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Barna Pál főkonzul úr, Szarka Gábor konzul 
úr jelenlétét, és köszönjük azt a támogatást, 
amellyel Magyarország Főkonzulátusa ren-
dezvényünk megvalósulásához hozzájárult.

Mindent összefoglalni azonban a költőnek 
sikerül a legjobban – végezetül hadd idéz-
zem továbbra is Váci Mihályt:

Az ünnepi szentmisét Szakács Endre, 
helybéli örmény katolikus plébános ce-
lebrálta. A szentbeszédben, amit Drócsa 
László, kézdikővári örmény származá-
sú római katolikus plébános mondott, szó 
esett Világosító Szent Gergely életéről és 
az örmény népnek a kereszténység útjára 
való térése körülményeiről. 

A mise végén Jakubinyi György ér-
sek, a Romániai Örmény Katolikus 
Ordinariátus apostoli kormányzója ma-
gyar és román nyelven köszöntötte az 
egybegyűlteket. 

Ezt követően a résztvevők átvonultak az 
örmény katolikus plébániára, ahol a szer-
vezők mindenkit örmény ünnepi ételekkel 
vendégeltek meg, többek között hurutos le-
vest tálaltak fel a megéhezett vendégeknek. 

Az ünnepség ebéd után folytatódott az 
örmény közösségi házban, ahol Ermone 
Martaian, örmény származású, jelenleg 
Budapesten élő képzőművész festménye-
it, és Kabdebó János, kolozsvári születé-
sű, Budapesten élő fotóművész fényképeit 
tekinthették meg az érdeklődők, majd ör-
mény táncokkal ismerkedhettek meg.

*
Világosító Szent Gergely az örmé-
nyek és magyarörmények legnagyobb 
szentje. Szent Gergely az örményor-
szági Ararát tartományban született 
240-ben. Nemesi családból szárma-
zott, de mivel keresztény dajka nevelte, 
még gyerekkorában megkeresztelték. 
Cézáreában pappá szentelték, majd 
csatlakozott III. Tiridat király kíséreté-
hez, de mivel megtagadta a pogány is-
tenek tiszteletét, megkínozták, és tizen-
öt éven át raboskodott. Amikor a király 
súlyosan megbetegedett, Szent Gergely 

Riti József Attila
Világosító Szent Gergelyt ünnepelték

Tizenhetedik alkalommal szervezte meg szombaton a szamosújvári magyarörmény kö-
zösség az örmények és magyarörmények legnagyobb ünnepét, Világosító Szent Gergely 
napját. Mint minden évben, a rendezvény idén is az örmény népviseletbe öltözött lá-
nyok és meghívott egyházi méltóságok felvonulásával kezdődött. Az ünneplő közösséget 
Jakubinyi György gyulafehérvári római katolikus érsek, a Romániai Örmény Katolikus 
Ordinariátus apostoli kormányzója tisztelte meg jelenlétével. A rendezvényen továbbá 
jelen voltak: Varujan Vosganian gazdasági miniszter, a Romániai Örmény Egyesület el-
nöke, Vákár István, a Kolozs megyei tanács alelnöke, Hamlet Gasparian, bukaresti ör-
mény nagykövet, Sabo Marius, Szamosújvár polgármestere, Năsălean Ioan, alpolgár-
mester, valamint a helyi tanács számos képviselője. A Világosító Szent Gergely-napi bú-
csúra mintegy 400 vendég érkezett az ország és a világ minden szegletéről. 

Fővárosi Örmény Klub 
2013. július 18., csütörtök, 17 óra

A Pest megyei Kormányhivatal Nyáry Pál terme,
bejárat a Budapest V., Semmelweis u. 6. szám felől 

Műsor
Film Bisztrai Mária színművészről

(Xantus Gábor és Áron filmje)
Bevezetőt mond: Kabdebó János és dr. Kiss Margit 

Közreműködik: Dudits András dudukon

Rendezi: Budapest Főv. XIII. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Támogató: Fővárosi Örmény Önkormányzat

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

(Elhangzott Gyergyószentmiklóson, 2013. június 16-án, az EMÖSZ bemutatkozásán)

A Szövetségbe az Alapszabályzatban meghatározott jogi keretek és feltételek szerint lehet 
belépni magán- vagy jogi személyként, amelyet a Füzetek következő számaiban közlünk. 
Ugyanitt tesszük közzé majd az örmény felmérő adatlapot is. Az EMÖSZ elérhetősége: Pos-
tacím: Piata Petőfi Sándor 4, Gheorgheni, RO-535500 (Kulcsár László – tel.: +40-751888806)
Str. Campului 3, 540175, Tg. Mures, RO-540175 (Puskás Attila – tel.: +40-742181537)
Email: emosz2013@gmail.com Facebook: facebook.com/erdelyimagyarormenyek.szovetsege

Nem elég jóra vágyni:
a jót akarni kell!
És nem elég akarni:
de tenni, tenni kell!
A jószándék kevés!
Több kell: - az értelem!
Mit ér a hűvös ész?!
Több kell: - az érzelem!
Ám nemcsak holmi érzés,
de seb és szenvedély,
keresni, hogy miért élj,
szeress, szenvedj, remélj!

