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E l ő s z ó

„A szent és katolikus Egyház, mely Krisztus misztikus teste, olyan 
hívőkből áll, akiket ugyanaz a hit, ugyanazok a szentségek és ugyanaz a 
kormányzat szervesen egyesít a Szentiélekben, s akik hierarchiájuk 
körül különféle egységeket képezvén részegyházakat, illetve szertartá
sokat alkotnak. Csodálatos közösség van köztük, úgyhogy a változatos
ság az Egyházban nem bomlasztja az egységet, hanem még jobban 
kinyilvánítja azt; a katolikus Egyháznak ezért ó'szinte kívánsága, hogy 
minden részegyháznak vagyis szertartásnak hagyományai csorbítatla
nul megmaradjanak; ugyancsak azt is akarja, hogy életmódja a korok 
és a helyek különböző szükségleteihez alkalmazkodjék.” (II. Vatikáni 
Zsinat, OE 2.)

Jelenleg a katolikus Egyházban 21 rítus azaz szertartás van. A nagy 
többség a latin azaz a római katolikus rítust követi. Az örmény szertar
tás egyike a keletieknek. A katolikus Egyház Erdélyben három rítusban 
áll fenn: a latin azaz a római katolikus, a bizánci azaz nálunk a román 
görög katolikus és az örmény katolikus rítus. A Romániai Püspökök 
Konferenciája ennek megfelelően három rítusú, de ugyanazt az „egy, 
szent, katolikus és apostoli” Egyházat testesíti meg. amelyet a nikaia- 
konstantinápolyi hitvallás (a „hosszú” Hiszekegy) 325 és 381-ben meg
határozott. A katolikus Egyháznak ezt az egységét a jelenlegi 
törvényhozás nem ismeri el, mert a görög katolikus és a római katoli
kus Egyházat külön „kultuszként” tartja számon, az örmény katolikus 
rítusról pedig nem vesz tudomást.

Az erdélyi örmény katolikus Egyház ettől függetlenül létezik és 
továbbra is üdvösségre vezeti híveit. Az örmény nép az első hivatalosan 
is keresztény nép a világtörténelemben, mert Világosító Szent Gergely 
301-ben megkeresztelte III. Tiridát örmény királyt népével együtt, a 
király pedig államvallássá tette a kereszténységet. Tehát az örmény nép 
megkeresztelkedésének 1700. évfordulóját üljük a Nagy Örmény Jubi
leumi esztendőben, 2001-ben.
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A Nagy Örmény Jubileum jó alkalom arra, hogy kezetekbe adjam 
a Romániai Örmény Katolikus Ordináriátus, Egyházmegyétek jubileu
mi sematizmusát (évkönyvét). Elmélkedjétek át a Szentatya és az Ör
mény Katolikus Pátriárka jubileumi szózatát, a nagy ősök és az örmény 
egyházközségek történelmét és a jelenkor statisztikáját. Újuljatok meg 
katolikus és örmény öntudatotokban.

Isten színe előtt nem a létszám számít, nincsenek nagy és kis tettek, 
csak nagy és kis szeretet van, amit tetteinkbe beleviszünk. Legyünk hát 
a Nagy Örmény Jubileum évében -  de azután is -  a keresztény szeretet 
tanúi minden embertestvérünk számára. Akkor elnyerjük mi is Isten 
áldását az erdélyi örmény közmondás szerint: „Ha Isten ad, akkor mind 
a két kezével ad” (Szongott id. mű, 325. o.).

Főpásztori áldásommal köszöntök minden Kedves Testvéremet,

Szamosújvár/Gyulafehérvár
2001. Húsvét vasárnapján

Jakubinyi György érsek 
örmény apostoli kormányzó
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A KATOLIKUS EGYHÁZ LÁTHATÓ FEJE

II. JÁNO S PÁL PÁPA

Karol WojtylaszületettWadowiceben (Lengyelország), 1920. május 18-án. 
Krakkóban szentelték pappá 1946. november 1-én.
Krakkóban szentelték püspökké 1958. szeptember 28-án.
Bíborosi kinevezése 1967. június 26-án.
Pápává választották 1978. október 16-án.
Szolgálata ünnepélyes megkezdése 1978. október 22-én.

AZ ÖRMÉNY KATOLIKUS EGYHÁZ FEJE
NERSES BEDROS XIX TARMOUNI

(Tarmuni Nerszesz XIX. Péter) 
ciliciai katolikus örmény katholikosz-pátriárka

Kairóban (Egyiptom) született 1940. január 17-én.
Pappá szentelték 1965. augusztus 15-én.
Püspökké szentelték 1990. február 18-án.
Pátriárkává választották 1999. október 7-én.
A Szentatya megadta az „ecclesiastica communio”-t (befogadta a 

katolikus egyházi közösségbe) 1999. október 13-án.

