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Azírásbeliörményirodalmat,akárcsaka
nemzeti nyelvhez nélkülözhetetlen írást,
tudós szerzetesek teremtették meg. Ki-
indulópont volt az 5. században Szent 
SzahagáltallefordítottSzentírás.Aszent
fordítókemlékétazörménynaptárszerint
együtt ünnepeljük, köztük Naregi Szent 
Gegelyt. Céljuk az volt, hogy a kor fon-
tosműveilegyenekörményülhozzáférhe-
tők,ezértállítottakfölnagyonkoránisko-
lákatÖrményországban.Aszentmiseszö-
vegétismegalkották,mivelahíveksema
szír, sem a görög szöveget nem értették.  
Mindeznemjöhetettvolnalétre,hael-

sőkéntVilágosító Szent Gergely meg nem 
szerveziakeresztényállamot.
Örményországnak két óriása volt a

középkori költészetben: Naregi Szent
GegelyésKegyelemteljes Szent Nerszesz. 
SzentGegely,amagányosmisztikusKe-
let-Anatóliábanélt, igazi irodalmipálya-
futásamindössze az első évezred utolsó
évtizedeitől 1002-ig tartott, halála után
évszázadokra teljesen feledésbe merült.
Deműve,A(bűn)bánatkönyve,másné-
venNaregmégismegérkezettaharmadik
évezredbe,mertkorunkatisabenneföltá-
rulóproblémákkínozzák.
Elsőnyomtatottmegjelenéseután1875-

igmár50kiadástértmeg.Ezaharminc-
egyedikfordításaavilágirodalomban.Ez 
aBibliautánavilágmindentájánélőör-
ményeklegfontosabbkönyve.Azemigrá-
cióbamindenhovámagukkalvitték,ima-
könyvként használták. Már Madtheosz 
Csughajeci (Dzsulfai Máté)szerintabib-
liai zsoltárok folytatása: „Mintha ez a
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Beszélgetés a szív mélyéből Istennel 

testbenélőangyalteljesenátszűrtevolna
az egész előzőkorszak irodalmát, a teo-
lógiát,filozófiátésakülönböző tudomá-
nyokat.Mégisbölcsességévelakizáróla-
gosköltészetfölöttáll,mintakeresztény
civilizációegyfajtaösszegezéseésbetető-
zése”.Költőkésteológusokegyarántma-
gukénak vallják.

Másmunkáinálunkszinteismeretlenek:
Első nagy művét, az Énekek énekének
magyarázatát a vaszpurágáni Ancevacik
tartomány fejedelmének tiszteletére írta.
ABibliának ezt a ritkán idézett könyvét
Salamon királynak tulajdonítják, tulaj-
donképpen szerelemes versek gyűjtemé-
nye,nincsegységesfelfogásértelmezését
illetően.Narekaciszerintatesti,tárgyilé-
tezőkláthatómódonfejezikkiazistenit,
mertazanyagivilágteremtésénekrészei,
ígyalkalmasakarra,hogybenneaz iste-
nimegnyilvánuljon. „A testi által lássuk
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alelkit.”Szerinteaférfiésnő,konkrétan
amenyasszonyésavőlegényszerelmea
házassággalmegáldatik,ezértnemszakad
elIstenkegyelmétől.Akétnemszerelmét
aszentcsaládeszméjérealapozza.
Abarank keresztjének története című

énekétAbaranfalukolostor-együttesének
építésealkalmábólirta.
Intelmeken, dicsőítő szónoklatokon és

homiliákonkívülújegyháziműfajtiste-
remtettGanc(Kanc)azazkincs(tár) néven 
-bizonyos ünnepeken való éneklés céljá-
ból. Ezek az ünnepmisztériumát dicsőí-
tik.Soraika„kincs”szóvalkezdődnekés
akezdőbetűkösszessé-
gükben a „Krikor éne-
ke” kifejezést adják.
Minden versszak is-
métléssel végződik, az
utolsó az elhunytak ir-
galmasságra méltatása. 
Ősi homiliákból vett
sorokkalvégződnek.