Nem elég - a Világért!
Több kell: - a nemzetért!
Nem elég - a Hazáért!
Több kell most: - népedért!
Nem elég - Igazságért!
- Küzdj azok igazáért,
kiké a szabadság rég,
csak nem látják még,
hogy nem elég!
Még nem elég!

Dr. Puskás Attila elnök
Erdélyi Magyarörmények Szövetsége

Örmény népviseletbe öltözött lányok és egyhá-
zi méltóságok felvonulásával kezdődött az ün-
nepi szentmise
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Excellenciás és Főtiszteletű apostoli kor-
mányzó úr! Főtiszteletű főesperes urak, 
Tisztelt paptestvérek! Kedves ünnepelő 
testvéreim!
Minden évben – pünkösd utáni 4. szomba-
ton –, az örmény katolikusok és az örmény 
gyökerekkel rendelkezők; szerte a világon 
összegyűlnek, hogy imádságban és a leg-
szentebb áldozat bemutatása közben em-
lékezzenek Világosító szent Gergelyre, az 
örmény nép nagy szentjére!

Én is – mint a csíktaplocai „hurut her-
ceg” – alias, Száva Lukács nagybirtokos 
dédunokája –, és ti is mindannyian; ezért 
gyűltünk össze ma itt Hajakagak-ban, a 
Szamosújvár-i székesegyházban.

Minden igazi keresztény – vagyis Jézus 
Krisztust követő – búcsús ünnep, akkor ér-
tékes a lelki előrehaladás szempontjából, 
ha nemcsak a szentmisén való részvét-
tel ünneplünk, ha nemcsak egymással ta-
lálkozva fogyasszuk el ünnepi ebédünket, 
hanem ha tanulunk is valamit attól, akinek 
emléknapját üljük, ha példát veszünk attól, 
akire emlékezünk!

Reményeim szerint, mindannyian is-
merjük Világosító szent Gergely életmű-
vét, mégis elevenítsük fel azt, amiben sze-
rintem mindannyian követhetjük őt napja-
inkban is.

Az örmény közösség keresztségével – 
ami a polgári és a katonai vezetők megté-
résével kezdődött –, a nép új önazonossága 
születik meg. Ez lett az örmény lét alkotó 

eleme és elválaszthatatlan sajátossága. At-
tól kezdve lehetetlen volt örménységről be-
szélni anélkül, hogy annak ne lett volna lé-
nyeges része a Krisztusba vetett hit.

A történész – Agathangelusz – szimbó-
lumokkal teljes elbeszélésben mondja el 
részletesen azokat a dolgokat, amelyek a 
hagyomány szerint az örmény nép tömeges 
megtérését kísérték. Az elbeszélés két hős 
gondviselésszerű és drámai találkozásával 
kezdődik: az egyik hős a ma ünnepelt Ger-
gely, a másik az örmény király: III. Tiridát.

Először egy összeütközés történt, mert 
Gergelytől a király azt követelte, hogy ál-
dozzon Anahit istennőnek. Ő ezt megta-
gadta, és elmagyarázta az uralkodónak, 
hogy egyedül Egy a teremtője az égnek és 
a földnek, aki nem más, mint a mi Urunk 
Jézus Krisztus Atyja. Kegyetlenül meg-
kínozták, de Gergely – Isten erejével áll-
hatatos maradt. Amikor a király ezt látta, 
szűk, mély és sötét kútba dobatta Gergelyt, 
amelyben kígyók éltek, s ahonnan senki 
nem került ki élve. A Gondviselés azon-
ban egy jámbor özvegy keze által táplálni 
kezdte Gergelyt, s így ő hosszú éveken át 
sértetlenül élt a kútban. 