Székhelye: Patriarcat Arménien Catholique, rue de l’Höpital 
Orthodoxe, Jeitaoui, RL-2400 Beyrouth, Libanon. 
(Bzommar pátriárkái székhely)
Tel: 00961-(0) 1-583.520 ' Fax:-449.160

A KELETI EGYHÁZAK KONGREGÁCIÓJÁNAK 
PREFEKTUSA

IGNACE MOUSSA I. DAOUD
(Daud Ignác I. Mózes)

bíboros, pátriárka, a szírek nyug. antiochiai pátriárkája

Meskanéban (Szíria) született 1930. szeptember 18-án. 
Pappá szentelték 1954. október 17-én.
Püspökké szentelték 1977. szeptember 18-án.
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Pátriárkává választották 1998. október 13. Lemond a pátriárkátus- 
ról 2001. január 8-án.

A Szentatya megadta az „ecclesiastica communio”-t 1998. október 20-án. 
A Keleti Egyházak Kongregációjának Prefektusa 2000. november 25-től. 
Bíboros 2001. február 21-én.

Székhelye: Via della Conciliazione, 34. 1-00193 Roma, Italia 
vagy postacím: Congregazione per le Chiese Orientali, 00120-Cittá 

dél Vaticano.
Tel: 0039-06-6988.4282. Fax: -6988.4300.

A SZENTATYA ROMÁNIAI APOSTOLI NUNCIUSA

JEAN-CLAUDE PÉRISSET
Iustiniana prima c. érseke

Estavayer-le-Lac-ban (Svájc) született 1939. április 13-án.
Pappá szentelték 1964. június 28-án.
A Szentatya Rómában szentelte püspökké 1999. január 6-án. 
Apostoli Nuncius Romániában és Iustiniana prima c. érseke 1998. 

november 12-én.

Székhelye: Nuntiaturá Apostolicá, Str. Pictor C. Stahi 5-7, Sector 1. 
RO-70764 Bucuresti.
Tel: 0040-1-312.38.83. Fax: -312.0316.

A ROMÁNIAI KATOLIKUS ÖRMÉNYEK 
ORDINÁRIÁTUSA

(közvetlen a Szentszéknek alárendelve)
(Ordinariatus pro Armenis Catholicis in Romania residentibus, 

immediate Sanctae Sedi subiectus)

JAKUBINYI GYÖRGY-MIKLÓ S
„a Szentszék szolgálatára álló” Apostoli Kormányzó 

(Administrator Apostolicus „ad nutum Sanctae Sedis”) 
gyulafehérvári latin szertartású érsek
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Máramarosszigeten (Sighetu Marmatiei, jud. Maramures) született 
1946. február 13-án.

Márton Áron püspök pappá szentelte Gyulafehérvárt 1969. április 13-án.
Francesco Colasuonno apostoli nuncius püspökké szentelte Csík- 

somlyón 1990. április 29-én.
A Szentatya kinevezi romániai örmény apostoli kormányzónak 

1991. június 13-án.
John Bukovsky apostoli nuncius beiktatja a szamosújvári székesegy

házban 1992. március 1.
A Szentatya gyulafehérvári latin szertartású érsekké kinevezi 1994. 

április 8-án. Ettől kezdve visszavonásig a gyulafehérvári róm. kát. érsek
ség és a romániai örmény kát. ordináriátus személyi unióban van.

Az Ordináriátus Védőszentje: a Szentháromság és Világosító Szent 
Gergely püspök

Az Ordináriátus postacíme:

Ordinariatul Armeano-Catolic
Str. Stefan cél Maré 5, jud. Cluj 
3475-Gherla

Tel/Fax: 0040-(0)64-241.916

Minden közigazgatási ügyet a Gyulafehérvári róm. kát. érsekség 
intéz. Postacíme és egyúttal az Apostoli Kormányzó lakcíme:

Arhiepiscopia Romano-Catolicá
Str. Mihai Viteazul 21 
jud. Álba 
2500-Alba Iulia

Tel: 0040-(0) 58-811.689 Fax: -811.454
E-mail: albapress@apulum.ro
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Őszentsége II. János Pál pápa

Apostoli Levele

az Örmény Nép megkeresztelkedésének 1700. évfordulójára.

1. „Csodálatos és mindig gondviselő' Isten, eló'retudásod által el- 
kezdted az Örmények üdvözítését.”

