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SzongottKristóftöbbszörismegemlíti
a „szentolvasó”-t mint naponta végzett
imát.AMária iránti tisztelet pedig a ru-
házatbanismegjelenik:„Nemcsak a nők, 
hanem még a férfiak is viselik a kék ruhát. 
..., van aki (fogadalomból) egész életen át 
kék-ruhát visel.” (Szamosújvár Szabad
KirályiVárosMonográfiája).

„Mi is a rózsafüzér? Az evangélium esz-
szenciája. Újra és újra Krisztus életének 

legfontosabb eseményeihez vezet minket.  
Azt mondhatnánk: a rózsafüzéren keresz-
tül belélegezzük Krisztus misztériumát. 
A rózsafüzér a szemlélődés kiváltságos 
ösvénye, nem más, mint Mária útja. Léte-
zik-e, aki jobban ismeri és jobban szereti 
Krisztust Máriánál?”(SzentII.JánosPál
pápa beszédéből, melyet a pompeji Ró-
zsafüzérKirálynőjeszentélybenmondott
2003októberében.)

  

Magyarörmények Erdélyben: Jakubinyi 
György romániai katolikus örmény apostoli 

kormányzó a kettős nemzetiségtudatról

Péter Beáta

Mi segítette az örmény öntudat fennmaradását? Milyen nyelven tartják Erdélyben 
azörményszentmisét?HányörményplébániaműködikjelenlegErdélyben?Miértnem
ismertékelazörményegyházatkülönRomániában?Ésmiértvándoroltakazelsőkeresz-
tényállampolgáraiErdélybe?Egyáltalánkikők,ésmivelgazdagítottákazerdélyitele-
püléseket?JakubinyiGyörgygyulafehérvárirómaikatolikusérsek,romániaikatolikus
örményapostolikormányzósegítségévelgöngyölítjükfelazerdélyimagyarörmények
múltjátésjelenét.

– Hogyan kerültek az örmények Erdélybe, és itt hogyan fogadták őket? – 
A régi Örményország földrengései következtébenmintegy 40 000 család vonult ki. 
EgyrészükMoldvábakerült,aholAlexandrucelBun(JóSándor)moldvaifejedelem
(1400–1432)1401-benörménypüspökségetalapítottSuceavában.1672-benamonofizita
örményeketarománortodoxegyházbaakartákterelni,ezértazapostoligregoriánörmény
moldvaipüspök,

Minász (1649–1687) népével átjött Moldvából Erdélybe, és I. Apafy Mihály 
erdélyi fejedelem (1661–1690) befogadta őket.

AkkormégErdélyistörökadófizetőkeresztényfejedelemségvolt,akárcsakHavaselve
és Moldva. A Gyergyói-medencében, majd Besztercén telepedtek le. Dr. Verzár
(Verzireszky) Oxendiusz (1655 kr. – 1715) Rómában végzett katolikus örmény pap
1684-ben az öregMinászt és híveit pár év alatt, heves küzdelmek után, a katolikus
egyházbavetteát.VégülVIII.Sándorpápa(1689–1691)Oxendiusztkineveztepüspök-
nek1690-ben.VartanHunanian lembergiörménykatolikusérsekszenteltepüspökké

Lembergben1691-ben,éskinevezteerdélyivikáriusának.

– Milyen szerepet töltöttek be azokban a közösségekben, illetve telepü-
léseken, ahová kerültek, hisz láthatóan ahol megjelentek, ott az adott 
falu vagy város felvirágzott. – 
Azörményekügyeskereskedőkvoltak,I.ApafiMihályfejedelemkiváltságokatadott
nekik.Ezébresztettefelaszászkereskedőkbenaversengést.Besztercérőlkiűztékőket,
ezértOxendiuszpüspökBécsbementésacsászár-királytólkirályitelketvásároltsaját
városépítésre.

Így épült fel 1700-ban mint szabad királyi örmény város Szamosújvár (latinul 
Armenopolis, németül Armenierstadt, örményül Hayakagak = Örményvá-
ros), az első erdélyi város, amely nem természetes fejlődés eredménye, hanem 
mérnöki tervek alapján épült. 

Magyar nevét onnan kapta, hogy az új város Martinuzzi Fráter György bíboros
(1542–1551)Szamos-partikastélya,Szamosújvármelléépült.Románnevének(Gherla)
eredete:egyrománjobbágyfalu,Gherlavoltazújörményvárosmellett.

