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ésazégkapcsolatát,azősiemberiésha-
gyományosmagyarnépielemeketjeleníti
megolyanakaraterővel,amilyennelafával
dolgozó művészek rendelkeznek. Csip-
keszerű technikával készült munkáiban 

figuratívba való áthallásokat lehet felfe-
dezni.A legfőbb üzenet pedig az, hogy
mindenkiföldiéleténekvalamilyennyomot

Bal oldalon Tokay Rozália egy régi újságban

kellmagautánhagynia–mondtaaneves
képzőművész, hozzátéve, hogy Tokay
Csöpiegyszerűprofántárgyakatlátmeg
afában.
A tárlat megnyitását gazdag művészi

műsorszínezte.Török Szilvia Kodály- és 
Bartók-dalokat adott elő László György 
zongorakíséretében,Fuchs Tünde szavalt 
(Wass Albert: Üzenet haza), Vígh Ibolya 
magánénekespedigNagy Gergő zongora-
kíséretével, megzenésített Petőfit,erdélyi
dalt ésErkel Hunyadi Lászlójából adott
előrészletet.
Az ünnepelt, a fának életet adó Tokay
Rozália, mindenkinek, így a távolból
(Felvidék,Kanada,Magyarország,Svéd-
ország, Székelyföld) érkezetteknek is
megköszönteazérdeklődést.Tárlataegy
hónapigleszlátogatható.

                                                                             Ö.I.B.
Megjelent Szabadság 2018.09.18.

  

Beszámoló a Gyergyószentmiklósi
VIII. Örmény Művészeti Fesztiválról

ABudapestXV.kerületiÖrményNemze-
tiségiÖnkormányzatimmáronVIII.alka-
lommal társrendezőként vett a részt a3
napos Gyergyószentmiklósi VIII. Örmény 
Művészeti Fesztiválonszeptember7–9-ig,
EzévbenGopcsa Paulafestőművészthív-
tuk meg díszvendégként. Paulának erős 
akötődésenagyszüleiésédesanyjarévén
Gyergyószentmiklóshoz. Anyai nagyap-
ja a volt a Magyar Királyi Gimnázium
építésénekmegbízottja, az 1900-as évek
elején. Így kerültGyergyószentmiklósra,
majd első igazgatója lett 1919-ig. (Ma:
Salamon ErnőGimnázium,SalamonErnő
ElméletiLíceum)

Ajómódú,kiválóképességűtanár,ahí-
reserzsébetvárosiÖtvescsaládgyönyörű,
nagy műveltségű  lányát, Arankát vette
feleségül.Éltékazörménypolgáricsalá-
doknemmindennapiéletét. Paulaédes-
anyjától és szeretett nagyapjától hallott
sok-sok történetet Gyergyószentmiklós-
ról,aMáriafürdőiésmáshíreshelyeken
lévő nyaralókról. Mindig vágyott Gyer-
gyószentmiklós megismerésére. Ezzel 
ameghívássalszerettemvolnaeztazóha-
játteljesíteni90.születésnapjatiszteletére.

Kulcsár László, az Örmény Katoli-
kus Egyesület Elnöke, egyben az Ör-
mény Művészeti Fesztivál főszervezője,

örömmel fogadta a hírt ésmegszervezte
atalálkozótaMagyarKirályiGimnázium
igazgatójávalLakatos Mihállyal.
Díszvendégként fogadták Paulát.Ahova

elkísértbennünketKulcsárLászlóésfárad-
hatatlan,máigdolgozógyógyszerészédes-
anyjaZsuzsa,akinekazédesapjaagimná-
ziummatematikatanáravolt.Aviszonylag
fiataligazgatót,LakatosMihálytigenmeg-
lepte Paula ajándéka, ugyanis megfestette
nagyapja fiatalkori portréját a gimnázium-
nakajándékul.Rövidbeszélgetésutánmeg-
mutattaazigazgatóazelsőtablóképet,mí-
veskeretben1913/14évből,amelyenPaula
nagyapja,azigazgatóközépenfoglalhelyet.
ErrőlkészültképetPaulaisőrzi.
Megtekintettükegyikterembenazisko-