Kedves Testvéreim és Nővéreim, ez a régi liturgikus himnusz meg- 
énekli Isten kezdeményezését nemes Népetek evangélizációjában és 
hálatelt szívemből kifakad ezen az áldásos évfordulón, amikor azt 
ünneplitek, hogy őseitek XVII. évszázaddal ezeló'tt találkoztak a keresz
ténységgel. Az egész Katolikus Egyház örvendezik a gondviselésszerű 
keresztség emlékének. Ennek köszönhető, hogy nemes és kedves Nem
zetetek végleg belépett azoknak a népeknek a sorába, akik befogadták 
az új életet Krisztusban.

„Mert mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, 
Krisztust öltöttétek magatokra” (Gál 3,27). Pál apostol szavai kifejezik 
azt az egyedülálló újdonságot, amit a keresztény a Keresztség felvétele
kor elnyer. Ebben a szentségben ugyanis az embert Krisztusba bekebe
lezik, és így ettől fogva bizalommal állíthatja: „Élek, de már nem élek, 
hanem Krisztus él énbennem” (Gál 2,20). Ez a személyes és megismé
telhetetlen találkozás újjászüli, megszenteli és átalakítja az embert és 
ugyanakkor Isten tökéletes imádójává és a Szentlélek élő' templomává 
teszi. A Keresztség a tanítványt beoltja az igazi szőlőtőbe, aki Krisztus, 
szőlővesszővé teszi, amely termést hozhat. Fiúvá lett a Fiúban, annak az 
örök boldogságnak lett az örököse, amelyet a világ kezdetétől neki 
készítettek.

Minden Keresztség tehát a szeretettalálkozás eseménye az Úr 
Krisztus és az emberi személy között, a szabadság és az igazság miszté
riumában. Ez az esemény nem nélkülözi az egyházi vonatkozást. Mint 
minden más Szentség esetében: a Krisztusba való bekebelezés magával 
hozza az Egyházba való bekebelezést. Az Egyház az Ige Jegyese, szeplő
telen és együttérző՛ Édesanya. Erre vonatkozólag jelenti ki Pál apostol: 
„Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztség- 
gel” (1 Kor 12,13).'

Az Egyházba való bekebelezés egyes népek történetében sajátos 
módón láthatóvá válik. Főleg azokról a népekről van szó, akiknek a 
megtérése közösségi ténykedés volt, sajátos eseményhez vagy körül-
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ményekhez kötve. Ilyen esetben „egy nép Megkeresztelkedéséről” 
beszélünk.

2. Az Örmény Nép kedves Fiai és Leányai! Már tizenhét évszázad 
telt el számotokra azóta, hogy közösen Krisztushoz tértetek. Ez az ese
mény mélységesen fémjelezte önazonosságotokat; nemcsak a személyi, 
de a közösségi önazonosságot is. Ezért lehet jogosan Nemzetetek „Ke- 
resztségéróT’ beszélni, jóllehet a valóságban már eló'ző ideiben is 
kezdett a kereszténység behatolni Földetekre. A hagyomány keresz
ténységetek kezdeteit Szent Tádé és Bertalan apostolok igehirdetésé
nek és tevékenységének tulajdonítja.

Az örmény közösség „Keresztségével”, kezdve a polgári és katonai 
hatóságokon, a nép új önazonossága születik meg. Ez lett az örmény lét 
alkotó eleme és elválaszthatatlan jellege. Azóta már többé nem lehet 
arra gondolni, hogy a nemzeti önazonosság összetevői között ne szere
peljen a Krisztusba vetett hit mint lényeges alkotó elem. Az örmény 
kultúra is rendkívül eró's indítékot nyert az Evangélium hirdetésétől: az 
„örménység” ennek az igehirdetésnek mélyen jellemző jellegét adja és, 
egy időben, ez az igehirdetés a nemzeti kultúra eddig nem látott fej
lődésének mozgató erejévé vált. Az örmény ábécé megalkotása is -  a 
nép kulturális önazonosságának szilárdságát és véglegességét meghatá
rozó tényező -  szorosan fűződik Örményország „Keresztségéhez”. Az 
ábécé megalkotásában elsősorban a fogalmak és az ismeretek közlésé
nek eszközét akarták és látták, az evangélizáció igazi és sajátos eszközét. 
Szent Meszrop-Mastóc együtt dolgozott Szent Izsák-Sahak katholikosszal. 
Az új ábécé lehetővé tette az örmények számára, hogy befogadják a 
Szírek és a Görögök lelkisége, teológiája és kultúrája legjobb vonásait. 
Mindezt eredeti módon olvasztották egybe saját lángelméjük sajátossá
gaival.