– Hogyan tudták fenntartani az őshazához való tartozás érzését, úgy, 
hogy közben ugyanolyan erős a magyar identitásuk is? Hogyan tudtak 
megmaradni a gyökereik úgy, hogy távol voltak az őshazától? – 
Azörményöntudat fennmaradását segítette azanyanyelvi iskolaés azörmény rítus,
amelyetörményanyanyelvenvégeztek.Azelmagyarosodásfolyamatbanvolt,dearí-
tushozragaszkodtak.Besegítettekabécsimechitaristákis–örménykatolikusbencés
szerzetesek–,akikErzsébetvárosbanmég1880körüligörményelemiiskoláttartottak
fenn.Avárostcsak1921-benhagyjákel:a templomotéskolostortarómaikatolikus
plébániavetteát.

– Milyen ünnepeket tartanak meg és milyen jellegzetes elemei vannak 
a liturgiájuknak? – 
ÖrményországapostolaVilágosítóSzentGergely(SzurpKrikorLuszávorics,257–325
u.),akipártusvolt,deelmenttéríteniazörményeket.301-benmegkeresztelteIII.Nagy
Tiridátkirályt(287–330)népévelegyütt,akiakereszténységetállamvallássátette.

 Így lett Örményország az első keresztény állam. 
Nefeledjük:a300évigtartókeresztényüldözéstarómaibirodalombanazelsőkeresz-
tény császár Nagy (Szent) Konstantin (306–337) szüntette meg a 313-ban Licinius
társcsászárralkiadottmilánóiediktummal,amelybentürelmirendeletetadottkiake-
reszténységjavára.Tehátakereszténységegyletta„bevettpogány”vallásokközött,
denemlettállamvallás.ÍgyaRómaiBirodalomsemlettkeresztényállam.Világosító
SzentGergelyésutódaimég200éviggörögülmiséztekésabizánciliturgiátvégezték. 
Ezt fordította le örményre ésmegalkotta 406-ban az örmény ábécét SzentMeszróp
Masztóc szerzetes (361 kr. – 441, halála előtt egy évig pátriárka).Azóta az örmény
keresztények rítusamódosításokkalabizánci rítusörménynyelven.Természetesena
bizánciünnepekhezsajátörményszentjeikünnepetársultidővel.Jelenlegabudapesti
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katolikus örmény lelkészségen és nálunk, Erdélyben az örmény szentmisét magyar
fordításban tartják, csak egyes részeket énekelnek még örményül a szentmisében
(Háromszorszent/Sanctus=Szurp…,Miatyánk/Paternoster=Hajrmerstb.).

Erdélyben három örmény búcsú még nagyon látogatott: Szamosújváron 
Világosító Szent Gergely ereklyéinek feltalálása a pünkösd utáni negyedik 
szombaton, Gyergyószentmiklóson a szeptember 8-ai, Kisasszony-napi búcsú, 
illetve Erzsébetvároson a Nagyboldogasszony-búcsú augusztus 15-én, körme-
nettel a főtéren, a kéttornyú templom előtt.

 – Mi jellemző ma az örmény közösségekre? –
Egyházistatisztikánkszerintaz1930-banvégrehajtottrománkonkordátumalapította
megaRomániaiKatolikusÖrményekOrdináriátusátSzamosújvárszékhellyel,amely-
nek élén apostoli kormányzó áll (pap, főpásztori joghatósággal).Az első Ft. Sahag
Kogian(1895–1963)volt,aGrúziábanszületett,bécsiörménymechitaristaszerzetes.

Nem tudott magyarul, de a cél az volt, hogy román kérésre az örményeket 
vissza kell örményesíteni. Ez természetesen nem ment. 

Ezért idővelKogiankormányzóúrátköltözöttBukarestbe,majd1939-ben lemondott
ésRómábament.EkkoraSzentszékmárerdélyiörménytnevezettkikormányzónak,
aki Bécsben tanult örményül a mechitaristáknál, ott is szentelte az érsek-főapát, de
erdélyimagyar anyanyelvűekvoltak.KogiankormányzóutódjaLengyelZoltánkor-
mányzó(1908–1964)volt.AzOrdináriátusnak1930-ban3000hívevolthatplébánián:
Szamosújvárszékesegyház,Erzsébetváros,Gyergyószentmiklós,Szépvíz,Bukarestés
Csernovic.Ekétutóbbimegszűnt.Anégyerdélyi fennáll.Ahívekszáma2014-ben:
Szamosújvár186hívő,Gyergyószentmiklós174,Erzsébetváros21,Szépvíz3.

A mai erdélyi örménységre a kettős nemzetiségtudat jellemző: magyarörmények. 
Mindkettőhöz ragaszkodnak. Olyan ez, mint a kettős állampolgárság. 

