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Ízelítő az örmény értékekből
Örmény összefogás, székely-örmény kapcsolat erősítése, kel-

lemes kikapcsolódás és feltöltődés – ez jellemezte a második 

alkalommal Gyergyószentmiklóson megszervezett Örmény 

Művészeti Fesztivált.

Balázs Katalin

A Gyergyószentmiklósi Örmény 
Katolikus Plébánia és a Gyer-
gyó szentmiklósi Örmény Ka-

tolikus Egyesület által szervezett 
hétvégi rendezvényen a koncerteket 
kiállítások egészítették ki, nem hiány-
zott a könyvbemutató, kiemelkedett a 
Kisboldogasszony tiszteletére szerve-
zett búcsús szentmise, de a földi gyö-
nyörökből is részesülhettek azok, akik 
az örmény ízvilágba kívántak betekin-
teni. Mindenki tudásának gyarapodá-
sát hozta a fesztivál, a székelység és 
örménység együttélésének gyümölcseit 
ismerhették meg az egybegyűltek, mely 
alap további építkezésre. Az építkezés 
fontossága szó szerint is helyet kapott a 
rendezvénysorozatban, hisz az ünnep 

alkalmával 20, illetve 50 lejes téglaje-
gyeket vásárolhattak azok, akik fontos-
nak tartják, hogy az Örmény Közösségi 
Ház bővüljön, tetőterét beépíthessék. 

Az esemény fontosságát értékelték a 
támogatók, Hargita Megye Tanácsa ré-
széről Petres Sándor, a Communitas 
Alapítvány gazdasági igazgatója, 
Ferencz Katalin, valamint a Gyer gyó-
szentmiklós önkormányzatát kép-
viselő Nagy Zoltán alpolgármester. 
Összefogás és összetartozás – ezen 
gondolat tért minduntalan vissza, az 
erdélyi örménység egységességére vo-
natkozó törekvések fogalmazódtak 
meg, ennek csíráit láthatták a jelenlé-
vők a Hurutfesztiválon is, amikor ör-
mény leveseikkel szálltak versenybe 
a gyer gyó szentmiklósi, szamosújvári, 
csíkszépvízi örmények. 

KISBOLDOGASSZONY ÜNNEPE

Csak Gyergyó szent mik ló-
son él még a hagyomány, az 
örmény közösségek közül csu-
pán az itteniek között vannak 
vörös köpönyegesek, akik a 
Kisboldogasszony-napi búcsús 
körmenetben is felvonultak, ér-
dekes színfoltját képezték az 
örmény rítusú, Szakács End-
re szamosújvári vikárius által 
celebrált ünnepi misének. Hor-
váth István gyulafehérvári ka-
nonok az emberről, mint felfelé 
néző teremtményről beszélt, 
akinek tekintete kell találkoz-
zon Isten szemével. 

„Szűz Mária nem felejtet-
te el, mi az ő emberi felada-
ta; mindig fölfele nézett, az 
igent szabadon, felelősségé-

nek teljes tudatában mond-
ta ki. (…) Szabadságunkhoz 
segítséget kapunk, de ez azt 
jelenti, hogy fel kell serkenni 
a restségből, kellenek vezér-
egyéniségek, akik bevállal-
ják, hogy a vadlúdcsapat élén 
szelik a levegőt, és kellenek, 
akik megköszönik ezt nekik” 
– indította el a gondolat fona-
lát az ünnepi szónok. 

Jakubinyi György örmény 
katol ikus kormányzóként 
tisztelte meg jelenlétével az 
eseményt, történelemleckét 
tartva az örménység Erdély-
be településéről, a befoga-
dó magyarságról, felhívva a 
figyelmet: ahogy lehet ket-
tős á l lampolgárság, épp-
úgy lehet két nemzetiség is, 
bátran vallják magukat ör-
mény-magyarnak! 