3. Örményország megtérése a IV. század hajnalán valósult meg. 
Hagyományosan 301-re teszik. Őseitekben így született meg a tudat, 
hogy ők az első hivatalosan is keresztény nép, jóval azelőtt, hogy a 
római birodalom a kereszténységet önálló vallásként elismerte volna.

Elsó'sorban Agathangelusz történész jegyezte fel részletesen jelké
pekben gazdag történetében azokat a tényeket, amelyek a hagyomány 
szerint népetek tömeges megtérésnek kezdetén szerepet játszottak. 
A történet két hős gondviselésszerű és drámai találkozásából indul ki. 
Ók állnak az események kezdeténél: Gergely, a pártus Anak fia, aki a 
Kappadóciai Caesareában nevelkedett, és III. Tiridát örmény király.
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Igaz, eleinte ütközésről van szó: a király felszólítja Gergelyt, hogy áldoz
zák Anahit istennőnek, de ő határozottan elutasítja. Megmagyarázza az 
uralkodónak, hogy az égnek és a földnek egy teremtóje van, Urunk 
Jézus Krisztus Atyja. Ezért kegyetlen kínzásoknak vetik alá. Gergelyt 
Isten hatalma segíti és nem törik meg. Amikor a király látta törhetetlen 
állhatatosságát a keresztény hit megvallásában, mélységes kútba vetet
te, kígyókkal teli szűk és sötét helyre, ahonnan eddig még senki sem 
került ki élve. De Gergelyt a Gondviselés táplálta egy özvegyasszony 
kegyes kezével. Hosszú éveken át maradt a kútban, anélkül, hogy meg
tört volna.

A történet azzal folytatódik tovább, hogy közben Diokléciánusz 
római császár többször megkísérelte félrevezetni Szent Hripszime szü
zet. O azonban elmenekült Rómából a veszély elől társnőivel Örmény- 
országba. A hajadon szépsége magára vonta Tiridát király figyelmét, 
aki halálosan szerelmes lett belé és el akarta csábítani. Hripszime állha
tatosan elutasította a királyt. Erre a király haragra geijedve kegyetlen 
kínzások között elpusztította őt és társnőit is. A hagyomány szerint 
Tiridát király azzal bűnhődött a borzasztó rémtettért, hogy vaddisznóvá 
változott. Nem is nyerhette vissza emberi ábrázatát addig, amíg a 
Menny utasításának engedelmeskedve ki nem szabadította Gergelyt a 
kútból, amelyben tizenhárom hosszú esztendőn keresztül raboskodott. 
Amikor Tiridát a Szent imájára visszanyerte emberi ábrázatát, a csoda 
hatására megértette, hogy Gergely Istene az igazi. Elhatározta, hogy 
megtér, családjával és a hadsereggel együtt és az egész Ország evangé- 
lizációját előmozdítja. így keresztelkedtek meg az Örmények és a 
kereszténység a Nemzet hivatalos államvallása lett. Közben Gergelyt 
püspökké szentelték Caesareában. Tiridát bejárta az Országot, minde
nütt elpusztította a bálványimádás kultuszhelyeit és keresztény templo
mokat épített.

A megtestesült Isten, egyszülött Fiú látomása nyomán templomot 
építettek Vagharshapathmi (Válársápát). Nevét a csodás eseményből 
vette: Etchmiadzin (Ecsmiádzin), vagyis az a hely, ahol „leszállóit az Egy
szülött”. A pogány papokat kioktatták az új vallásban és az új kultusz 
szolgái lettek, fiaik pedig a klérus és a következő' szerzetesség magvát 
képezték.

Gergely nemsokára visszavonult a pusztába remete életet élni. 
Kisebbik fiát, Arisztákeszt szentelték püspökké és az Örmény Egyház feje 
lett. Ilyen minó'ségben vett részt a Nikaiai Zsinaton. Khoréni Mózes né
ven ismert örmény történész Gergelyt „ősszülőnknek és az Evangélium
ban atyánknak” nevezi. Az apostoli igehirdetés és a Világosító Szent
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működése közötti folytonosságot azzal bizonyítja, hogy a hagyományra 
hivatkozik: Gergely abban a kiváltságban részesült, hogy Tádé apostol 
emléknapján fogantatott.

