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Elkövetkezett Gergely bátor 
nyilatkozata következtében a 
megpróbáltatások rettenetes 
sora, melyek gondolatára is 
megbénul a sziv, hogyan lehet 
ember embertársának farkasa, 
hogy miket képes a megva-
dult szenvedély és nyers erő 
alkotni a rendületlenül álló 
meggyőződéssel szemben.

Megparancsoltam neked 
többször, hogy mesebeszéde-
iddel ne izgass. Eddig megkí-
méltelek téged – szól a király 
– mint egy oly férfiút, ki sze-
mélyem körül érdemet szerzettél; reméltem, 
hogy észretérsz és az isteneket imádni fo-
god, a kiknek tiszteletét elrablád, mert nem 
ismered el isteneknek, holott valóban azok. 
Megveted a hatalmas, aranyszobrú Diánát, 
országunk éltetőjét és a nagy Jupitert, a föld 
és ég teremtőjét; némáknak nevezed a töb-
bi isteneket, sőt bennünket is lealacsonyítot-
tál. Mivel te a gyalázkodás szótárában any-
nyira jártas vagy, hogy bennünket vadállat-
okhoz hasonlítani nem irtóztál, azért átad-
lak téged a kínzásoknak, hogy érezd szava-
id hiábavalóságát. Én nagyra becsültelek té-
ged, magamat megaláztam, hogy hozzád 
szóljak és te úgy feleltél nekem, mint pajtá-
sodnak.” Ez okból először szigorú fogság-
ba helyezte, azután megparancsolta Dertád, 
hogy Gergely kezeit kössék hátra, szájá-
ba tegyenek zablát, a hátára sóterhet s mint 
egy fölpodgyászolt öszvért futtassák meg; 
sőt hogy a király zsarnoksága annál szem-
beötlőbb legyen, megrendelte, hogy Ger-

gelyt, melle körül erősített 
szíj segítségével palotájának 
tetejéig húzzák föl. Igy ma-
radt függve 7 napig. Ekkor 
a király maga elé állíttatá és 
kérdé: „míkép tudtad kiálla-
ni és nem roskadtál össze a 
súlyos szenvedés alatt? Ime 
beláthatod, hogy nem ma-
rad büntetlenül, ki az istene-
ket szidalmazni merészli. Ha 
még most sem imádod az is-
teneket, akkor még nagyobb 
kínok fognak reád szállani. 
Gergely erre ezt felelé: „A mi 

a bálványokat illeti, melyeket isteneknek 
nevezel, nem egyebek, mint kézzel készített 
művészi képek, fából, kőből, ezüstből vagy 
aranyból; ezek sohasem beszéltek és nem 
gondoltak sem rád, sem rám. A mi a rám ra-
kott sóterhet illeti, nem roskadtam le alat-
ta, mert bizom az én Uramban, a ki az igaz-
ság savával fogja befűszerezni keserű álla-
potomat és az alázat édes igáját örökkétartó 
ajándékúl fogja adni. A kik pedig kőbálvá-
nyokat imádnak, a próféta szavai szerint 
(Mózes II.-ik könyv. XV, 5.) a mélység el-
borította őket és alászállottak a tenger fene-
kére, mint a kő; a kik a fából faragott bálvá-
nyoknak hódolnak, azokról így szól a prófé-
ta: (Ezekiel XX. rész. 47, 48. vers.) Én tüzet 
gyújtok benned és megégetek benned min-
den nyers fát és minden száraz fát, és nem 
oltatik el a gyuladás lángja, és megég abban 
az egész terület, és meglátja minden test, 
hogy én az Úr gyújtottam meg azt; a kik pe-
dig az ezüst és az arany bálványokat imád-