Imadalai (kb. 2 tu-
cat) tartalmilag hozzá-
juk kötődnek. Hagyo-
mányos fordulatokon
túlegyrészüka10.szá-
zadtársadalmiéletének
változásait tükrözi, de
azemberbelsővilágát,
gondolkodását és éle-
tétmégnemábrázolják
olyanmélységben,mint aBánatkönyvé-
nek természetfölötti erejűmagaslatai.Az
örményimadalokbanaszokásosszépség-
ideáltazIstenanyatestesítettemeg.Legra-
gyogóbbkifejezéseennekaVártávárdala,
Szent Gegely egyik legjobb költeménye.
Krisztus színeváltozását itt rózsák és lili-
omokszínpompásvirágaivalillusztrálja.
Mértéktelenülgazdagtudásaésfeddhe-

tetlenéletmódjajóvoltábólnagyhírnévre

tett szert. Sok hagyomány fűződik hoz-
zá, egy részük szóban vagy írásbanma-
radtránk.
Több költeményét is az Istenanyá-

nak szenteli.A születés dalában ruháza-
ta teljes szépségébenábrázolja.Azaddi-
gi sárágánok a „legdicséretesebb és leg-
dicsőségesebb” jelzőkkel illetik, Szent
Gegelynélbukkanfölilyenformábanelő-
ször.Színpompásművében,Aföltámadás
dalábanönmagátmintazArarátlejtőinle-
szállószekérkocsisátábrázolja.
A Nareg az örmény kultúra gyöngy-

szeme. Csodálatosmódon kimentették a
szeldzsuk invázió kö-
zelgőpoklából.Benne
a vaszburágáni mester
körképetrajzolavilág
főbajáról,hogy Isten-
tőlelszakadtakazem-
berek és megpróbálja
visszavezetni őket. A
megtérővagybűnbánó
templomi látogatását
követiazörményIste-
ni Liturgia útmutatása
szerintatemplomelő-
csarnokába való belé-
péstőlkezdve.„Mivok
herrahajic...” „Sen-
kiseközeledjékaz is-

teni misztériumhoz a
katekumenek(újmegté-

rők),kételkedőkvagybűneikmiattelég-
tételtvégzőkközül.”Őkcsakidáigjuthat-
takazkoraikeresztény időkben.Eztkö-
vetiabelépésaszűkebbértelembenvett
templomba, hitvallás, kegyelem kéré-
seazelnéző ítélethez, felkészülésazOl-
táriszentségre. Ennek során a szent köz-
vetítőkhözfordul:IstenszülőSzűz Mária, 
angyalok, apostolok, szentek. Az utolsó
„felvonás” két speciális könyörgés: egy

Zárug Katalin, az est rendezője
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harang,aszentségekszimbólumahív,de
ezegybenazítéletnapharsonája.Amásik
egészkistudományosdisszertációaszent
olajhoz (mürron, krizma), melyet a ke-
resztséghez, pappá szenteléshez, szente-
lésekhezésahalálelőttikülönlegesszer-
tartáshozhasználnak.ANarekafelkelőés
örök világosság eksztatikus pillanatával
zárul az igazságnapján, az örök élet ki-
rályságában.-Ezakeret.Ezttöltimega
szerzőmás-másbűnökkel,bajokkalküz-
dőembertípusokmagáravállalthelyzete-
ivel,nevükbenteszvallomástésIstenelé
visziőketkönyörgéseivel.
„Teológia és szépirodalom, a keresz-

tény tanítás egyedülálló enciklopédiá-
ja imádságos formában,napihasználat-
ra. Gyógyító italokká cseppfolyósított
Biblia, lírai imafüzér emberi szenvedé-
sekre.” E szavakkal jellemzi az iroda-
lomtörténet e páratlan alkotást.A szer-
ző nagy öntudattal vallja halhatatlansá-
gát,éshogyláttaIstent(akitJézuselőtt
senki se látott) és hogy nemcsak korá-
nak, hanem az eljövendő nemzeteknek
szólnaksorai.