A még osztatlan Egyház ókori naptárai, Keleten és Nyugaton, 
ugyanazon a napon ünnepük az igazság és a szentség fáradhatatlan 
apostolaként. Szent Gergely, az egész örmény nép atyja a hitben, ma is 
közbenjár az Égben, hogy nagy Nemzetetek minden gyermeke végül is 
egymásra találjon az egyetlen Asztal körül, amelyhez Krisztus, az egyet
len nyáj isteni Pásztora hívott meg.

4. Ez a hagyományos történet a legendás elemek mellett nagy 
jelentó'ségű lelki és erkölcsi vonásokat is tartalmaz. Az Örömhír hirde
tése és Örményország megtérése elsősorban a hit tanúinak vérén alap
szik. Gergely szenvedései és Hripszime és társnői vértanúsága bizonyítja, 
hogy Örményország első Keresztsége vérkeresztség.

A vértanúság összetevője népetek történelmének állandó alkotó 
eleme lesz. Hite örökre elválaszthatatlan a Krisztusért és az Evangéliu
mért ontott vér tanúságtételétől. Az Örmények egész műveltségét és 
lelkiségét magát áthatja a büszkeség, hogy a vértanúságban életük 
átadásának végső tanújelét adták. Fel lehet ismerni benne a világ üd
vösségéért feláldozott Báránnyal közösségben elszenvedett vértanúság 
sóhajainak visszhangjait. Ennek jelképe Vardan Mamikonian és társainak 
áldozata Aiyarayrban, a csatában (451-ben) a szasszanida II. Jazdegerd 
ellen. Ez ugyanis a mázd vallást akarta rájuk kényszeríteni, ők azonban 
életüket adták, hogy hűek maradjanak Krisztushoz és megvédjék a 
Nemzet hitét. Az ütközet eló'estéjén — ahogy Elizeus történész el
mondja -  a katonákat ezekkel a szavakkal buzdították hitük védelmére: 
„Aki azt hitte, hogy a kereszténység számunkra olyan, mint a ruha, 
most megtudhatja, hogy nem tudja levetni, ahogy a bó'r színét sem 
lehet levetni”. Ékesszóló tanúsága ez annak a bátorságnak, amely eze
ket a híveket lelkesítette: meghalni Krisztusért azt jelentette számukra, 
hogy részt vesznek szenvedésében, kinyilvánítják a lelkiismeret jogait. 
Nem lehetett megengedni a keresztény hit megtagadását, amelyet a 
nép legfőbb javának tekintett.

Attól kezdve gyakran ismétlődtek hasonló események, egészen a 
XIX. és XX. század fordulóján elszenvedett tömeges örmény mészár
lásokig. Ezek az 1915. esztendő tragikus eseményeiben tetőztek, 
amikor az örmény nép hallatlan erőszakot szenvedett el. Ennek fájdal
mas következményei láthatók ma is a szórványban, ahova sok gyerme
kük kikényszerült. Ezt az emlékezetet nem lehet soha elveszíteni. Az
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alig lezárt évszázadban Elődeim hódolni akartak Örményország 
keresztényei eló'tt, akik erőszak által vesztették életüket. Én magam is 
meg akartam emlékezni a népetek által elszenvedett fájdalmakról: 
Krisztus Titokzatos Testének tagjai szenvedték el ezt .

A véres események mély nyomot hagytak népetek lelkében. Ezen
túl is több alkalommal módosították emberi földrajzotokat, mivel az 
egész világra kitelj edő folyamatos kivándorlásra kényszerültetek. Meg
jegyzésre méltó az a tény, hogy bárhova is mentek az Örmények, 
magukkal vitték sajátos erkölcsi értékeik és kulturális struktúráik gaz
dagságát, amelyek elválaszthatatlanul kötődnek az egyháziakhoz. Az 
isteni támogatás tudatában bízva az örmény keresztények mindig ajku
kon hordozták Narek Szent Gergely imáját: „Ha a nyomor napján sze
memet a kettős kockázat látványára függesztem, lássam meg a te 
üdvösségedet, ó gondviselő' Reménység! Ha tekintetem fölfelé emelem 
a mindent átfogó borzalmas ösvényre, jöjjön elém szelíden a te 
békeangyalod!”. Valóban, a keresztény hit az örmény történelem leg
tragikusabb pillanataiban is hajtórugó volt, amely a megpróbált nép 
újjászületésének a kezdetét jelezte.

így az Egyház is, zarándok fiait követve a világban a béke és a nyu
galom keresésében, igazi erkölcsi ereje volt. Sok esetben így lett egye
düli hatóság, amelyhez fordulhattak, egyetlen tekintélyes központjuk, 
amely támogatta eró'feszítéseiket és ihlette gondolataikat.

