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készített. A szovjet rendszer az emlékpa-
dot megsemmisítette.

Dr. Urmánczy Nándor sírjánál József fő-
herceg Országzászlót avatott és Maroshévíz 
díszpolgárává avatták. 2011. szeptem-
ber 5én Maroshévízen Kövér László, 
a Magyar Köztársaság Országgyűlésének 
elnöke jelenlétében, felavatták Urmánczy 
Nándor első köztéri szobrát.

A megsemmisült emlékpad újjáalkotott 
változatát  Módy Péter szobrászművész 
és Dani Gyula szobrász művét – 2013. 
október 1jén, Urmánczy Nándor születé-
sének 145. évfordulója alkalmából újból 

felállították a Margitszigeten. Az alkotást 
Tarlós István budapesti főpolgármester 
és Németh Szilárd országgyűlési képvi-
selő, Csepel polgármestere avatták fel az 
eredeti helyszínen, a szigeti szabadtéri 
színház előtt. A padon lévő emléktábla 
szövege:

„Dr. Urmánczy Nándor országgyűlé-
si képviselő 1868-1940. A trianoni béke 
elleni irredenta és revíziós mozgalom 
megteremtője és vezére. Az Ereklyés 
Országzászló Intézmény megalapítója, 
örökös elnöke. Hiszek Magyarország 
Feltámadásában.”

A Klub közönsége

Huszonöt éve annak, hogy 1990. április 
29-én püspökké szentelték Excellenciás 
és Főtisztelendő Dr. Jakubinyi György 
érsek urat, főegyházmegyénk főpászto-
rát. Püspökké szentelése a csíksomlyói 
kegytemplomban, a Szűzanyát különösen 
tisztelő székely népünk e csodás helyén 
történt. Itt kapta a főpapi jelvényeket és 

a gyűrűt, amelyek az egyházmegyével és 
népünkkel való eljegyzésének jelei.

Az isteni gondviselés akkor úgy in-
tézkedett, hogy ő legyen főmunka-
társa Excellenciás és Főtisztelendő 
Bálint Lajos érsek úrnak, majd utódaként 
főegyházmegyénk főpásztora. Ebből a hu-
szonöt évből négy évig mint segédpüspök 

Jakubinyi György püspöki jubileumára 
készülnek Gyulafehérváron

Jakubinyi György érsek, a Gyulafehérvári 
Főegyházmegye főpásztora április 29én 
ünnepli püspökké szentelésének huszon-
ötödik évfordulóját. A jubileum alkalmá-
ból az érseki iroda és Tamás József segéd-
püspök adott ki közleményt, melyeket az 
alábbiakban közreadunk.

Érsek úr nem óhajt semmilyen ünnepséget, 
méltatást az évforduló kapcsán. A püspökké 
szentelés helyén, a csíksomlyói kegytemp-
lomban már bemutatta hálaadó szentmiséjét 
húsvét után, néhány osztálytársa jelenlété-
ben, minden ünnepélyesség nélkül.

A püspökszentelés évfordulóján hála-
adó szentmisét mutat be a gyulafehérvári 
székesegyházban.

2015. április 29én, a gyulafehérvári 
székesegyházban délelőtt 10 órakor kez-
dődött a hálaadó, jubileumi szentmise, 
majd 12 órától, a teológia Aula Magna ter-
mében díszgyűlésre kerül sor az Erdélyi 
Magyar Egyházirodalmi Iskola szerve-
zésében. Ennek keretében hangzottak el 
a köszöntőbeszédek. Az ünnepség után 
szerény, alkalmi kínálkodásra is sor került.

Befejezésül érsek atya kérését tolmá-
csolom, amely a jubileumi emlékképen 
szerepel: 

„Püspökké szentelésem 25. évforduló-
ján kérem imáikat.”