Rejtély, hogy 300 év alatt miért nem
fordítottákmagyarraamechitaristák?Ta-
lánmertazasszimilációtólféltek.Mányó
Gergely mechitarista főapát többször
idézte Boldog Mechitár sorait: Vedd el
egy nemzet nyelvét és meghal az a nem-
zet.Sa80-asévekbenvalóban„Magyarrá
lettkeletinépek”címmeljelentmegegy
különbenkiválókönyv,addigraodáigju-
tottunk,hogyebbenmármegsememlítik
azörményeket,atörökökviszontmintha-
zainemzetiség(!)vannakbenne.
Szent Gergely magyarra fordításában

úttörőmunkátvégeztekWeöres Sándor és 
Zsigmond Benedek Schützprofesszorúr-
ral együtt, szemelvényeik és méltatásuk
utánazonbannagycsöndkövetkezett.
Narekacit mindkét örmény egyházban

szentkénttisztelik.Ráadásulanaregiko-
lostor, ahol életét leélte, állítólag katoli-
kusvolt(internet).
Akatolikusvallásonbelülalatinonkí-

vülma is többszertartás (rítus)van,kü-
lönbözőnyelveken,deazörménykatoli-
kusrítusnyelveazörménymaradt.

Ferenc pápaNaregiSzentGergelytaz
örmények közül el-
sőként nyilvánította
egyetemesegyházdok-
torráarómaikatolikus
egyházban.

E g y h á z t a n í t ó k 
vagy egyházdoktorok
(doctores Ecclesiae)
megtisztelő címet az
Egyház olyan egyhá-
zi íróknak ajándékoz,
akik teológiai vagy
hittani kérdésekben a
kereszténységen belül
jelentősúj tanítást fo-
galmaztak meg, meg-
újítva az Egyházat.
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„Életművükkelatudományvagyaszere-
tetégboltjánújcsillagnakszámítanakaz
egyháztörténetben.”Ez az igazhitű, sze-
mélyes szent életű, tudományos teljesít-
mény hivataloselismerése.A pápa, vagy 
valamelyik egyetemes zsinat nyilvánít-
ja ki.Nem „szuperszentekről”, hanem a
szentekszűkcsoportjától.Abizáncilitur-
gikus könyvekben, de a szír-malabár és
káldkatolikusegyházbanisismert foga-
lom,előbbieknél35szentetfoglalmagá-
ban,közülük17-en a nagy egyházszaka-
dáselőttéltek,őkettehátmindnyugaton,
mind keleten tisztelik. Ezért vált Szent 
Gergelyisegyetemesegyházdoktorrá.De
ismeretesaszír-malabáréskáldkatolikus
egyházbanis.
Azörményegyházbanközismertszen-

teken kívül egyházdoktor a számos ör-
mény szent közül Meszrob Masdoc, 
Jeghise vartabed, Movszesz Chorenaci, 
Filozófus Szent Dávid, Kegyelemtel-
jes Nerszesz (Snoháli), és Lambroni 
Nerszeszis.
Alatinegyházbannincskülönünnepük,

azörménykatolikusoknálpedigeddig is
volt.

Narekaci érdemei 
Fölismerte,hogyabűnképtelennétesziaz
embertazIstennelvalópárbeszédreazIge
megtestesülésérőlvalóelmélkedésnélkül.
ASzentháromságtitkánakmélydogma-

tikusvisszatükrözése.
Védelmeziaszentségeket,mintaziste-

nikegyelemhatásoseszközeit.
SzűzMáriához,mintIstenésemberkö-

zöttikülönlegesközvetítőhözfohászkodik.
Azisteniirgalmasságtanításánakelőfu-

tára,melynek tiszteletét a 20. században
Szent Fausztina fejlesztette magas fokra  
(nagypéntekenkezdődőimakilenced).
Könyve által a gyógyító szentek közé

kellsorolnunk(errevisszatérünk).