ják, Ezekiel (VII, 19.) szavai szerint „Ezüst-
jük és aranyuk nem szabadíthatja meg őket 
az Úr haragja napján” a ki képes nehéz ter-
het rakni a neki ellenálló és hozzád hason-
ló bűnösökre.” A király Gergelynek ezen 
szavaira mintegy éles kard által megsebzett 
oroszlán elrendelé, hogy rögtön Gergelyt 
fejjel lefelé akasszák föl, s a míg így függ, 
a trágyadomb füstjét bocsássák rá, és tíz iz-
mos férfi lelke ki-szakadtáig vesszőzze a ki-
rály parancsát makacsul megvető sz. vérta-
nút. Hét napon át maradt így függve, mialatt 
nem szűnt meg hirdetni Krisztus evangéli-
umát és imádkozni önmagáért és feleiért. 
„Hálát adok neked Uram, hogy méltatlan-
ságomat kegyelmedre érdemesíted, hogy 
fájdalmaim keserűségét békével elviseljem; 
könyörülj rajtam, mint egykor azon gonosz-
tevő fölött könyörültél, ki a kereszten fáj-
dalmaidnak résztvevője vala; adj erőt, hogy 
sz. neved igazságáért harczoljak és meghal-
jak; add, hogy azokkal együtt, kik nevedért 
dicsőségesen múltak ki, az örök boldogság 
koronáját elnyerjem. Irgalmazz teremtmé-
nyeidnek, különösen Örményországnak, 
hogy téged és egyszülött fiadat, a mi Urun-
kat megismerjék; lágyítsd meg az emberek 
szivét hogy édes igádnak hódoljanak; s mi-
vel az egész világ tele van irgalmaddal, en-
nélfogva azokat is, a kik még nem jutottak 
az igazság útjára, hívd meg vendégszerető 
asztalodhoz örökkétartó országodba. Add, 
hogy az egész föld, melyet véreddel meg-
váltottál a sötétség hatalmától, hogy hozzád 
térjen, egyedül téged imádjon, és hogy ha-
ragod távozzék az emberektől” Így fohász-
kodott a sz. és följegyzék az írók, és a király 
elé terjeszték azt; de a következmények-
ből ítélve ez sem hatotta meg a királyt. „Hát 
most hogyan vélekedel Gergely? Életem se-
gítségére akarsz-e lenni, a mint ezt ifjú ko-
rodtól fogva tetted, vagy hiúságodat követ-
ve, czéltalanul akarsz meghalni?”

Mire Gergely felelé: „Sietek testemtől el-
válni, parancsolj velem, a mint neked tet-
szik, mérj rám bármily halált, hogy az örök 
élet koronáját mielőbb elnyerjem.” A király 
erre így válaszolt: „Ezt az ajándékot nem fo-
gom neked megadni, hogy gyorsan kiszen-
vedhess, és a szenvedések után nyugalma-
dat, melyet te örök életnek nevezesz, biz-
ton elnyerhesd; hanem, huzamos szenve-
déseket bocsátok rád, hogy gyorsan meg ne 
halj s ez által megboszulva legyen az istenek 
megbántása, s azon makacsságod, melylyel 
tőlük a hódoló imádást megtagadod.” Ek-
kor a király megparancsolá, hogy két faha-
sáb közé irgalmatlanul szorítsák össze lába-
it, úgy, hogy a vér lábujjain kicsordult; de 
Gergely ekkor is így szólott: „Áldott legyen 
a látható és láthatatlan teremtmények Ura, 
a ki erőt adott a megpróbáltatásra.” A ki-
rály meggyőződött, hogy Gergelyt nem le-
het könnyen az isteneknek megnyerni, azért 
a vértanúság kegyetlenebb eszközeit vette 
elő. Vasszegeket veretett Gergely lábai alá 
és azokon sétáltatá, úgy, hogy a vér áradoz-
va folyt ki. Ekkor Dertád utalva a vérnyom-
okra, monda: „Vajjon ezek is az istenednek 
láthatatlan alkotásai, a melyeket te itt látsz.” 
„Igen, viszonzá a sz., jól mondod, hogy ezek 
az én Istenemnek láthatatlan alkotásai, mert 
a mit gyengeségünkben vetünk el: az erény-
ben kel ki; gyalázat közt vetettünk és di-
csőséggel aratunk. Mert mindenki megy és 
könyek közt veti el a magot: a szomorúsá-
got és fájdalmat, melyek üdvösségünk vé-
gett szállanak reánk, de midőn az aratás ide-
jén  a kalászokat gyűjtik bőven: akkor öröm 
és vígság közt mutatják  föl azokat.” (Zsolt. 
128, 6.) Ekkor a király a bakókhoz fordul-
va, megparancsolá, hogy üssék arczúl ad-
dig, míg könyei kicsordulnak, hogy ő is ré-
szesüljön amaz örömökben. S midőn a szen-
tet össze-vissza verték, hogy könyei cso-
rogtak, kérdé tőle a király: „Úgy-e ez előt-
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ted öröm?” „Mindenesetre, válaszolá a sz., 
a mennyiben arcza verítékével fáradozó 
földmives, a nyári hőségben rálövelő nap-
sugarak alatt nem csügged el, hanem szor-
galmasan gyűjti a gyümölcsöket, melyek 
a téli pihenő alatt számára örömet és nyu-
galmat biztosítanak.” „Tehát csak munkál-
kodj, úgymond a király, a vértanuság szán-
tóföldjén, hogy a várva várt nyugalmat föl-
találhasd.”