A történet következő eseménye Rómá-
ban játszódik, ahol Diocletianus császár 
megpróbálta elcsábítani Hripszime szü-
zet – aki, hogy elkerülje a veszedelmet, 
néhány társnőjével elmenekült Rómából, 
és Örményországban keresett menedéket. 
Szépségére fölfigyelt Tiridát király is, s ő 

Drócsa László
Szentbeszéd Szamosújvárott

meggyógyította. III. Tiridát király há-
lából megkeresztelkedett, és 301-ben ál-
lamvallássá nyilvánította a keresztény-
séget. Az örmény apostol szerepe lett 

az örmények megtérítése. Előnevét on-
nan kapta, hogy ő világosította meg az 
Evangéliummal az örmény népet.
(Szabadság, 2013. június 17.)

is meg akarta szerezni magának. Amikor 
látta, hogy semmire sem megy, Hripszimét 
társnőivel együtt kegyetlenül megkínoztat-
ta és megölette. Büntetésül e szörnyű tet-
téért, Tiridát vaddisznóvá változott és nem 
kapta vissza emberi alakját mindaddig, 
amíg égi jelnek engedelmeskedve ki nem 
szabadította Gergelyt a kútból, melyben ő 
immár 13 éve élt.

Amikor a szent imádságára újra emberré 
változott, Tiridát megértette, hogy Gergely 
Istene az igaz Isten, s elhatározta, hogy 
családjával valamint hadse-
regével együtt megtér és az 
egész országban hirdetni kez-
di az evangéliumot.

Így történt, hogy az örmé-
nyek megkeresztelkedtek, 
és a kereszténység a nem-
zet hivatalos vallása lett. 
Gergely pedig, akit közben 
Cezareában püspökké szen-
teltek, Tiridáttal együtt bejár-
ta az országot, lerombolták a 
bálványok kultuszhelyeit és 
keresztény templomokat épí-
tettek.1

Kedves ünnepelő testvéreim!
Az örmények megtéréséhez fűződő esemé-
nyek hagyományos elbeszélése alkalmat ad 
nekünk, hogy megfontoljuk a következőket:

1. Ki vagy te, Világosító szent Gergely? 
Szent!
Szent, akit mi tisztelünk, szent, akit mi ün-
neplünk, szent, akire mi emlékezünk! Szen-
tek azok, akik nem azt teszik, amit lehet, ha-
nem azt, amit kell! És hogy mit kell tegyen 
egy szent, azt a bennük lévő isteni szóból, a 
lelkiismeretből olvassák ki.
1 vö. A romániai katolikus örmények 
ordináriátusa – Szamosújvár 2001, 11-15 o.

Világosító szent Gergely is vállalhatta vol-
na a könnyebb, a hitét megtagadó utat. Sza-
badkozhatott volna, akárcsak Jeremiás pró-
féta. De lelkiismeretén keresztül meghallot-
ta Isten hozzá intézett szavait: „Nézd, ajkad-
ra adom szavaimat, ma nemzetek és orszá-
gok fölé állítalak, hogy gyomlálj és rombolj, 
pusztíts és szétszórj, építs és ültess.”2

Tudta, hogy mit kell tennie és azt roppant 
nagy lelki- és fizikai erővel, lendülettel vég-
re is hajtotta. Népe szolgálatában volt kivá-
ló, népe szolgálatában lett szentté!

Kik a szentek? Példaképe-
ink! Példaképeink, akikre fel-
nézhetünk, akiknek életét, ma-
gatartását követhetjük. Kü-
lönböznek a színész, labda-
rúgó- illetve énekes sztárok-
tól, akik életéből nem egyszer 
hiányzik a belső tartalom. A 
szentek életpéldájukkal segí-
tenek nekünk a hétköznapok 
küzdelmeiben. Nem egyik pil-
lanatról a másikra lettek szen-
tek, hanem szívós küzdelem 
árán, többszöri újrakezdés ré-
vén. Nem voltak bűntelenek, 
de bűnbánatuk révén megsza-
badultak hibáiktól.

2. Ki vagy te, Világosító szent Gergely? 
Világosító!
Szent Gergely sajátos jelzője: világosító – 
örményül: luszavorics. Ez a jelző megkü-
lönbözteti őt a keresztény világban ünnepelt 
szentek között.

Világosító: jól kifejezi kettős tevékeny-
ségét népe megtérésének történelmében. A 
megvilágosítás ugyanis a keresztény nyelv-
ben hagyományos kifejezés annak jelzésé-
re, hogy a keresztség által a tanítványt, akit 
Isten a sötétségből csodálatos világosságá-
2 Jer. 1,10.

Drócsa László örmény gyö-
kerű plébános 
(Fotó: Kabdebó János)


