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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