KIÁLLÍTÁSOK, ELŐADÁSOK, 
KONCERTEK 

Kirkósa Júlia, Márffy Gab-
riella, Tiberius vonósnégyes 
(képünkön) – csak pár név, 
akik koncertjükkel terem-
tettek ünnepi hangulatot. 
Nem kevésbé volt jelentős a 
képzőművészek biztosítot-
ta kiállítássor sem, Felhá-
zi Lenke Zsuzsanna, Csiki 
Margit Gitka, Borosnyai Klá-
ra hozta el alkotásait, arra 
is figyelve, hogy az után-
pótlásra legyen biztosíték, 

a közösségi ház udvarán 
szerveztek műhegymunkát 
a gyerekeknek. 

T udásg ya rapítóa k vol-
tak az előadások, sokakban 
ébresztett utazási vágyat 
Puskás Atti la Barna Üze-
net otthonról haza című fo-
tókiállítása. Az Erdélyben 
élő örmények kisebb cso-
portja látogatott „haza”, Ör-
ményországba, ott készültek 
a képsorok, melyek Erdélyt 
bejáró vándorkiállítássá vál-
hattak a Communitas támo-
gatása révén. Puskás Attila 

egykori gyergyószentmiklósi 
lelkipásztor elmondta, jövőre 
is szerveznek hasonló utazást, 
hisz látta, megtapasztalta, 
mekkora igénye van az örmény 
gyökerű embernek, hogy meg-
lássa, honnan indultak ősei. 
Az élmények közül mindösz-
sze egyet idézünk, Ávéd Róza 
így fogalmazott: „Teljesen más 
civilizációval találtam szembe 
magam, mégis, mikor jöttek 
szembe velem az úton az ör-
mények, éreztem, bármelyik 
lehet rokonom, unokatestvé-
rem, otthon voltam közöttük”. 

GASZTRONÓMIA, A HURUT DICSÉRETE

Marlenka és konyakkostoló, pén-
teken örmény vacsora az Astoriá-
ban, szombaton ebéd a Szilágyiban, 
s mindezt tetézte a vasárnapi Hu-
rutfesztivál főzőversennyel. Paul 
Agopian mesterszakács nem lehe-
tett a résztvevőkkel, de receptjei, 
tanácsai segítették a szakácsokat, 
így adódott alkalom belekóstolni az 
örmény ízvilágba, ismerkedni a ke-
leti fűszerekkel. Az Örmény kórus 
tagjai nem csak énekeltek, fino-
mabbnál finomabb örmény sütemé-
nyeket is kínálgattak. 

Vasárnap a főszerepet a hurut vet-
te át, fesztivál névadójává válva. Aki 
betért az Örmény Közösségi Ház ud-
varára, láthatta, miként fő össze a hat 
hétig érlelt tej és a petrezselyemzöld 
különleges ételsavanyítóvá, Mezei 

Anikó hurutfőző asszony pedig a 
konyhatitkokat sem hallgatta el. 
Idős asszonyok tanították a fiatalo-
kat ángádzsáburt „büngyürgetni”, 
ami mint láthatták, türelemre ne-
velő tevékenység a javából, a nagy 
üstökben pedig főttek a hurutos 
versenyre szánt levesek. 

A fesztivál utolsó mozzanata volt 
a díjkiosztó. A György Róbertből, 
Jánossy Alízból és Bajna György-
ből álló zsűri nem rangsorolta az 
ángádzsábur leveseket, karakterisz-
tikus díjakat osztottak. Így a Leg-
távolabbi összefogó díjat kapták a 
szamosújváriak, a Legférfibiztatóbb 
díjat a csík szép víziek, a Legserényebb 
díjat pedig a gyergyószentmiklósiak. 
Az eseményen jelen lévő hurutárus 
asszonyok sem panaszkodhattak, 
az örmény eledelízesítővel senkinek 
sem kellett szégyent vallani. 