5. Kedves Örmény Testvéreim és Nővéreim! Zaklatott történelme
tek másik nagy értékű eleme az evangélizáció és a kultúra közötti kap
csolat. Szent öergelyt a „Világosító” jelzővel illetik. Ez fejezi ki hűen 
népetek megtérése történetében betöltött kettős szerepét. „Világosító” 
ugyanis a keresztény nyelvezetben hagyományos kifejezője annak, hogy 
Isten a tanítványt a keresztségben a sötétségből csodálatos világossá
gára hívta (vö. 1 Pt 2,9) és beragyogta Krisztus fénye, aki „a világ vilá
gossága” (Jn 8,12). Benne találja meg a keresztény a világban betöltött 
hivatása és küldetése bensó'séges jelentését.

De a „megvilágosítás” kifejezés örmény használatban még egy utó
lagos jelentéssel gazdagodik, mivel azt is jelenti, hogy a kultúrát taní
tással teijesztik, amelyet különösen a szerzetes-mesterekre bíztak. Ók 
Szent Gergely evangéliumi igehirdetésének a folytatói. Ahogy Koriun 
történész kiemelte, Örményország evangélizációja magával hozta a tudat
lanság fölött aratott győzelmet. Ahogy terjedt az írástudás és a Szentírás 
szabályainak és előírásainak az ismerete, úgy vált végre lehetővé a nép 
számára, hogy bölcsen és okosan irányított társadalmat építsenek fel.
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Agathangelusz sem mulasztja el megjegyezni, hogy Örményország 
megtérése magával hozta a szabadulást a pogány kultuszoktól. Ezek 
ugyanis nemcsak a hit igazságait rejtették el a nép elöl, de a népet 
tudatlanságban is tartották.

Ezért az Örmény Egyház mindig küldetése alkotó részének tekin
tette a műveltség és a nemzeti öntudat előmozdítását és mindig azon 
fáradozott, hogy ez a kapcsolat mindig élénk és termékeny maradjon.

6. Az Örmények megtéréshez fűzó'dó' események hagyományos 
elbeszélése alkalmat ad további megfontolásra. Világosító Szent 
Gergelyben és a Szent Szüzekben a hit hatalmas ereje tükrözó'dik, 
amely arra késztet, hogy ne hajoljunk meg a hatalom és a világ kísér
tése előtt, és képessé tesz arra, hogy ellenálljunk a legkegyetlenebb 
szenvedéseknek is, de a legcsábítóbb ígéreteknek is. Tiridát királyban 
megfigyelhetjük az Istentói való eltávolodás következményeit: az em
ber elveszti saját méltóságát, leállatiasodik, saját mohóságának foglya 
marad. Az egész történetből fontos igazság emelkedik ki: a hatalomnak 
nincs abszolút szent jellege és nincs szó arról, hogy a hatalmat mindig 
igazolni lehet, bármit tesz. El kell azonban ismerni mindig a döntések 
személyes felelősségét: ha ezek tévesek, akkor tévesek még akkor is, ha 
király követi el azokat. Az emberiség akkor nyeri el teljességét, amikor 
a hit leleplezi a bűnt, a gonosz megtér és visszatalál Istenhez és igazsá
gosságához.

A bálványok tiszteletére szánt helyeken felépített keresztény épüle
tekben felragyog a kereszténység igazi azonossága: magába foglalja 
mindazt, ami természetszerűleg érvényes az emberiség vallásos érzüle
tében és minden időben fel tudja kínálni a hit újdonságát, amely nem 
ismer megalkuvást. így építi Isten szent népét, hozzájárul az új művelt
ség kialakításához, amelyben felmagasztosulnak az ember leghitele
sebb értékei.

7. Miközben Örményország megtérésnek XVII. évszázados jubileu
mát ülik, gondolatom a menny és föld Urához száll. Az egész Egyház 
nevében neki adok hálát azért, hogy az örmény népben ilyen szilárd és 
bátor hitet támasztott és mindig alátámasztotta tanúságtételüket.

Kedves Testvéreim és Nővéreim, szívesen csatlakozom ehhez a 
jelentős megemlékezéshez. Veletek együtt szemlélem a Szentek meg
számlálhatatlan seregét, amely áldott földeteken sarjadt és most az Atya 
dicsó'ségében ragyog. Ezek a személyek az Egyház gazdag kincstárát 
alkotják: vértanúk, hitvallók, szerzetesek és szerzetesnők, Isten Igéjé-
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nek termékenységéből született férfiak és nők. A híres személyiségek 
között megemlítem Narek Szent Gergelyt, aki kifürkészte az emberi két
ségbeesés sötétségbe borult mélységeit és meglátta a kegyelem ragyogó 
fényét, amely a hivő' számára ott is felragyog. És Shnorhali Szent 
Nerszesz katholikoszt, aki összekapcsolta népe és hagyománya iránti 
rendkívüli szeretetét a messzemenő nyitottsággal más Egyházak felé, 
példaadóan törekedett keresni a teljes egység közösségét.

