
AKTUÁLIS6 Gyergyói Hírlap  2018. július 11., szerda

Vállalkozó kedv minden-
képp szükséges, és a ma-
gasságtól való viszolygást 

is le kell küzdenie annak, aki 
templomtoronyba kívánkozik. 
Az élmény megéri. Legalábbis 
mindenért kárpótol az a kilá-
tás, ami a gyergyószentmiklósi 
örmény katolikus templom tor-
nyából tárul a látogató szeme 
elé. A 20 méter magasan lévő 
toronyban, a harangok szint-
jén, azaz mintegy 18 méteren, 
ablakok nyílnak a négy égtáj-
ra, rálátást biztosítva mind-
arra, amit a környező hegyek 
zárnak közre. És ez, bizony pa-
zar látvány.

A felújításon már túl vannak

Most már biztonságos a torony-
ba való feljutás – a szerkezet el-
korhadt részeit megerősítették, 
kicserélték a lépcsőfordulók pa-
dozatát, az örmény közösség fi-
ataljainak köszönhetően pedig 
megtisztult a toronyfeljáró az 
évek folyamán összegyűlt sze-
méttől.

Az elkorhadt szerkezeti ele-
mek kicserélésére mindenképp 
szükség volt, különben nem sike-
rült volna felújítani a négy haran-
got, amiből kettőn már a repedés 
nyomai is megjelentek. A hívek 
adományaiból végezték el a ha-

rangjavítást – tudtuk meg Gál 
Hunor, örmény katolikus plébá-
nostól, aki a további tervekről 
szólva elmondta, múzeumot sze-
retnének kialakítani a toronyban.

A torony mint turisztikai célpont

A lépcsőfordulók tágabb tereiben 
a helyi örmények családfáit, relik-
viákat állítanák ki, illetve a négy 
forduló egyik-egyikében az erdé-
lyi örmények lakta településekről, 
azaz Csíkszépvízről, Szamosúj-
várról, Erzsébetvárosról és Gyer-
gyószentmiklósról szóló leírást 
szeretnének kifüggeszteni. „Azért 
mindegyikről, hogy Gyergyóból 

ne kelljen elmenjenek a turisták, 
itt tudjanak tájékozódni” – magya-
rázta Gál Hunor. Mint mondta, a 
harangok szintjén lévő ablakok-
ra jelenleg alkalmazott dróthá-
ló zavarja a fényképezést, ennek 
módosítását is tervezik. Továbbá, 
leírásban tüntetnék fel, hogy mi-
lyen településeket, hegységeket 
láthat a szemlélődő a toronyból.

A harangokról

A harangoknak is történetük 
van, ami kiolvasható a rajtuk lévő 
feliratokból, de további kérdések-
re a plébánostól kaptunk választ. 
Megtudtuk, eredetileg öt harang-

ja volt a gyergyószentmiklósi ör-
mény katolikus templomnak, az 
1848-as forradalom és szabad-
ságharc idején mindegyiket be-
sorozták, ágyút öntöttek belőlük. 
A templomnak 1872-ben lett is-
mét harangja: Brassóban készítet-
ték el a mostani középső, mintegy 
300 kilósat. Az első világháború 
után, 1929-ben Szebenben készül 
további három. A nagyharang 567 
kiló, rajta a felirat: „Áldott emlékű 
lelkipásztorunk, Görög Joachim 
címzetes kanonok tiszteletére. A 
római katolikus hívek.” Gál Hunor 
hangsúlyozza: a római katoliku-
sok annyira tisztelték az örmény 
papot, hogy nagyharangot öntet-
tek az emlékére.

Lázár Matild adománya és 
Szent Matild tiszteletére készült 
a kicsi harangok egyike, amely 
170 kilót nyom, a legkisebb pedig 
a halottak emlékére, Világosító 
Szent Gergely tiszteletére ké-
szült. Ennek súlya 70 kiló.

Testvérként szól 
a két templom nagyharangja

Érdekesség, hogy az örmény 
templom és a Szent Miklós temp-
lom nagyharangjainak hangzása 
zeneileg összecseng – említet-
te Gál Hunor. „A Szent Miklós 
templom nagyharangja D hang-
ban, az örmény katolikus temp-
lomé G hangban szól. Ezek a 
hangok a zenében testvérpárok, 
és ahogyan egy 1933-as írásban 
megjelenik: Gyergyóban a két 
nagyharang testvérként szól. Ez 
különlegesség” – hívta fel a fi-
gyelmet a plébános. Hozzátette, 
manapság is rengeteg hanrangot 
készítenek, de nem jellemző, 
hogy figyeljenek arra, hogy egy 
településen belül két templom 
harangjának hangja zeneileg ösz-
szecsengjen.