Azörménységkultúrájának,hagyományainakstb. fenntartásáraésápolására többcivil
szervezetalakult.AváltozásokutánazelsőabudapestiEÖGYKE=ErdélyiÖrményGyö-
kerekKulturálisEgyesület,amelyetDr.IssekutzSaroltajogász,képviselőnőalapítottés
vezet,folyóiratotiskiadnak.Alegtöbberdélyitmagábanfoglaljaadr.PuskásAttilaáltal
alapítottEMÖSZ=ErdélyiMagyarörményekSzövetsége,amelyneklapjaisvanújabban.
Aromániai19nemzetikisebbségneksaját szervezetevan.AzörményekéazUAR=
UniuneaArmenilordinRomânia=RomániaiÖrményekSzövetsége,amelybenbenne
vannakaregátiapostoligregorián(azazortodox)örményekis.

Államilag a Romániai Örmény Katolikus Egyház nem kapott elismerést.  
Miért? Nagy-Romániában az állam a konkordátummal elismerte, hogy Romá-
niában egy katolikus egyház van, három rítusban: római, görög és örmény. 

Amikor a kommunisták 1949-ben kérték, hogy az egyházak és felekezetek nyújt-
sák be a jóváhagyási kérést – feltétel: ne függjenek külföldtől –, akkor eltörölték 
agörögkatolikust,éserővelbeolvasztottákazortodoxba(azellenállóvértanúpüspökö-
ketmostavattaFerencSzentatyaboldoggáBalázsfalván).Akatolikusörményekféltek,

hogyőket isbeolvasztjáka regátiortodoxörményegyházba.Ezértnemjelentkeztek
mintkülönkultusz,hanemakonkordátumelőttihelyzetszerintszerepeltek:agyula-
fehérvári római katolikus egyházmegyének van négy örmény szertartású plébániája. 
Mivelapápakülföldönvan,miakommunistaidőbencsakmegtűrtegyházvoltunk,nem
elismert.Deamegtűrtrómaikatolikusgyulafehérváripüspökségkeretébenműködött
anégyörményplébánia.Rögtönaváltozásokután,1989decemberébenelismerték 
arómaiésgörögkatolikusegyházatkétkülön„kultuszként”,deazörménynemszere-
pelt.Kimaradt.Amikorbekellettnyújtaniastatisztikát–kultuszcsakazlehet,amely-
nek a hívei száma a népszámlálás 0,1 százalékát adja, tehát 20 000, és szabályzatát 
aKultuszminisztériumjóváhagyja.AzÖrményOrdináriátusenneknemfelelmeg.Ezért
nincsamainapigazOrdináriátusnakelismerése.Ettőlfüggetlenülműködik.

Mivel az utolsó örmény katolikus plébánost, Ft. Diarian Armenag Ferencet 
(1913–1990) Erzsébetvároson 1990. március 27-én éjjel a rablók valutát keresve 
meggyilkolták, jelenleg a négy örmény plébániát latin papok látják el. 

Sajátlatinpapja–akinekvanaSzentszéktőlkétrítusraengedélye,rómaiésörmény,
de magyar nyelven – csak a szamosújvári székesegyházi (Msgr. Szakács Endre
protoszinkellosz = általános helynök és székesegyházi plébános) és a gyergyószent-
miklósi plébániának (Ft.GálHunor) van.Mivel nem volt örmény pap, a Szentszék
1991.június13-ánkinevezett–akkorgyulafehérvárisegédpüspökként–örményapostoli
kormányzónak„adnutumSanctaeSedis”,vagyisideiglenesen,amígnemkerülörmény
pap.Az„ideiglenesség”28évetart!Msgr.JohnBukovskyromániainunciusiktatottbe 
aszamosújváriörménykatolikusszékesegyházban1992.március1-jén.AzOrdináriátus62
évealattezvoltaharmadikkormányzó-beiktatásSzamosújváron(Kogian1931,Lengyel
1940).BízunkaGondviselésben,hogyaBoldogságosSzűzanyaésVilágosítóSzentGer-
gelyatyánkközbenjárásáragondoskodnifogajövőbenisa„kisdednyáj”lelkiellátásáról.

