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A közös munka összetartja
Az örménység épületei különleges lelkiséget őriznek

GERGELY IMRE

G yergyószentmiklós arculatát 
alapvetően meghatározzák azok 
az épületek, melyeket az egykor 

nagyon gazdag örmény kereskedő csa-
ládok építettek. Amellett, hogy a város-
központban és az „örmény sor”, vagyis 
a mai Márton Áron utca két oldalán álló 
impozáns házakat felépítették, létrehoz-
ták a közösségi célokat és hitéletet szol-
gáló létesítményeiket is. A megóvásukért 
végzett munka pedig fontos összetartó 
erőt ad a mai utódoknak. Ezt tapasztal-
hatták nemrégiben a Szent Anna tiszte-
letére szentelt kápolna felújítása során 
is, de ez csak egy volt az utóbbi néhány 
évben megvalósult fejlesztések, javítá-
sok sorában. 

Visszavinnék a vallásos lelkületet 
a Csobot-hegyre

A város fölé magasodó Csobot-hegyen 
két kápolna áll egymás mellett. Egyiket 
a székely hívek, a másikat az örmények 
emelték, mindkettőt Szent Anna tisztele-
tére. A 18. század derekán emelt örmény 
kápolna megújulását ünnepelhették az 
idei Szent Anna-búcsún. Kicserélték a te-

tőzetet, új ajtó került a bejáratra, a padló 
új kövezetet kapott, és kívül-belül újra-
festették a falakat. Így már várhatóan 
újabb évszázadokig fogadhatja majd az 
imádkozó híveket.

A hely az utóbbi időben inkább volt 
a kiránduló gyergyószentmiklósiak tú-
racélpontja, mint vallási kegyhely. Gál 
Hunor plébános elképzelése az, hogy ezt 
megváltoztassa. Ne csak a jóleső sétáért 

és a városra nyíló gyönyörű kilátásért 
jöjjenek ki ide az emberek. 

Jelenleg évente kétszer zajlik a ká-
polnánál egyházi szertartás, a húsvét 
előtti nagyszerdai keresztút és a Szent 
Anna-búcsú alkalmával. A plébános 
gondolata az, hogy ez gyakoribb legyen, 
akár havonta tartsanak itt szentmisét. 

Minden bizonnyal lenne erre igény a 
hívek részéről, fontos az örmény katoli-

• Építkeznek, épülete-
iket javítják a gyergyó-
szentmiklósi örmény 
katolikusok, és bizonyít-
ják: ha őseik nyelvét nem 
is, de hagyományaikat és 
hitüket őrzik, és tovább-
ra is erős közösséget 
alkotnak. Képesek össze-
fogni és nagy dolgokat 
alkotni.

Az Örmény Művészeti Fesztivál 
idején megnyílnak 
a városközpontban álló házak kapui

kusoknak a kápolnájuk, ez bebizonyo-
sodott a felújítás során is. 

Maguk a kezdeményezők sem gon-
dolták volna, hogy milyen széles körű 
és odaadó összefogás keletkezik. „Az 
isteni gondviselés jele, ahogy ekkora 
segítő szándék mozdult meg, ahogy 
egymás után helyére került a kirakós 
minden eleme. Vállalkozóként is mond-
hatom, legmerészebb álmaimban sem 
gondoltam volna, hogy ez ilyen rövid 
idő alatt meg tud valósulni” – jelentet-
te ki Kulcsár László, a Gyergyószent-
miklósi Örmény Katolikus Egyesület 
vezetője a 2018-ban indult főjavítás le-
zárultakor. 

Csodaszámba megy a kápolna ol-
tárképének visszahelyezése is. A képet 
eltüzelésre szánt lomok közé dobva 
találták meg véletlenül. A hátán ol-
vasható írás szerint 1967-ben festette 
újra egy bizonyos Pál Józsefné. Most 
megtisztítva, kijavítva került vissza a 
kápolnába. 

A július 26-ai kápolnabúcsú alkal-
mával újraáldott kápolna falára ugyan-
akkor egy márványtábla került, Jaku-
binyi György érsek aranymiséjére és 
Ferenc pápa erdélyi látogatására emlé-
keztetve. Egy időkapszulát is elhelyez-
tek itt. Ebben a felújításban résztvevők 
felsorolása, az építmény történetének 
fontosabb állomásainak említése mel-
lett ezt a szöveget is olvashatják majd 
azok, akik évtizedek vagy évszázadok 
múlva felnyitják: 
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