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Az idei Világosító Szent 
Gergely búcsú volt a hu-
szonötödik, amelyen  noha 
apai ágon örmény és katoli-
kus gyökereim is vannak   
reformátusként részt vettem.

Mindenik szép volt, ese-
ménydús, emlékezetes, de 
az idei katartikus élményt 
jelentett számomra. Az ün-
nepélyes, színpompás bevonulás, a szer-
tartás maga, aztán a kellemes meglepe-
tés, hogy a szentbeszédhez főpásztorunk, 
Dr. Jakubinyi György érsek, örmény 
apostoli kormányzó jött a pulpitushoz.

Kimondhatatlanul sajnálom, hogy nem 
figyeltünk erre a lehetőségre már elő-
re, hiszen az örmény genocídium 100. 
évfordulójára való megemlékezés ezt 

teljes mértékben indokolttá 
tette, és rögzíteni kellett vol-
na ezt a beszédet, amely na-
gyon sok új  adattal gazda-
gította eddigi ismereteinket. 
Emlékeztetett például arra, 
hogy 360 éve  született, és 
1715ben  300 éve halt meg 
az erdélyi örménykatoliku-
sok első és egyetlen püspö-

ke Verzár Oxendius, Armenopolis meg-
álmodója, a városalapító,  akinek a mai 
erdélyi örménykatolikusok a követői, és 
nekünk kell azért megtenni minden tő-
lünk telhetőt, hogy a Római Katolikus 
Egyháznak ez a részegyháza fenn marad-
jon. (A beszédben elhangzottak egy ré-
szét sikerült megszereznem, az örömhí-
rek között olvashatjuk.)

Bálintné Kovács Júlia
Beszámoló, örömhírek, köszönő szavak

Ezúttal is megörvendeztették a szent-
mise hallgatóit Kirkósa Júlia és Molnár 
Mária operaénekesnők felejthetetlen él-
ményt nyújtva számunkra.

A szentmise végén Apostoli Kormány-
zónk még egyszer szólott a több országból, 
megyéből városból összesereglett hívőhöz. 

 A jelenlévő egyházi és világi tisztség-
viselőket franciául, németül, románul kö-
szöntötte, majd meleg szavakkal mondott 
köszönetet dr. Issekutz Saroltának, aki 
hosszú évek óta szellemileg és anyagilag 
is támogatja az Erdélyben lévő 4 örmény-
katolikus plébániát és azok közösségeit.  
Számomra ezek a köszönő szavak azt su-
gallták, hogy Ő a jövőben is reméli ennek 
a támogatásnak a fennmaradását. 

Alighogy kijöttünk a templomból elszé-

gyelltem magam, mert felidéztem, hogy 
személy szerint én valóban mennyi min-
dent köszönhetek Saroltának, és az Erdé-
lyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesü-
letnek.

Több mint 20 éve, a Kossuth rádióban, 
a késő estiéjszakai híradóban hallottam őt 
először, amikor bejelentette, hogy Magyar-
országon  elsőként megalakult az  Orszá-
gos Örmény Kisebbségi Önkormányzat.

Aztán Szamosújváron személyesen is 
találkoztunk, és azóta együtt dolgozunk. 
Az volt a célunk, hogy felhívjuk a figyel-
met az Erdélyben otthonra talált, majd 
a Monarchiában vagy azon túl szétszó-
ródott örményeink társadalmi, kulturális 
szerepére.

Legjobb, ha a 2001. szeptember 14én 
Kolozsváron kezdődött és Szamosújváron 
véget ért  három napos IV. Jubileumi kon-
ferenciánk műsorfüzetéből idézek. 

„(részletek) 1997ben részt vettünk a bu-
dapesti székhelyű EÖGYKE szervezé-
sében megtartott konferencián (…) Szá-
munkra itthoniak számára ez a találko-
zás meghatározó jelentőségű volt, mert 
egyrészt lehetőséget teremtett a csíki-
ak, gyergyóiak, szentgyörgyiek, brassó-

iak, erzsébetvárosiak, 
szamosújváriak, kolozsvá-
riak számára, hogy megis-
merjük egymást, másrészt 
együttműködési megálla-
podás alapján, közös ren-
dezvényeinkhez a ma-
gyarországi társszerveze-
tek biztosítják az anyagia-
kat. (…)

Nekünk, késői utódok-
nak feladatunk, hogy fel-
kutassuk, számba vegyük 
és felmutassuk az immár 
350 éve Erdélybe települt 

(…) magyarrá lett őseink – a történel-
mi, nemzetalkotó örménység – történe-
tét, munkásságát.”

