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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)



Erdélyi Örmény Gyökerek2013. július–augusztus

14

Erdélyi Örmény Gyökerek 2013. július–augusztus

15

ra hívott3, elárasztja Krisztusnak, a világ 
világosságának ragyogása.4 A keresztény: 
Őbenne találja meg hivatásának és a világba 
szóló küldetésének lényegi tartalmát.

3. Ki vagy te, Világosító szent Gergely? 
Akiben a hit hatalmas ereje tükröződik!
Szenvedések és áldozatok árán is megtartot-
ta keresztény hitét és így a hite megtartot-
ta Őt.

A hit évében vagyunk, amelyet Benedek 
pápa hirdetett meg. „A hit kapuja” kezdetű 
apostoli levelében írja, hogy „Újra fel kell 
fedeznünk a hit útját, hogy egyre világosab-
ban meg tudjuk mutatni a Krisztussal való 
találkozás örömét és mindig megújuló élet-
erejét.”5 Ugyanis – ahogy írja – „nem fo-
gadhatjuk el, hogy a só ízét veszítse, sem 
azt, hogy véka alá rejtsük a világosságot.”6

A kereszténységet ma sajnos a hagyo-
mányosan keresztény országokban is so-
kan csak szociális, kulturális vagy politi-
kai szempontból tekintik, és legfeljebb szép 
szokást látnak benne.

Isten szolgája, boldogemlékű Márton 
Áron püspök úr, 1980. május 15-én kelt 
utolsó körlevelében írta:

„Szeretett Híveim, mint főpásztorotok el-
sősorban a hitet akartam megerősíteni lel-
ketekben, és a hithez való ragaszkodást ha-
gyom rátok örökségül.

Keresztény és emberi életünk alapja a hit 
és ugyanakkor számunkra őseinktől való 
drága örökség, amelyhez apáink hűségesen 
ragaszkodtak, és amelyért sok áldozatot vál-
laltak. A hit tárgya a láthatatlan valóság és 
ezért mindig nehézséget jelent az ember-
nek. A mai embernek különösképpen, ami-
kor tudomány, kultúra, társadalmi élet egy-
3 1 Pt 2,9
4 Jn 8,12
5 Porta fidei, 2
6 Porta fidei, 3

aránt elfordult a hittől. Az idősebb nemze-
dék, amelyik átélte a háború borzalmait és 
a sok változást, amelyen átment az emberi-
ség élete, megtanulta, hogy aki Istent elve-
ti, az könnyen megfeledkezik az emberies-
ségről is, s hogy a világ állandó változásá-
ban csak a hit az, ami nem változik, amibe 
belekapaszkodhatunk.”

Kedves ünnepelő testvéreim!
4. Mi az, amit magunkkal vihetünk a mai 
ünnepen?
Világosító szent Gergely példáját szemlélve, 
tartsuk meg, mélyítsük el és minden életkö-
rülmény közepette éljük meg keresztény ka-
tolikus hitünket.

Engedjük, hogy a hit hatalmas ereje járjon 
át bennünket. Engedjük, hisz ez tesz képes-
sé arra, hogy ne hajoljunk meg a világ és a 
hatalom kísértései előtt, s ellenálljunk a leg-
keményebb szenvedéseknek és a legcsábí-
tóbb hízelgéseknek is.

Tiridát király sorsában észrevehetők az 
Istentől való eltávolodás következményei: 
az ember elveszíti méltóságát, elállatia-
sodik és rabja lesz a saját ösztöneinek. Az 
egész elbeszélésből fontos igazság világlik 
ki: a hatalomnak nincs abszolút szakralitása, 
és nem igaz, hogy mindig igaza van abban, 
amit cselekszik. El kell ismerni a döntések 
személyes felelősségét: ha a döntések rosz-
szak, akkor is rosszak, ha király hajtja vég-
re azokat.

Az egész emberiség születik újjá, ami-
kor a hit leleplezi a bűnt, a gonosz megtér, s 
megtalálja Istent és az Ő igazságát.