Milyenújtanítástfogalmazottmeg?
Ferencpápa2016-osörményországibe-

szédébenmondta:

A „béke tanítója” 
Aszerzősoraitidézve:
Emlékezz,Uramnagyságodra,hameg-

vetendőlényemretekintesz
Ésamikorkérlek,hogytégyjótgyűlö-

lőimmel,
Mutasdmegnagylelkűségedetkimond-

hatatlancsodatetteidáltal
Értük,akikismétatieid.
Neöldmegazokat,akikmegsebesítet-

tekengem,hanemváltoztasdmegőket,
Haszontalan földi erkölcsük gyökere-

itkitépve
És erényeket gyökereztetve meg ben-

nükésbennem,
KülönösenmertTevagyavilágosságés

remény,
Énpedigsötétségésostobaság,
Tevagyazigazijó,Dicsőséges,
Énpedigegészengonoszéstehetetlen.
TevagyaföldésmennyUra,
Énpedigméglélegzetemetvagylelke-

metsemtudomkormányozni.

Zsigmond Benedek armenológus
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Abékeésamegbocsátáshirdetéseake-
reszténységforradalmieszméjevolt,Ba-
bilóniától a perzsa birodalomig, Görög-
országtólRómáigcsakahódításvoltna-
pirenden,azelnyomottnépeknélpediga
megtorlás.Azsidóknál isa„szemetsze-
mért” irányelve uralkodott. De rendsze-
rintígymaradtezkésőbbisapolitikában.
A Szentírás viszont azt mondja

(óörménybibliafordítás):Mitadik,zimi
tadicik!Neítélj,hogyneítéltessél.AMi-
atyánk szerint: bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk  az elle-
nünkvétkezőknek.

A 84. könyörgésből 
Kifürkészhetetlen Magasságbeli, félel-

metes hatalom,
TeremtményekUra,mennyeiKirály,
Angyalokalkotója,akimegformáltada

lelkeket és tüzes lényeket alkottál,
Lelkek jóságos vezére, oltalmazó jobb

kéz,
Megfáradottakbékessége,  avilágosság

látomása,
Tündöklőüdvösség,aboldogságútja,
Azéletoka,értelemforrása,
Gonoszságtól megtisztítómegváltás, a

békességhíréneknyugalma,
Erőbástyája,oltalomvédőgátja,
A nagy áldás lángból font kerítése,

engesztelékenység határa,
Asiralmaknakésvallomásoknakezzel

a könyvével kérem,
Azemberifajbólvalóellenségeinkrőlis

jóságosan emlékezz meg, 
Terjeszd ki rájuk is amegbocsátást és

irgalmat.
Neharagudj rájuk,Uram, irántukvaló

szeretetedmiattésértem,minthaaszen-
teket gyalázták volna,
Hanemmivelagonoszokatvádoltákés

jogosanmegvetették,bocsásdmegvétke-
iket!

Ésamikoregyüttmegjelenünkelőtted,
igazságosBíró,mindenajándékforrása,
A súlyos károk, melyet néhányan ne-

kemokoztak,valójábancsekélyek,svád-
jaikjogosak,
Mígazenyémek,mintafogadalomsze-

géspéldái,számtalanokéssúlyosak.

„Azonosulni akart minden idő és hely 
gyengéivel és bűnöseivel is, 

hogymindenkiértközbenjárjon„azegész
világ imádságfelajánlójává” tette magát.
Ezazőegyetemesszolidaritásaazembe-
riséggel,nagykereszténybékeüzenet,ha-
tározottkiáltás,amelyirgalomértesedezik
mindenkiszámára.Azörmények,akiksok
országban vannak jelen, és akiket szeret-
nék innen testvérilegmegölelni, legyenek
ennek a közösségre szomjazásnak a hírnö-
kei, a „béke követei.”Az egész világnak
szükségevanerreahirdetőtevékenysége-
tekre, szüksége van jelenlétetekre, szüksé-
gevanlegtisztábbtanúságtételetekre.”
Csakegymegjegyzés:
A hazát azonbanmeg kell védeni!Ha

Kapisztrán Szent János nem vitte vol-
naatörökellenicsatábanaszentkeresz-
tet és Hunyady János nincs ott,ma Má-
tyás király országára nem emlékezhet-
nénk. Szent Vártán és vértanútársai sem
tehettekmástazávárájrimezőnakeresz-
ténység és pogányság első nagy csatájá-
ban!BizáncésaBalkánelfoglalásaután
láttuk a folytatást. 


