnök

(Szerkesztett változat)

„Tartsátok meg Istennek törvényeit, adjátok meg a királynak, ami a királyé, és 
szeressétek egymást, mert a polgárok kölcsönös szeretete fogja képezni e városnak 
legbiztosabb alapját. 
Ha a szeretet az alap, akkor a város áll, míg a hon fennáll.”

(Verzár Oxendiusz püspök mondta 1700-ban, Szamosújvár alapításakor)