A kegyetlen király éjjel-nappal azon töp-
rengett, hogy válogatott kínzásaival a cso-
dás állhatatosságú Gergelyt megtörje; mi-
ért is hátára fekteté, fejét gerendák közé 
szoríttatá s ily állapotban sót, salétromot 
és eczetet töltetett be az orrába; de mindez 
a király előtt csekélységnek látszott; azért 
juhbőrből készült zsákot hozatott, megtöl-
tette azt hamuval és abban annyi ürt ha-
gyott, hogy a lélekzetvétel ne legyen gátol-
va; a zsákot a sz. fejére húzták és a nyakánál 
lekötötték, hogy lélekzetvétel alkalmával a 
hamu befogja. Ez a kínzás 6 napig tartott, 
melynek lefolyása után a zsarnok ily kér-
dést intézett Gergelyhez: „Honnan jösz te 
Gergely? Talán abból az országból, mely-
ről te nekem beszéltél.” „Igen, válaszolá a 
sz., abból a boldog országból jövök, mely 
sohasem fog elmúlni, a hol hamu helyett 
hervadhatlan virág, eczet helyett édes 
öröm vár reám.” Gergelynek ezen magasz-
tos gondolatai még inkább kihozták sodrá-
ból Dertádot. Most már a legaljasabb vérta-
núságot mérte Gergelyre. Ugyanis lábánál 
fogva felakasztatá és lobogó vizet öntetett 
belé. Azután levétette a fáról és így szólott 
hozzá; „Teljesíted-e akaratomat vagy nem? 
Imádod-e az isteneket, melyek az egész vi-
lág üdvére és épülésére vannak?” Mire Ger-
gely így felelt: Én az én Uramat imádom Is-
tenem gyanánt, mert ő a teremtő, élet és 
üdv; de a bálványképeket, miként eddig, 
úgy ezentúl sem fogom Isten gyanánt elis-

merni, mert emberi kezek faragták.” Erre 
a király így szólt: „Mivel, az istenekről azt 
állítád, hogy emberi faragványok, hulljon 
rád most boszuvillámuk.” Már a veríték 
özöne lepte el a kínzók homlokát, csakhogy 
azt az alkotást, mit embernek neveznek, 
megtörve, lelki erejétől megfosztva láthas-
sák. De im a kínzók ajkán és szivében is-
ten szelleme megszólal, s a kínzó eszközök, 
mint a ruhát verő pálcza, nem rombolnak, 
hanem a lelki tisztaságot és erőt nevelik. 
Hiába parancsolta meg Dertád, hogy vas-
kampókkal szaggassák fel Gergely testét, 
Gergely önérzetes a szenvedésben, és így 
szól: „Elhatároztam magamban, hogy kis-
ded koromtól fogva szívembe öntött isteni 
törvényt híven megtartom, Ő az a hatalmas, 
a ki képes minden nyomortól megmenteni, 
míg magadat beveted a kínok jövendő özö-
nébe, mert őt nem ismered, sőt másokat is 
kényszerítesz, hogy Isten szeretetétől elvál-
janak.” „Hol van a te Istened, kiáltá a király, 
a ki kiszabadíthat kezeim közül, vagy en-
gem elítél?” A felbőszült Dertád tovább ha-
ladott a vészes lejtőn, vas tövisekkel sürün 
hintett földre terítteté a meztelen Gergelyt 
s azon addig forgattatá, míg egész testét az 
átszúrt tövisek vérrel boríták. Másnap a ki-
rály az irtózatosan megkínzottat maga elé 
állítván, így nyilatkozott; „Csodálkozom, 
hogy még életben maradtál, semmibe vet-
ted a fájdalmakat, és még szólani képes 
vagy.” De Gergely erre azt felelé: „Ez nem 
az én kitartásom, hanem a kegyelem Urá-
nak ereje, a kit teljes szívvel arra kértem, 
hogy te Isten szolgájának állhatatosságát 
felismerve, beláthasd, hogy a benne remé-
lőket semmiképpen sem lehet Isten szerete-
tétől elválasztani.” Azonban a zsarnok ter-
vét sem az isteni tanítás, sem a béketűrés 
csodás példája nem vala képes megtörni, 
sőt inkább éleszté ádáz dühe lángját; ez ok-
ból megparancsolá, hogy Gergely mindkét 