A bálványoltárok helyén emelt keresz-
tény épületekben mutatkozik meg a ke-
reszténység igazi mivolta: befogadja azt, 
ami természete szerint érték az emberi-
ség vallásos érzékében, s ugyanakkor a 
hit olyan újdonságát adja, mely nem tűr 
kompromisszumokat.

Így amikor Isten szent népét építjük, hoz-
zájárulunk egy új civilizáció kialakulásához 
is, melyben magasabb szinten élnek tovább 
az ember legigazibb értékei.

Kedves testvérem!
Arra az aggodalmadra, hogy oly nehéz a hit 
útján járni, hogy oly nehéz a hit szerint élni 
– engedd meg, hogy egy párbeszédet idéz-
zek, amely a Vatikánban: Ferenc pápa és 
egy diák között zajlott, 2013. június 7-én a 
VI. Pál teremben.

„Szentatya! Francesco Bassani vagyok a 
XIII. Leó intézetből… keresem a hitet! Igen, 
hinni akarok, mert nehézségeim vannak. 
Néha kételyeim támadnak, de ez szerintem 
normális az én koromban… Néhány szót 
szeretnék hallani arról, ami megtart engem 
ebben a növekedésemben és arra kérlek, né-
hány szóval adj nekem némi útbaigazítást, 
ami megtart engem és a többi gyereket is!”

„Az úton járás – a hitben is – egyfajta 
művészet – kezdi válaszát Ferenc pápa. Ha 
mindig sietve haladunk, elfáradunk, és nem 
érünk a célba. De ha megállunk, és nem me-
gyünk tovább, akkor sem jutunk a célig. Az 
úton-járás művészete azt jelenti, hogy a ho-
rizontra, a látóhatárra tekintünk, és arra gon-

dolunk, hová is akarunk eljutni, vállalva az 
út összes fáradtságát.

Az út pedig sokszor nehéz, nem könnyű. 
Én azonban hűséges akarok maradni ehhez 
az úthoz, ami nem könnyű, érted? Mert van 
sötétség, jönnek sötét napok, az eltévelyedés 
napjai, sőt az elesések napjai! Elesik valaki, 
elesik…. De gondoljatok csak mindig erre: 
Ne féljetek az eleséstől! Az úton-járás művé-
szetében nem az a fontos, hogy nem esünk el, 
hanem hogy nem maradunk a földön. Kelj fel 
azonnal, és menj tovább!... Ez szép, ez egy 
mindennapi munka, az utat járni emberien, 
emberséggel… Egyedül járni, az egy ronda 
dolog, ronda és unalmas! Ellenben közösség-
ben, barátokkal, akik szeretik és segítik egy-
mást, segítik egymást abban, hogy tényleg 
célba érkezzenek oda, ahová el akartak jutni, 
az más!... Ne félj menni!”

Kedves ünnepelő testvéreim!
Ne féljünk hát a hit útján járni, ne féljünk, 
hisz a hit az nem ízét vesztett só, hanem 
mindenki számára világosság, amely jelzi 
az utat, hogy egymást bátorítva és segítve 
szentekké válhassunk. Ehhez kérjük Vilá-
gosító szent Gergely közbenjárását. Ámen.
(Szamosújvár, 2013. június 15.)

Az emigrációra kényszerülő örmények 
egyes csoportjai már a kora középkortól 
kezdődően Európa, Ázsia, Afrika különbö-
ző országaiba ortodox, katolikus és protes-
táns régiókba telepedtek, és a többségiekkel 
természetes kapcsolatfelvételt alakítottak ki.

Azonban, az örmény tudattal párosuló 
szenttiszteletük megtartása mellett a Habs-

burg-házhoz való hűségük jeleként Erdély-
ben a „barokk szentek” tiszteletét is elfo-
gadják. Valójában kompromisszumot kö-
töttek, mivel úgy vélték, hogy a sajátságos 
örmény kultúra megőrzése csak a katolikus 
értékek integrálásával válik lehetővé. Az 
örmény szentkultuszban erőteljesen jelen-
levő Világosító Szent Gergely tisztelet Er-

Száz Ávéd Rózsa
Világosító Szent Gergely búcsús emlékezete 
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