Gyulafehérvári Érseki Iroda

Excellenciás és Főtisztelendő 
Dr. Jakubinyi György érsek úr

 püspökké szentelésének 
25. évfordulója

Az örmény kiállítás nyerte a Velencei Biennálét

A diaszpórában élő örmény művészek munkáiból válogató, Armenity/Haiyutioun 
című kiállításával Örményország nyerte el a legjobb nemzeti pavilonnak járó Arany 
Oroszlánt az 56. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálén, az All the World‘s 
Futures című főkurátori kiállítás művészei közül pedig az amerikai Adrian Pipert jutal-
mazták Arany Oroszlánnal.                    http://hvg.hu/kultura/20150509_velenceibienale
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szolgálta főegyházmegyénket, huszonegy 
éve pedig már mint főpásztor vezeti.

Számára könnyebb lett volna a tudomá-
nyos élet világában maradni, amelyben 
tizennyolc évet töltött el a hittudományi 
főiskola katedráján…

Természetesen attól sem szakadt el 
teljesen, bizonyság rá megjelent köny-
vei, tanulmányai, cikkei és előadásai. 
Főpásztori tevékenysége azonban a taná-
réhoz képest sokrétűbbé vált. A reábízott 
főegyházmegye igazgatása, minden gond-
ja és problémája nehezedett vállaira. 

Mai globalizálódó világunk egészen 
más kihívásokkal jelentkezik, mint koráb-
ban. Az elvándorlás, idegenben való mun-
kahelykeresés megbolydult méhkashoz 
tette hasonlóvá vidékünket is. 

Népünk drasztikus fogyatkozása elke-
serítő jelenséggé vált. A kettős – nemzeti 
és felekezeti – kisebbségben élés minden 
hátránya súlyos teherként nehezedik az 
itt élőkre. Az önzésnek, a korrupciónak, 
szabadosságnak és hazugságnak légköre 
zsongja körül az emberek életét. Az elsze-
gényedés nyomja rá egyre jobban bélye-
gét sokak életére…

Ilyen kihívások közepette kell a csatát 
megvívnia annak, aki nem felelőtlenül 
vállalja a vezetői szerepet. Ezt vállalta 
főpásztorunk is. Folytatja elődei meg-
kezdett munkáját, az Egyháztól elkobzott 
javak, épületek, kultúrkincsek visszaszer-
zését, mert ez a harc még nem zárult le. 
Egyházi intézményeink újbóli kiépítése: 
iskolák, öregotthonok, szociális otthonok, 
tanulmányi házak létesítése, új templomok 
építése, régi templomok, egyházi épületek 
tatarozása, a lelkipásztorkodás korszerű-
sítése – azok a feladatok, amelyek kiemel-
kednek a mindennapok teendői közül.

A lelki megújulást szolgálta az 
1996. esztendő húsvétján meghirdetett 

főegyházmegyei zsinat, amely – négyéves 
előkészület után – huszonkét dokumen-
tumban vázolta fel azt az utat, amelyben 
főegyházmegyénknek sajátos erdélyi vi-
szonyok között kell megélnie az evangéli-
umot az új évezredben.

Ugyancsak a lelki megújulást szolgálta a 
főegyházmegyénk alapításának ezredik év-
fordulójára meghirdetett millenniumi esz-
tendő, amelyet 2009-ben tartottunk meg.

Amikor püspökké szentelésének huszon-
ötödik évfordulóján köszönteni szeretnénk 
főpásztorunkat, és szeretnénk Istennek 
megköszönni, hogy személyében egy ta-
lentumokkal megáldott főpásztort adott 
nekünk, a Zsidókhoz írt levél szerzőjé-
nek szavaival kérlek titeket kedves hívek: 
„Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok 
reájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, 
mint akik erről számot is adnak. Hadd te-
gyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert 
ez nem válna javatokra.” (Zsid 13,17)

Érsek úrnak köszönjük eddigi felelős-
ségteljes munkáját, és további tevékenysé-
gét odaadással támogatva arra kérjük a 
jó Istent, hogy áldja meg, adjon számára 
további erőt és sok-sok egészséget! 

Ad multos annos!
Gyulafehérvár, 2015.  