lábszárát vaslemezek közé helyezzék, sze-
gekkel verjék át s úgy akasszák föl. 3 na-
pig szenvedett ily állapotban; a 4-ik napon 
maga elé állíttatá a király: „Ime a te csalfa 
reményed ismét meghiúsult és nem szaba-
dított ki kezeink közül.” Gergely erre felelé: 
„Ellenkezőleg, hisz láthatod, hogy a te re-
ményed hamis alapon áll, mert a legválo-
gatottabb kínzásaid sem csüggesztenek el 
azért, mert az, a kit te tisztelsz, semmi, és 
tetteid a tévely művei. Szívleld meg, hogy 
én nem rettentem vissza a vértanuságtól, 
hanem az Úr erejével harczoltam ellen-
ségemmel, mert előbb-utóbb megtörik az 
öreg test, és akkor eljön a nagy építész, fi-
ait fölkeresi és a megvénhedt test része-
it összehozza, és a kiknek lelkét erkölcsi 
tisztaságban találja, meg fogja dicsőíte-
ni. Azok pedig, kik Isten ellen támasztott 
gyülölségben élnek, szintén föl fognak tá-
madni, de az örök szenvedés tüzére, külö-
nösen azok, kik, mint te, a bálványokért ra-
jongtak.” Ezek a szavak mélyen elkeserítet-
ték a királyt: „Én nem törődöm azzal, hogy 
téged Istened ismét föltámaszt vagy nem; 
de mivel mondád, hogy örök tüzre vet en-
gem, én tehát itt, ideiglenes tüzbe vettetlek; 
hadd lássam, megment-e innen Istened?” 
Utoljára megparancsolá a király, hogy egy 
nagy üstben ólmot olvasszanak; miután az 
folyékonynyá vált, leöntette a sz. testét, és 
a hus czafatokban hullott alá; és ugyan-
azt szájába is önteté; de mégsem halt meg, 
hanem oly erős- és derültnek mutatkozék, 
hogy a hozzá intézett kérdésekre tisz-
ta feleletet adni képes vala. „Miként tudsz 
lélekzeni még?” kérdé a király; mire a sz. 
válaszolá: „Nem mondtam-e már, hogy 
mindez azért történik, hogy megismerd az 
Urat, ki erőt ad és megszégye níti azokat, 
kik hozzád hasonlólag ellene harczolnak.”

Látván a király a kínzások sikertelensé-
gét, édesgető eszközhöz folyamodott. Ma-

gas hivatallal és kitüntetések reményével 
kezdé kecsegtetni. Ekkor a királyhoz be-
lép Ardávászd, a ki Dertádot kisded korá-
ban megmenté a kivégzéstől, és a kit ezért 
Dertád főparancsnoki méltósággal jutalma-
zott és így szólt: „Hatalmas Király! Gergely 
nem érdemli meg az életét, tehát ne is éljen 
és ne lásson többé világosságot. Milyen rég 
van közöttünk és még sem ismertük meg őt, 
ő édes atyád gyilkosának fia, a ki Örmény-
országra annyi szomorúságot hozott; azért 
nem tanácsos, hogy ama gonosztevőnek 
szülöttje életben maradjon.” A király meg-
rázkódott a múlt gyászos emléke fölött és 
haragja pusztító villámmá lőn; rögtön meg-
parancsolta, hogy Ártásád várában a halál-
ra itéltek vermébe dobják, melynek min-
den rétege a mérges kígyók és undok álla-
tok fogai közt kiszenvedett szerencsétlenek 
jajgatásából pattant ki. Mikor elhurczolták, 
- mint az örmény vértanuk könyvében ol-
vassuk - útközben egy kórházból 30 régi ke-
resztény hívő borult a sz. lábai elé és rögtön 
meggyógyult; minek láttára a tartományi 
főnök fia és anyja megkeresztelkedett, de 
a pogány tartományfejedelem lefejezteté. 
Sz. Gergely a sötét veremben, miként Dá-
niel próféta az oroszlánok vermében épség-
ben maradt; bántatlanul hagyták a viperák, 
mert egy láthatlan erő megfékezé a vadak 
természetét.

Gergely folytonos imában társalkodott 
őrangyalával, kitől azt a vigasztaló bizta-
tást nyerte, hogy ezen türelmét Isten gazda-
gon meg fogja jutalmazni, és e szellemi ál-
dás az egész országra ki fog terjedni. Míg 
Gergely a veremben senyvedett, egy Anna 
nevű özvegy, az ártásádi vár lakója, napon-
ta kenyérrel táplálta őt. Valóban elmondha-
tó sz. Gergelyről, hogy Krisztus keresztjét 
testében hordozá, hogy szenvedései Krisz-
tus hitéből kisugárzó isteni erényeknek bi-
zonyítékai.