lamúzeumot,régiidőketidéz!
Amikoraz impozánsépületdísztermébe

készültkalauzolniazigazgatóa3.emeletre,
majdnem felszisszentem, hiszen Paula 90
évesmúltés ismertemazépületet. Abel-
magassághoz illeszkedő arányokkal a lép-
csőt ismagasították.De jó,hogyegyszót
se szóltam. Paula szinte felrepült az igen
magasan lévő 3. emeletre a „Díszterem-
be”,ahovaazáltalafestettnagyapaportrét
el fogják helyezni ünnepélyesen.A terem
megtekintésével véget ért a látogatásunk
ésafőbejáratoldalfalánszemrevételeztük

az impozáns fekete márványtáblát, amely 
amainapigtisztelegazelsőigazgatónevé-
nekmegőrzésével,melyet az átkosban le-
fedvemegvédtek.Nemvoltvéletlen,hogy
óvták az igazgató és építés ügyelő nevét.
Kápolnát is terveztetettésépíttetettaz im-
pozáns épületbe. Felkért ismert festővel,
Gábor Jenővel,készítetteelafalakdíszíté-
sét. Szent Imrealakjátmintáztattamegaká-
polnában.(PaulaláttaBudapestenaRáday
utcai reformátuskönyvtárkiállítótermében
avázlatokatésterveketapáréveafestőtisz-
teletérerendezettemlékkiállításon.)Sajnos
a kápolnát megszüntették, már Lakatos
Mihályigazgatósemtudjaholhelyezkedett
el,csaksejti,hogyamásiktérfélen.

NagyélményvoltPaulának,aváros,mert
rengeteg történetreemlékezett.Amegújult
elegáns örmény házakra rácsodálkozott.
Igen, itt lehetett sok gyermeket nevelni,
értékestársadalmiéletetélni,sokvendéget
fogadni, mint ahogyan a családi legendá-
rium őrzi. Elmondása szerint Ő nem járt

Miguel Manuy Buendia vatikáni nuncius

Jobbról: Sergej Minasyan és kisfia, Kulcsár László
és családja
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Gyergyóban, csak átutazott egyszer. De
mindigvágyottmegismerni.
Megmutattam Gyergyószentmiklóst

szegről-végről,mégazörménytemetőben
is eltöltöttünk legalább két órát.Minden
jelentősnévreemlékezett,mertbejárato-
sakvoltakanevezetesebbpolgárokacsa-
ládhoz,akiknagytársadalmiéletetéltek.
SajnosaCsikykertmeglátogatásáranem
jutottidőasokérdekesprogrammiatt.
Paula vetítettképes előadást is tartott 

aNemzetiségiHáznagytermébenésmesélt
a családról, a szí-
nes örmény élet-
ről. Nagy sikere
volt! Örvendtem
a közel telt háznak. 
Paula, néhai

férjem Nuridsány 
Zoltán festőmű-
vész korosztá-
lyába tartozik.
Ismerték és tisz-
telték egymást, 
ezért is szív-
ügyem Paula
kiállításaGyergyóban.Ő isa tehetséges,
művelt, intelligens hallgatók közé tarto-
zott a Képzőművészeti Főiskolán, akik
mestereikkel kart karba öltve meghatá-
rozták az intézmény szellemiségét. Egy
nagygenerációvallettszegényebbanagy
múltúfőiskola,amikoravészterhesidők
kezdeténJánossy Ferenc,NuridsányZol-
tán, Orosz Gellért, Sugár Gyula és még 
sorolhatnék pár nevet, befejezték tanul-
mányaikat. Utána következtek a nehéz
évek, a szocialista realizmus kötelezővé
tételeelszürkítettmindent,amitcsaklehe-
tett.GopcsaPaulaugyananagygeneráció
fiatalabbkorosztályáhoztartozott,defel-
vértezvetehetséggel,tudássalnemtudták
megfertőzniízlését,szellemét.

Tervezzükakiállításátjövőre,mertidén
abeígértbusztnemkaptukmeg,ígyaké-
peketnemtudtukGyergyóba„varázsolni.”
A Gyergyószentmiklósi VIII. Örmény

MűvészetiFesztiválamúltévbenfelállított
Keresztes kő megáldásával kezdődött.