Akkor még nem volt Marosvásárhely-
nek közössége, de ide is csak jelmonda-
tomat tudom idézni, református zsoltá-
runkból: „Az Úr csodásan működik, de 
útja rejtve van”. Ma már Marosvásárhely 
a katalizátor Erdélyben a magyarörmény-
séget illetően.Egy busznyi zarándok Budapestről
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Célunkat elértük. Óriási jelentősége van 
a FÜZETEK megjelenésének, sikerült fel-
kelteni kutatók, tudósok, egyetemi hallga-
tók és tanárok, örmény családtagok érdek-
lődését, akik felszínre hozzák a múlt em-
lékeit, és megosztják azokat közösségünk-
kel. A Füzetek ajándékba viszik el hozzá-
juk.

Személy szerint azt is köszönöm, hogy 
az EÖGYKE szervezte „Barangolások 
őseink földjén” kirándulásokon bejárhat-
tam Erdélyt és a Kárpátmedencét, szo-
ros barátságokat köthettem, hogy a Füze-
tek munkatársaként megtanultam használ-

ni a világhálót, hogy egyegy közösségi al-
kalomkor  legyen az kiállítás,  konferen-
cia, vagy fesztivál  szeretettel ölelnek át, 
vesznek körül „nemzettársaim”…

És most a legújabb örömhír.  Hallot-
tuk a felszólítást, őrizzük meg tartsuk élet-
ben az örménykatolikusságot.  A felszólítás 
mellé segítséget is kaptunk. 

A 9. éve működő Mária Rádió Erdély 
adásait évek óta esténként, éjszaka gyak-
ran hallgatom, ezúttal megüti a fülem: 
„Ecsmiadzin – kelet hangjai, örmény fél-
óra” Azt hittem, hallucinálok… Aztán utá-
najártam a dolgoknak, és minden kiderült. 
Én az ismétlést hallottam kedden este, a 
műsor hétfőn délelőtt szokott elhangzani  
10.30kor. Interneten is hallgatható, Ma-
gyarországon 9.30kor.

A Mária Rádió örmény műsorának 
köszöntése

Az idén április 12én, Fehérvasárnap 
vagy az Isteni Irgalmasság vasárnapján 
az örmény világ Rómára figyelt: Ferenc 
Szentatyánk együtt misézett a világ kato-
likus örmény püspökeivel és papjaival az 
örmény népírtas (genocídium) századik 
évfordulóján. Ugyanakkor az egyháztaní-
tók közé iktatta Nareki Szent Gergely szer-
zetes hittudóst, misztikus költőt (+Narek, 
1005,  Szurp Krikor Nárekáci). Az ün-
nepségen képviseltette magát az aposto-
li gregorián Örmény Egyház is legfelsőbb 
szinten: II. Karekin legfelsőbb örmény 
katholikosz pátriárka Ecsmiadzinből és 
I. Arám ciliciai örmény katholikosz pátri-
árka Anteliasz/Beirutból. 

Az a megtiszteltetés ért, hogy Msgr. 
Szakács Endre örmény általános helynök 
úrral mi is együtt misézhettünk a Szent-
atyával ezen a jeles örmény ünnepen. Kép-
viseltük a Romániai katolikus örmények 
Ordináriátusa híveit. Gondolom, hogy 
a Mária Rádió örmény műsorának a meg-
nyitása összefügg ezzel az eseménnyel. 

ISTEN áldása, a csíksomlyói Szűzanya 
oltalma és Világosító Szent Gergely atyánk 
imája kísérje a Mária Rádió örmény műso-
rának szerkesztőit és hallgatóit. 

Főpásztori áldásommal,
Jakubinyi György érsek
örmény apostoli kormányzó

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük 
a Mária Rádió hallgatóit 

az erdélyi örménység nevében!
Köszönetünket fejezzük ki, és óriási 

öröm számunkra, hogy a Mária Rádió te-
ret adott az éter hullámhosszán az erdé-
lyi örmények hangjának. Annak a hang-
nak, amely háromszázötven éve Erdélyben 
hallható, és amely idővel magyarrá vált, 

de szívében és szokásaiban megmaradt ör-
ménynek. 

Az erdélyi örmények az évezredes örmény 
kultúrának csíráit hordozzák vérükben, élték 
és élik meg hétköznapjaikban, Erdélyben is, 
immár háromszázötven éve, amióta Mold-
va irányából tömegesen érkeztek ebbe a cso-
dálatos országba. Ugyanakkor a keresztény-
ség tanítását is lelkükben hordozzák, hiszen 
az örmény nép a világ első nemzete, amely 
301ben kisgyermektől aggastyánig, teljes 
nemzetként befogadta Krisztus tanítását, és 
megkeresztelkedett Világosító Szent Gergely, 
az örmények apostola által. Krisztus tanítá-
sát hűen megőrizték a muzulmán és keresz-
tény világ határán, a Kaukázuson, de hűsé-
gesek maradtak az örmény genocídium ide-
jén is, pontosan 100 évvel ezelőtt, 1915ben, 
amikor a másfélmillió áldozat között sokan 
vértanúhalált haltak, mert nem tagadták meg 
Jézus Krisztust.