Az örmény népnek szeretném megköszönni elsősorban a Krisztus
hoz fűződó' hűség hosszú történetét. Ez a hűség ismerte az üldöztetést 
és a vértanúságot. A keresztény Örményország fiai vérüket ontották 
Urukért, de az egész Egyház növekedett és eró'södött áldozatuk árán. 
Ha ma Nyugat szabadon megvallhatja hitét, ez azoknak is köszönhető, 
akik feláldozták magukat, amikor testükkel védték a keresztény világot 
legvégsőbb határain. Haláluk volt biztonságunk ára: ma ragyogó ruhák
ban tündökölnek és a Mennyei boldogságban dicshimnuszt zengenek 
a Báránynak (vö.Jel 7,9-12).

Az örmény nép hitének és műveltségének öröksége az emberiséget 
művészeti és szellemi kincsekkel gazdagította. Ma ezek a világ minden 
részében szétszórtan hatnak. Az evangélizáció ezerhétszáz esztendeje 
ezt a Földet a keresztény műveltség egyik bölcsőjévé tette. Bámulva 
tekint rá tisztelettel az isteni Mester minden tanítványa.

Az Örmények a béke és a munkásság követei lettek az egész világon 
a szórványban. Kezük kemény munkájával járultak hozzá, hogy a világ 
átalakuljon és közeledjék az Atya szeretet-tervéhez. A keresztény nép 
örvend nemes lelkű és hűséges jelenlétüknek. Azt kívánja, hogy a világ 
minden részében mindig rokonszenvre és megértésre találjanak.

8. Külön szeretnék megemlékezni azokról, akik azon fáradoznak, 
hogy Örményország kiemelkedjék a totalitárius rendszer hosszú ideig 
tartó szenvedéseiből. A nép a reménység és a szolidaritás konkrét je
leire vár. Biztos vagyok abban, hogy a keresztény eredetekre való hálás 
emlékezés minden Örmény számára vigasztalás és buzdítás forrása. 
Kedves örmény hívek, bízom abban, hogy az Isten által köztetek végbe
vitt csodajelek emléke segít titeket abban, hogy felfedezzétek a maga 
teljességében az emberi méltóságot, minden emberét, miden társadal
mi helyzetben, és segít titeket abban, hogy Országotok újjáépítését 
lelki és erkölcsi alapokra helyezzétek.

Őszinte jókívánságaimat fejezem ki azért, hogy a hívek bátran foly
tassák elkötelezettségüket és a már eddig is kifejtett jelentős erőfeszíté
seiket. így fog holnap Örményország felvirágozni az emberi és
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keresztény értékekben: az igazságosságban, szolidaritásban, egyenlő
ségben, tiszteletben, becsületben, vendégszeretetben. Mindezek az em
beri együttélés alapjai. Ha mindez megvalósul, az örmény nép 
Jubileuma tökéletesen megérlelte gyümölcseit.

Biztos vagyok abban, hogy szeretett Nemzetetek Keresztségének 
tizenhétszeres évszázados évfordulója jelentős és egyedülálló alkalom 
arra, hogy hatásosan folytassátok az ökumenikus párbeszéd útját. Az 
Apostoli Örmény Egyház és a Katolikus Egyház között már szívélyes 
kapcsolatok állnak fenn az utolsó évtizedek óta. Ezeket megerősítették 
újabban a Pápa találkozásai is az Örmény Egyház legfőbb Hatóságaival. 
Ebben az összefüggésben lehetetlen megfeledkezni Ószentsége I. Vazken 
Róma püspökénél és keresztény közösségénél 1970-ben tett látogatásá
ról, a feledhetetlen I. Karekin 1996-ban és 1999-ben tett római látoga
tásáról, valamint legújabban II. Karekin római látogatásáról. Nemrég 
nagy örömmel adtam át Ószentsége II. Karekinnek az örmény-katolikus 
pátriárka jelenlétében a keresztény Örményország Atyjának ereklyéjét 
a Jereváni új székesegyház javára. Ez is azt a mélységes kapcsolatot bizo
nyítja, amely Róma Egyházát Világosító Szent Gergely minden fiához 
köti.