Megjelentabukarestifiatalörménynagy-
követ,  avárosi ésmegyeinotabilitások,
valamintazerdélyivárosokésbudapesti
ismertrésztvevők.
Azideifesztiválisgazdagvoltjóprog-

ramokban. Szépek voltak a kiállított ör-
mény szőnyegek,
imaszőnyegek.
Kolozsvári gyűj-
teményből válo-
gatta Steib Anna 
és jellemezte a táj-
egységek szőnye-
geken megjelenő
formakincseit.
A 2800 éves Je-
reván újszerű
bemutatása fel-
villantott egy-
egy megőrzött

hangulatot utazásaimból. Nosztalgiát
ébresztettbennem.
Sokértékesinformációtadotta„Gyer-

gyói Örmény sarok.” kiállítás sorozata.
„Görög Joachim”műve „Agyógyszer-
tár” és a „Polgári ház”  örmény polgá-
ri bútorok, berendezések és használati
tárgyak bemutatása mind-mind a régi
értékek megőrzésére és megbecsülésé-
re utal. Köszönet illeti Kulcsár Lászlót  
az Örmény Katolikus Egyesület elnö-
két egyben a VIII. Gyergyói Művészeti
Fesztiválmegszervezőjét ésmunkatársa-
it.Összefogássalésegymásrafigyeléssel
gondosanválogattákakiállításszemléle-
tesanyagát,házrólházrajárva.Igazisike-
revoltabemutatónak.

Esteünnepivacsorafogadottbennünket
anagymúltúSzilágyiSzállodaelegánsan
terítettnagyéttermében.Ízletesvoltmin-
denfogáséskellemeshangulattal,beszél-
getésselzárultazest.MásnapaTemplom
utcánnemzetiségisátraksorakoztak.Szép
bőrárukkaléssokféleiparművészetitárgy-
gyal, könyvekkel, finom süteményekkel,
hagyományos ételekkel és Laci konyhá-
valvártákaszívesérdeklődőket.
A felállított szabadtéri színpadon népi

táncosok léptek fel pörgőműsorral.A Szi-
las Népi Együttes két
szólótáncosa képvisel-
te Budapest XV. ke-
rületét. Kalotaszegi
táncokatmutattakbe,
gyönyörű ruhákban.
Többször visszatap-
solták őket. Szépen,
kifinomultmozgással,
elegánsan siklottak a
színpadon a szamos-
újvári Hajakagek Ör-
mény Tánc Együttes 
táncosai. Fellépett a
gyergyói Cigány Együttes, fantasztikus
ritmusérzékkel táncolták a nem könnyű
dinamikus táncokat. Szépen mozogtak 
a szászrégeniGoldregen együttes tánco-
sai.ŐketkövetteamaroshéviziRapsodia
Calimanilor táncegyüttes szép, sokrétű
műsorral és végül a brassóiBaneiMiku
Zsidó kórus gyönyörű gregorián éne-
kekkel zárták a műsort. Kár, hogy nem 
a templomban léptek fel. Mert a szép-
séges zenei feldolgozások nagy értéket
képviselnekéséppennemazajoskörnye-
zetben érvényesülnek!A jövőre nézvést,
„vájtfülü-ként”jegyeztemmeg!
EsteaNemzetiségiHázemeletitermé-

ben elvarázsolt bennünket két zseniális
muzsikus, az „Araráton On” Együttes

tagjai.Egyrésztörménysiratókatjátszot-
tak, az örmény Bartók, Komitász feldol-
gozásában, másrészt a gitár és egyéb
hangszereketismegszólaltatóörményze-
nészsajátszerzeményeitmutattabe.Igazi
élményvolt.Atehetségesmuzsikusokés
a gyönyörű zene elvarázsolt bennünket.
Innét is gratulálunk a műsorhoz. Kár,
hogynemhoztak,CDfelvételeket,egyse
maradtvolnabelőlük.
Nagyünnepszeptember8-aazörményka-