PETHŐ MELÁNIA

Gyergyóban testvér a két nagyharang

Élmények a templom tornyában

Közeli és nem mindennapi látvány a toronyból: régizenekoncert az örmény templom udvarán

A Népművészeti Alkotóház udvarán öltögetnek a hímzőasszonyok

Ameddig csak ellátni, 

mondhatni minden 

szemrevételezhető a 

gyergyószentmikló-

si örmény katolikus 

templom tornyából. 

Rendbetétele nemrég 

történt meg, terv, hogy 

múzeumot alakítanak 

ki benne. Ezzel kívánja 

bővíteni az amúgy is 

nagy látogatottság-

nak örvendő templom 

turisztikai vonzerejét a 

helyi örmény katolikus 

egyház.
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Gyergyószentmiklóson a Gá-

bor Áron utcai Benedek-kúriá-
ban tizenhatodik alkalommal 
ültek össze az ügyeskezű asz-
szonyok. A Népművészeti Alkotó-
házban a Gránátalma Egyesület 
hímzőtáborában hétfőn kezdő-
dött el az közös munka és más-
fél hétig öltögetnek az asszonyok. 

„Két tábort tartunk idén, a je-
lenlegit hamarosan a tizenhete-
dik követi” – mondta elöljáróban 
Kisné Portik Irén néprajzkutató a 
Gránátalma Egyesület elnöke. A 
tervek szerint a két táborban egy 
fésülködőasztal-terítő és a tü-
kör melletti hímzett díszek elké-
szítése illetve egy női társalkodó 
környezetének a megteremtése 
és berendezése a cél, tudtuk meg 
a táborvezetőtől. A jelenleg zajló 
táborban a harmincat is megha-
ladja a bejelentkezett ügyes kezű 
asszonyok száma. Csíkszékről, 
Marosszékről, Udvarhelyszék-

ről vannak táborozók, akik mint 
egy nagy közösség alkotják a 
hímzőasszonyok körét. Az öltö-
getés mellett mindkét tábor prog-
ramjában szerepel kirándulás. 
A jelenlegi táborozok mezőségi 
egyházakat látogatnak meg, ahol 
elfekvőben vannak olyan kézi-
munkák, melyeket nem használ-
nak, ezeket rajzolják le, hogy újra 
elkészíthessék. 

Gizella királyné mintáit követik

Továbbá nagy munkának fog-
nak az idei táborban az asszo-
nyok, tudtuk meg Kisné Portik 
Iréntől. „Ebben a táborban szeret-
nék elkezdeni annak a palástnak 
a mását, másolatát, amit 1004 és 
1007. között készíthetett Gizella 
királyné és hímzőköre, és az ada-
tok szerint 1004-1007. között aján-
dékozták XVIII. János pápának, 
ez lenne az első magyar hímzés-

emlék. Egyháznak ajándékozó-
dott a palást és sajnos a Francia 
forradalomkor felgyújtott temp-
lomban eléget. Csupán rajz marad 
fenn róla és az úri hímzés, mint 
Hungarikum megindoklása vettük 
be a dolgozatba, és mindenképp 
szeretnénk a másolatot elkészíte-
ni” – mondta a néprajzkutató, hoz-
zátéve: „A régi magyar hímzést 
pont száz évvel ezelőtt keresz-
telték el úri hímzésnek, és az úri 
hímzés fogalom mellé szeretnénk, 
ha a régi magyar hímzés megne-
vezés is a köztudatba kerülne.”  

A következő hímzőtábort  
szeptemberre tervezik, az elké-
szült anyagokból kiállítást hoz-
nak létre. A táborvezető jelezte, 
a Gránátalma Egyesület minden 
olyan asszonyt vár, akik készte-
tést éreznek, kedvet kapnak az 
öltögetés alapjait elsajátítani.

BARICZ-TAMÁS IMOLA

Táboroznak a hímzőasszonyok
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