Az örménymagyar identitás megőrzé-
sének helye hagyományosan a templom. 
Gyergyószentmiklós, Szamosújvár, Erzsé-
betváros, Szépvíz templomaiban még fel-
csendül az örmény ének. De Erdély na-
gyobb városaiban, ahová a kereskedés 
kényszerítette az örményeket, él az örmény 
hagyomány. Bárhol éltek és élnek örmények 
Erdélyben, mindenhol megpróbálnak a kö-
zösség szolgálatában a magyarság, a kultú-
ra és civilizáció  követeivé válni. 

Örvendünk annak, hogy kultúrteremtő 
szerepükről, hitük tanúságáról, az örmény 
népről, az erdélyi örménymagyarokról 
most már többet hallhatunk a Mária Rádió 
hullámhosszán. Isten segítse a Mária 
Rádió hitmegtartó küldetését és Fórika 
Sebestyén készséges és áldozatos munká-
ját az örménység szolgálatában.

Dr. Puskás Attila, Erdélyi Magyar
örmények Szövetsége elnöke és Kulcsár 
László  alelnök.

2. örömhír
Elsőmisés papot ünnepeltek Szépvízen.

Huszonhárom év után vasárnap újra új-
misés pap primíciás ünnepi szentmiséjét 
hallgathatták a szépvízi hívek. Gál Hunort 
június 29én szentelte pappá Jakubinyi 
György érsek Gyulafehérváron, a szülőfa-
lujában tartott primíciája után, augusztus 
elsejétől Gyergyócsomafalván kezdi papi 
szolgálatát.

Gál Hunort 
Gyergyócsomafalvára helyezték

Június 29én, Szent Péter és Pál apos-
tolok ünnepén a szépvízi Gál Hunor di-
akónust négy társával együtt Jakubinyi 
György gyulafehérvári érsek pappá szen-
telte a gyulafehérvári székesegyházban. 
Az ünnepi szentmise után az újmisés pa-
pok zárt borítékban kapták meg első kine-
vezésüket,  és augusztus elsejétől elkezdik 
segédlelkészi, kápláni munkájukat a fő-
pásztor által kijelölt helyeken. Gál Hunor, 
Szépvíz szülöttje Gyergyócsomafalvára 
kapta első helyezését.

Több mint ezren ünnepeltek
Gál Hunor újmisés pap első ünnepélyes 

szentmiséjét, primíciáját július 6án mutat-
ta be szülőfalujában. A településen hasonló 
ünnep legutóbb huszonhárom éve volt, ak-
kor Sebestyén Péter első miséjére gyűltek 
össze a hívek. Idén hozzávetőleg 1500 hívő 
döntött úgy, hogy ez alkalomból részt vesz 
a szertartáson, igazolva az elődök azon 
mondását, miszerint „az újmisés pap ál-
dása oly kegyelemdús, hogy érdemes még 
egy új cipőt is elkoptatni érte!” – mutatott 
rá Incze Sándor szépvízi kántor.

Az egész egyházközség ünnepelt
A papok, kispapok és a szép számban 

összegyűlt hívek fél tízkor indultak a he-
lyi plébániától az újmisés pap családi há-
zához, hogy ott elbúcsúztassák szerette-
itől. A szentmise homíliáját az egykori 

A Vörösköpönyegesek
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szépvízi plébános, a felcsíki egyházkerü-
let jelenlegi főesperese, Bara Ferenc tar-
totta, akit az újmisés kért fel erre a jeles 
feladatra. Az esperes az utolsó vacsora 
eseményéből kiindulva méltatta a papság 
alapítását, valamint buzdította az újmisést 
és a jelenlévőket, hogy a krisztusi tiszta 
forrásból merítsenek és életükkel váltsák 
valóra. Az áldozási könyörgést követően 
köszöntők hangzottak el, majd az újmisés 
áldások következtek. Az áldások után az 
újmisés köszönetét fejezte ki mindazok-
nak, akik támogatták, segítették, megerő-
sítették őt papi hivatásában, hogy ezáltal 
Isten szolgája, papja lehessen.

Öröm, hála, boldogság
„Vasárnap minden ember szívét, lelkét 

öröm, hála, boldogság töltötte el. Öröm, 
hogy Isten szeretete, kegyelme közülük 
pappal ajándékozta meg erdélyi főegy-
házmegyénket. Hála, mert végigvezette, 
kegyelmével elárasztotta újmisésünket a 
papi élethez vezető hosszú, nehéz úton. 