tolikusoknálKisbol-dogasszonynapja,Szűz  
Mária születésnapja. 
Felvonultak az elma-
radhatatlan piros kö-
pönyegesek és végig
asszisztálták a misét
szokás szerint, meg-
adva annak rituálissá
formálódott voltát. 
A gyergyószentmik-
lósiörménykatolikus
közösséget ezen az 
ünnepen megtisztelte
jelenlétével, Miguel 
Manuy Buendia va-

tikáni nuncius, aki megáldotta a megújult
színesablakokatazegyediszépségűbarokk
örménytemplomban.Köszöntötteahíveket
ésátadtaaPápaüzenetétJakubinyi György 
érsekúrjelenlétében.AszívhezszólóSzent
beszédetésamisétSzakács Endre szamos-
újvári örmény vikárius celebrálta. Szépen
éstisztánénekeltazörménykórus.Anagy-
követ könnyes szemmel hallgatta végig 
azörményhimnusztésamisefolyamánis
figyelemmelkísérteazénekkart.
Ennyi embert nem láttammég ünnepi

misén.Atemplomkertismegtelthívekkel
ésérdeklődőkkel.KulcsárLászlóéstársai
nemgyőztékhordaniapadokat,Koradél-
utánaChurutFesztivállalvártákarészt-
vevőket a Nemzetiségi Ház kertjében.

Az asztalnál ül Gopcsa Paula A Vörösköpönyegesek
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A sátrak alatt kényelmes ülőhelyeken
és asztalok mellett lehetett fogyasztani 
az örmény, székely, román és görög fő-
zőcsapatok ételeit, akik vetélkedtek
egymással az ízek világában. Bőven
volt választék levesekből, birkapapri-
kásból, zúzapörköltből, s miegyébből.
Aperitívnek örmény konyakot kínáltak.
KulcsárLászlóédesanyjaZsuzsamindhá-
romnapszorgoskodott.AChurutFeszti-
válfőmozgatójaisővolt.Fáradhatatlanul
kínáltaagőzölgőfinomangadzsaburlevest,
abirkagulyástészúzapörköltet.Megtelt
abarátságosudvaréskertjókedvűfalato-
zókkal.AVIII.ÖrményMűvészetiFesz-
tiválezzelakedvesdélutánnalfejeződött
be.Paula fantasztikus társvolt.Végigél-
vezteasokműsort, találkozásokat,még 
agyalogolástis.Kedves,szerényegyéni-
ségét–,vanmireszerényneklennie,anem
mindennapiemberekkivételnélkülazok!

– megszerették Gyergyószentmiklóson.
Jövőreszeretettelvárnakvisszabennünket
Szokás szerint este Kulcsár László

megérkezett a Szilágyiba, kedvesen,
mosolygósancipeltesomagjainkatako-
csijába, kivitt késő este az állomásra és
feltettbennünketavonatra,minthamás
dolga nem is lett volna a  sűrű progra-
mokkal teli 3napés sokhivatalosven-
dégután.KöszönjükLászlóazodafigye-
lést és a rengeteg munkát. Örvendünk,
hogy részesei lehettünk ezeknek a szép
napoknakésaztis,hogygyaloglásköz-
ben észrevettél bennünket, ha arra vitt
utad és őrző angyalként haza repítettél 
aSzilágyiba.
Viszontlátásra Gyergyószentmiklós 

aIX.ÖrményMűvészetiFesztiválon2019
szeptemberében, a Jóisten segedemével!
Ámen.

Nuridsány Zoltánné, Mimi 

Találkozásom Gyergyóval

Szeptember elején Nuridsány Zoltánné, 
Mimi a XV. kerület Örmény Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnöke elvitt Gyer-
gyószentmiklósra. Ott 
aVIII.ÖrményMűvé-
szeti Fesztivál egyik
eseményeként, bemu-
tatott engem, mint 
Budapestenélőörmény
származású festőt. 
A Józsefvárosi Galé-
riában kiállított fest-
ményeimet mutattuk
be vetítettképes elő-
adással,Kabdebó Já-
noskiválófotóisegítségével.
Boldog voltam, mert még nem jártam

Gyergyóban,pedigottnőttfelazédesanyám.