Tamás József 
segédpüspök, általános helynök

Magyar Kurír
2015. április 24.

1865. jan.10én. Középiskolai és egyete-
mi tanulmányai végeztével a kolozsvári 
egyetemen, mint annak két ízben pálya-
díjnyertes és állami ösztöndíjas növen-
dékét, 1886ban az államtudományok, 
1890ben a jogtudományok doktorává 
avatták. 1888ban a vallás és közokta-
tásügyi minisztériumban mint fogalmazó 
gyakornok kezdte meg pályáját.

1923ban  teljes 35 évi szolgálat után  
saját kérelmére helyettes államtitkári cím-
mel nyugdíjba vonult.

Minisztériumi szolgálata alatt vezetője 
volt az irodalmi, közalapítványi és egye-
temi ügyosztályoknak, emellett 23 éven 
át a minisztérium Hivatalos Közlönyét is 
szerkesztette. Két ízben állami támogatás-
sal külföldi tanulmányútra (Svédország, 
Anglia) is kiküldték. Ezenkívül többször 
mint miniszteri biztos, vagy mint minisz-
teri képviselő teljesített megbizatást (a 
Nagybányai művésztelepet is ő nyitotta 
meg), majd több szaktanácsban és bi-
zottságban is mint miniszteri megbízott 
működött.

Több belföldi kitüntetésén kívül a fran-
cia Officier d Instruction  Publique dísz-
jelvény tulajdonosa, a londoni magyar 
kiállítás „Diploma for God Medall” és a 
lipcsei 1913 évi grafikai kiállítás elismerő 
okleveles kitüntetettje. Ezen kívül tiszte-
letbeli igazgató választmányi tagja több 

társulatnak, egyletnek, melyek körében 
felolvasásokat, vagy előadásokat is tartott.

1885tól az irodalom terén is működött, 
1913ban az Erdélyi Irodalmi Társaság, 
1923ban az egri Gárdonyi Társaság tag-
jául választotta.

Már gimnazista korában kíváló gyors-
író volt. 20 éves, mikor Jókai Mór 
1885.     febr.   1én Kolozsvárra utazott 
az Aranyember bemutató előadására. 
A „Magyar Polgár” c. lap számára leírta 
Jókainak minden szavát,  a megérkezéstől 
az elutazásig, a díszebéden mondott felkö-
szöntővel, a válaszokkal együtt. A gyors-
írásból átirt szöveget gyorsan a nyomdába 
vitték és még tartott a díszebéd, mikor 
a lap már meg is jelent. Az első példányt 
Jókai kapta, elámult ezen az „ameri-
kai” gyorsaságon. Kézszorítással fejezte 
ki megelégedettségét. Évekkel később 
a Petőfi Társaság egyik díszebédjén Jókai 
emlékezett rá, hogy Gopcsa László volt az 
ő kolozsvári gyorsírója. 

Fontos megemlíteni, hogy a vele egy 
évben született dr. Gopcsa Jakab testvére 
korai halála után négy kiskorú gyermeke 
gyámságát Dr. Gopcsa László – aki soha-
sem nősült meg – vállalta fel és nemcsak 
anyagilag segítette az özvegyet, hanem 
ellenőrizte is a gyermekek tanulmányi 
eredményeit, nyelvtanulásukat – külön-
órán még örmény nyelvet is tanultak, 

címmel új sorozatot indítottunk, amelybe bárki bekapcsolódhat. Ezzel is szeretnénk 
felhívni a figyelmet az erdélyi örménység kiemelkedő személyiségeire az élet minden 
területén és  ünnepelni büszkeségeinket. Általuk mi is gazdagodunk és még erőseb-
ben kötődünk örmény gyökereinkhez. Gazdag emberanyagból válogathatunk.

Kerek évforduló

Dr. Gopcsa László 
150 évvel ezelőtt született Szamosújváron

„A gonosz győzelméhez ele-
gendő az, ha a jó emberek nem 
csinálnak semmit.”  
                                                                      

Edmund Burke 
(1729-1797)