Az erdélyi katolikus örmények hozzájárulása az örmény katolikus 
világegyházhoz 
AvelenceimechitaristakatolikusörményfőapátságerdélyiszületésűfőapátjaÁkontz-
Kövér István OMechVen(sz.Gyergyószentmiklóson1740.november20-án).Ahar-
madikvelenceifőapátvolt1800.november10-étőlhaláláig,1824.január24-éig.Őazelső
velenceifőapát-érsek.RómábanszenteltepüspökkéSziunikic.érsek1804-ben.
Abécsimechitaristakatolikusörményfőapátságerdélyiszületésűfőapátjai:
–Govrik J. Gergely CAM(sz.Szamosújvár,1840.május14.+Bécs,1931.január24.)
Főapát1909-tőlhaláláig.Nisibisc.érseke.Püspökkészentelték1910.június8-án.
–Esztegár Vártán József CAM(sz.Szamosújvár,1843.augusztus3.+Trieste,1886.
június23.),anegyedikbécsifőapát-érsek1884.szeptember19-étőlhaláláig.Selymbria
c.érseke,püspökkészentelték1884.november9-én.
–Mányó József Gergely (Hovszep Krikorisz Manian) CAM, (sz. Szakállasfalva,
Szatmármegye,1907.április2.+Bécs,1994.augusztus13.)bécsifőapát1971.július
22.–1992.július13-áig.AII.VatikániZsinatutánafőapátokatmárnemneveztékki
c.érseknek,ésnemszenteltékfelpüspöknek.
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Cikkünk eredetileg a Székelyhon napilap havonta megjelenő nyolcoldalas kiadványá-
ban, a Hit-vallás legfrissebb számában látott napvilágot szeptember 2-án.

(EztacikketaKrónikárólmásolták:
https://kronikaonline.ro/extra/magyarormenyek-erdelyben-kettos-nemzetisegtudattal-
n-jakubinyi-gyorgy-erseket-romaniai-katolikus-ormeny-apostoli-kormanyzot-ker)

2019.szeptember02.

Hervay Tamás

Kéttűzoszlopvezetafényhez.
Vakablakkalnézkörülük.
Errébbsziklabörtönsötéte
Raboskodunk,ezörökünk.
 
Tánújrabjőakintifényből?
Nemes-köpenyevérveres,
Tartásais,snincsveleőrse.
Miértjönönként,mitkeres?
 
Talánafényhonábólhozhírt?
Szabadítóazüzenet?
–Akaputsenkisemőrzimár,
Bárkiszabadonelmehet!
 

Állunkbénán,sötétennémán,
Csakmagasbanalánczörög,
Szélhimbálja,ésazlehünktán,
Melyfúlómellünkbőlhörög.
 
Mégmindenállapillanatban:
Remény s kétség együttese.
Aföldetnézzükvárakozva,
Nemmermozdulnisenkise.
 
Csörrenésrerezzenazarcunk,
Láncunklábainknálhever.
Szemünkbenkönny,mozdulalábunk.
Fénybenszívünk,boldoganver.

  

Asziklabörtönkapujában
JordanGrimmer:DungeonGatec.képére

Programajánló – Meghívók

Fővárosi Örmény Klub
Minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor a Pest Megyei Kormányhivatal
Nyáry Pál termében kerül megrendezésre, Budapest V., Városház utca 7.

A Fővárosi Örmény Klub 2019. évi programjait a Magyar Kormány,
a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős

Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.

2019. szeptember 19. 
Műsor:MegemlékezésAdyhalálának100.évfordulóján

Közreműködik:Várady Máriaszínművész
AzErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesületképviselőjelöltjei

Rendezi:ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesületésaFővárosiÖrmény 
Önkormányzat.ArendezvénytMagyarországKormánya,aMiniszterelnökségEgyházi
ésNemzetiségiKapcsolatokértFelelősÁllamtitkársága,valamintaBethlenGábor

AlapkezelőtámogatjaazEÖGYKEpályázataalapján.

Örmény fesztivál
SzeretettelvárjukaIV.Kárpát-medenceiMagyarörményFesztiválra

2019. szeptember 22-én 15:00 órától. A már megszokott fergeteges programmal
zárjukazönkormányzatelmúltötévesműködését,látogassonelhozzánkidénis!

Címünk:Budapest,V.kerületAkadémiautca1.Színházterem.
Ízelítő a programból:AzerdélyiArmenopoliszból,azazSzamosújvárrólérkezik 

hozzánkafantasztikusHayakaghakTáncegyüttes.
KarikatúrákazelmagyarosodotterdélyiörményekrőlÁfgánisztán Vártántollából.
FellépVárady Máriaszínművész,továbbáJuhász EndredudukművészésazÖrmény
KözösségiTérnövendékei,valamintMagyarországlegjobbörményzenétjátszó

együttese,aGroupDuduk.
Kaukázusiékszerekkészítése,konyak„harapó”ésínyencörményvacsoravárjaÖntéscsaládját.

Sztárvendég:Szulák AndreaEMeRTon-díjasénekművész,színésznő.
Abelépésingyenes,deregisztrációhoz kötött,amelyetazelnok@fovarosiormeny.huemail
címen,illetvea061-3321791-estelefononüzenethagyásávaltehetmeg.Azüzenetbenkérjük
adjamegelérhetőségét,nevétésamennyibennemegyedülérkezik,kísérőinekszámát.

Jakubinyi György gyulafehérvári római katolikus érsek,
romániai katolikus örmény apostoli kormányzó