Boldogság, hogy részesülhettek az újmi-
sés áldásból, annak az újmisésnek az ál-
dásából, akire sok év alatt imáikkal Isten 
segítségét, bőkezű áldását kérték” – fogal-
mazott Incze.

Az újmisés papról
Gál Hunor 1987ben született, né-

pes családban nevelkedett – öten van-
nak testvérek. Az elemi iskolát szülő-
falujában, Szépvízen a Nyírő József 
Általános Iskolában, a középiskolát pedig 
a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv 
Károly Szemináriumi Líceumban 
(Kántoriskolában) végezte. 2007ben az 
érettségi után felvételizett a gyulafehérvári 
Szemináriumba, ahol nemrégiben fejezte 
be tanulmányait. Gyakorlati, pasztorációs 
évét a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király
plébánián, illetve a gyergyószentmiklósi 
Szent Miklósplébánián töltötte.

(Forrás Székelyhon.ro Kömény Kamilla 
2014.07.06)

A sorozatot a Zalatnán született két 
Lukácstestvér közös fényképével foly-
tatjuk.

Az ábrázolt személyek: Lukács József 
és Mihály

A testvérpár mindkét tagja Zalatnán 
született, József 1832. február 21.én, 
Mihály 1833. szeptember 28.án. Aty-
juk Lukáts Lukács zalatnai postamester, 
pénzváltó és bányatulajdonos („gazdag 
örmény”), anyjuk Begidsán Katalin volt. 
(Lukáts Lukács arcképét sorozatunk 8. ré-
szében, Begidsán Katalinét 2014. októbe-
ri számunkban mutattuk be.)

A Zalatnán élő erzsébetvárosi 
Lukácsoknál sűrű volt a gyermekáldás: 
Lukács és Katalin összesen tíz gyermek-
kel büszkélkedhetett (hét fiúval és három 
leánnyal), és a családban egyetlen csecse-
mőkori halálozás sem fordult elő. A gaz-
dag család nagy gonddal nevelteneveltet-
te gyermekeit. 

József érettségi után, 1854ben a bé-
csi tudományegyetemre iratkozott be, 
ahol Konstantin bátyjához hasonlóan1 
ő is gyógyszerészetet tanult és 1856. jú-
lius 29én megkapta gyógyszerészi dip-
lomáját. Leszármazottainak családi em-
lékezete sze rint Lukács József „udva-
ri gyógyszerész volt Schönbrunnban”. 

Erzsébetvárosi Lukács József patikáriu-
si működését az Osztrák Gyógyszerészka-
mara adattára is megerősíti, mely szerint 
„Hofexpedient” volt, azaz az Udvar szá
mára történő kiszállításokat intézte, való-
ban a Schönbrunnban, a palota bejáratánál.

Lukács József felesége Kittel Minna, tu-
domásunk szerint egy bécsi polgárcsalád 
leánya volt. Házasságukból egy fiúról tu-
dunk, aki azonban nem a gyógyszerésze-
ti hivatást választotta: ő hivatásos katona 
lett. (Egyetlen datálatlan fényképén az if-
jabb József fiatal huszárszázadosként lát-
ható, azonban további sorsáról nincs adat 
– feltehetően ő is utód nélkül, viszonylag 
fiatalon halt meg2).

Józsefet 1890ben saját kérésére 
nyugdíjazták (A cs. kir. Udvari Patika 
schönbrunni fiókja 1902ig működött.) 
Egy rokon naplója szerint az idősebb 
Lukács József 1906 márciu sában halt 
meg. (Feleségéről nem szól a naplóbe-
jegyzés, tehát ő valószínűleg még a napló 
1901es megkezdése előtt halt meg.)

József öccse, erzsébetvárosi Lukács 
Mihály a legfiatalabb gyermek volt a csa-
ládban. Öregkorában (a preszákai mártír
emlékmű avatásakor „volt 48as nemzet-
őr”nek mondta magát. Ez igen sokat el-
árul nemzeti érzelmeiről, még ha a magyar 

Gyarmati Béla
Örmény arcképek (10. rész) – 

Lukács József és Lukács Mihály
Az örmény arcképekkel nem ismert embereket akarunk bemutatni, hanem egykori 
örmény elődeink közül némelyeknek máig fennmaradt arcképét szeretnénk megosz-
tani az Olvasókkal. Ezeknek a képeknek az érzelmi értékük a számunkra felbecsül-
hetetlen – egy 150 éves képnél már szinte mindegy, hogy olajportréról vagy egy szé-
piaszínű fényképről van-e szó. 

Balról Dr. Jakubinyi György, 
mellette Datev Hagopián
örmény apostoli püspök (Bukarest)

Datev Hagopián, Dr. Jakubinyi György 
és dr. Issekutz Sarolta


