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Örmény katolikus 
keresztelő volt ismét az 

Orlay utcai templomban

2016 április 24-én keresztelte és bér-
málta meg Krikor atya Szalonna Zoltán 
Diránt a Dajbukát család unokáját. A bol-
dog szülők, Szalonna Zoltán és Vereckei 
Réka. Sok boldogságot kívánunk a szü-
lőknek és Zoltán Dirán ujszülöttnek.

Gergely a pártus (ősi, ókori iráni nép) 
Anagh király fia volt. Bölcseleti és szó-
nok képző tanulmányait a kappadokiai 
Kaisareában végezte. Kiváló szellemével 
és lángoló hitével kitűnt társai közül. Mint 
későbbi hittérítő ezért kapta a „Világosító” 
(Illuminátor) előnevet. A kapadokiai egy-
házi vezető, Leontios, hamar felismerte 
Gergely képességeit, így rövidesen pap-
pá, 5 év múlva püspökké szentelte. Így 
tért vissza hazájába, Örményországba és 
azonnal munkához látott.  IV. Tiridat király 
nem nézte jó szemmel a keresztény hitté-
rítői tevékenységet. Gergelyt elfogatta, 
mert megtagadta a pogány isten imádását 
és egy mély földalatti verembe (örményül 
Khor Virap) vettette, ahol 14 évig ember-
telen körülmények között raboskodott.

Kiszabadulására egy rendkívüli esemény 
után került sor. A király súlyos betegséget 
kapott és nem gyógyult. Nővére rendkí-
vüli álmot látott, hogy a király addig nem 

gyógyul meg, amíg a „verembe vetett” – et 
ki nem hozza a földalatti börtönből.

Gergely kiszabadult, a királyt meggyó-
gyította, aki elrendelte a keresztények ül-
dözésének beszüntetését.

A király és családja felvette a keresz-
ténységet és az ország hivatalos vallása 
a kereszténység lett. Gergely megszervez-
te az örmény egyházat, a pogány temp-
lomok helyére keresztény templomokat 
építtetett és 12 püspökséget alapított. 
A kereszténység Örményországban gyor-
san terjedt. Az általános térítés 305 körül 
fejeződött be.

Így lett Örményország az első hivatalo-
san keresztény állam és Világosító Szent 
Gergely az örmény nép hittérítő aposto-
la, valamint az örmény állam kultúráját 
és politikáját is meghatározó személyiség.

Búcsújának napján ünnepeljük együtt 
ezt a rendkívüli embert. 

Fülöp Ákos plébános

Ki volt Világosító Szent Gergely?

Örmény katolikus szentélyek – oltárok 

Szamosújváron az örmény katolikus székesegyház Erdély legnagyobb barokk templo-
ma. Homlokzatán középen nagy torony, kétoldalt 1-1 kisebb, benne számos mellékoltár. 
A Szentháromság tiszteletére szentelték, de a búcsút Világosító Szent Gergely ünnepén 
tartják, ami jelentős esemény napjainkban is, mind a város, mind a magyarországi és 
erdélyi örmények életében. 1930-ban lett az akkor felállított örmény katolikus apostoli 
kormányzóság székesegyháza.

1748-1759 között épült. Története eléggé változatos. Hol a torony dőlt le, hol villám 
csapott bele, hol tűzvész pusztított. Értékes kincse a Rubensnek tulajdonított festmény, 
melyet – valószínűleg egy nagyobb kölcsönért – I Ferenc királytól kaptak ajándékba. 
(Igaz, ők választották ki!) 1944-ben elkerült a templomból, s csak 1999-ben került visz-
sza. A címe is sokatmondó – melyen el lehet gondolkodni – „Levétel a keresztről”!

dr. Sasvári László
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