Nagyapámvoltagimnáziumigazgatója.
Gyergyószentmiklós olyan, mint nagy-
anyáinkkézzel,szívvelkészítettékszere.

Színesházak.
Mindegyikmás,még-

isegylélegzetű.Minden
emberiléptékű.

Az örmény templom 
környéke volt az ör-
ményFesztiválesemé-
nyeinek a helyszíne.
Így a templomot több-
ször láthattuk, külön-
böző napszakokban,
még alkonypírban is.

Erődfalabejáratánálállazörménykőke-
reszt, amit minden nemzetiségű ember
megkoszorúzott. Mellette az Örmény

KözösségiHázbannyitottákmeganívós
kiállításokat.AzÖrményTemplomutcá-
banvoltaszabadtériszínpad,aholegyütt
ErdélybenNemzetiségiKultúrműsorszí-
nes forgatagát láttuk. Itt rendezték meg 
aNemzetiségiVásártis.

Vákár Tibor készített egy szép emblé-
mát a gyergyói örmény templomról, ami
az Erdélyi Örmény Gyökerek füzeteinek
címlapjátdíszíti.Atemplomotmagaskőfal
veszikörül,kétmeredektetőslőportorony-
nyal.Egyhajóstemplom.Belsőmagassága
pontakkora,amibenjólérzimagátazem-
ber.Oltárain barokk szobrok.Mozdulata-
ik természetesebbek, vissza fogottabbak,
mintáltalábanabarokkszobroké.
Az évszázadok során a templomokat

átépítették,deazörmény templomnálés
a „magyar templomnál” is azt láthatjuk,
hogynemromboltaklemindentátépítés-
kor,amirégi.Amitharmonikusanbetud-
takilleszteni,aztmeghagyták.
Abelvárosképétnemtesziktönkreha-

talmasbankok,bevásárlóközpontok.Ami
aházakközülmagasabb,azakétiskola,
atudásháza.
Nemén írom le először, hogy a gim-

názium Gyergyószentmiklós legszebb

épülete. Háromszintes, középső része
magasabb,olyanminta felemelt fej,két
oldalamint két kitárt kar, középen a hí-
vogatókapu.Belül tágas,világos, tiszta.
Mindennekmegvanamagahelye.
Falánazelsőérettségitabló1913–14-ből.

Nagyméretben, gyönyörűen bekeretezve.
Középen nagyapám: lovag Gruppenberg 
Fehrentheil Henrik igazgató.Neveazisko-
laépítésétmegörökítőnagyméretű,fekete
márványtáblánislátható.(Négynagyszü-
lőmközül,csakezanagyapámnemvolt
örmény.)
A gimnázium egyik termében iskola-

múzeum. Patyolat tisztára súrolt öreg
padok, taneszközök. A falakon fényké-
pek. Gárdonyi Géza:„Azénfalum”című
novelláskötetének a világa. Csak Istenes 
Imrehiányzikazelsőpadból,akimindig
korábbanjött,mintatöbbigyermek.
Agyergyóiembereknagyonbarátságo-

sak.Figyelnekegymásra,segítikegymást.
Olyanok,mintegynagycsalád.Mimitna-
gyon szeretik. Lépten-nyomon megölel-
getik. Bemutat.Hogymeg ne sértsenek,
engem is megölelnek. Érték és hagyo-
mánytisztelők.

Gopcsa Paula

Bal oldalon Kulcsár László, az asztalfőn 
Gopcsa Paula, Lakatos Mihály

Gyergyószentmiklós Kisboldogasszony-búcsúja (részlet)

A gyergyószentmiklósi örmény
templom19.századvégiólomüveg
ablakait nemrégiben restaurálták
és augusztus végén a helyükre is
illesztették.Avalamikor1800oszt-
rákforintbakerültművészinyílás-
zárókatazörményközösség tagja-
inak adományaiból készítették el;
az adakozók nevét őrzik a színes
vitráliák.Aműalkotásokat Hargita
megyei műemlékvédelmi pályá-
zati forrásból, magánszemélyek