Ezt az utat bizalommal és bátran kell folytatni. így lehetünk mind
annyian egyre hűbbek Krisztus parancsához: hogy mindnyájan egy 
legyenek! Ebben a tekintetben döntő az örmény-katolikus Egyház hozzá
járulása: „imádság, példás élet, az ősi keleti hagyományokhoz ragasz
kodó kegyeletes hűség, egymás kölcsönös és jobb megismerése, 
együttműködés, egymás ügyeinek és lelkületének testvéri nagyrabecsü
lése”.

Az Örményekkel és az Örményekért néhány nap múlva ünnepé
lyes dicsó'ító' Eukarisztián fogok elnökölni, hogy hálát adjunk Istennek 
a nekik ajándékozott hitért; imádkozom, hogy az Úr „az Apostolok és 
a Próféták alapjára épített szent Egyházában minden népet egységre 
vezessen, és őrizze meg szeplőtelenül visszatérése napjáig”. Ezen a 
Szentmisén részt vesznek az Elet Kenyere egyetlen Asztalánál azok a 
Testvéreink és Nővéreink, akik már Péter Székével teljes közösségben 
élnek és így gazdagítják a Katolikus Egyházat saját pótolhatatlan hozzá
járulásukkal. De az az én forró óhajom, hogy ez a szent Hálaadás 
lélekben minden Örményt összefogjon, bárhol is vannak, hogy egysé
ges hangon fejezzék ki a szent békecsókkal mindegyikük háláját Isten
nek a hit adományáért.
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9. Gondolatom most „a Világosság Anyjához, a Szent Szűzhöz” 
száll. „Ó szülte test szerint a Világosságot, aki az Atyától származik. O 
lett az igazságosság Napjának a hajnalcsillaga”. Mély tisztelettel Astva- 
zazin (Isten Anyja) néwel illetik. Jelen van ezen nép zaklatott történe
tének minden pillanatában. Elsó'sorban a liturgikus és homiletikus 
szövegek tárják fel a Mária-tisztelet kincseit. Ez szólaltatta meg a száza
dok folyamán az Örmények gyermeki ragaszkodását az üdvösség nagy 
titkának Szolgálója iránt. Az Egyház imája mindennap megemlékezik 
róla az Isteni Liturgiában és a Zsolozsma minden órájában, az év folya
mán ünnepeket ír elő, amelyek megemlékeznek életéről és a 
fontosabb titkokról. A hívek bizalommal fordulnak hozzá, hogy köz
benjárását kéijék Fiánál: „Árnyéktalan Világosság temploma, az Ige 
kimondhatatlan trónja, te zúztad szét Éva anyánk szomorú átkát. 
Könyörögj Egyszülött Fiadhoz, aki kiengesztelt minket az Atyával, hogy 
tartson távol tőlünk minden zavart és adja meg lelkűnknek a békét”. 
Máriát, a Segítő Szüzet Örményország Királynéjaként tisztelik.

Az Isten Anyját megéneklő örmény Szentek seregében tündöklő՜ 
dicsőség kétségtelenül Narek Szent Gergely, az Örmény Egyház mária- 
tisztelő nagy Vardapetje (tanítója). Redemptoris Mater enciklikámban én 
is megemlékeztem róla. A Szent Szüzet így köszönti: „A teremtetlen 
Istenség akaratának választott székhelye”. Az ő szavaival szálljon fel az 
Egyház ünnepi könyörgése, hogy Örményország Keresztségének Jubi
leuma újjászületést és örömet hozzon:

„Fogadd el ajkunk áldó énekét és méltóztass megadni Egyházad
nak Sión és Betlehem ajándékait és kegyelmeit, hogy méltók lehessünk 
részt venni az üdvösségben a nagy napon, amikor a halhatatlan Üdvö
zítő és Egyszülött Fiad romolhatatlan dicsősége megnyilatkozik”.

Az egész örmény népre és a közelgő՛ ünnepekre az isteni áldás 
teljességét esdem le. Magamévá teszem Agathangelusz történész kifeje
zését: „A Teremtőhöz fordulva ezekkel a szavakkal, mondják: ‘Urunk, 
te vagy a mi Istenünk’, és ő mondja nekik: ‘Ti vagytok az én népem’”, 
a Szentháromság, az Atya, a Fiú és a Szentlélek dicsőségére. Ámen.

A Vatikánból, 2001. február 2-án
II. János Pál pápa
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Őboldogsága Nerszesz XIX. Péter 
katolikus örmény Ciliciai Katholikosz-Pátriárka 

Jubileumi Szózata
Örményország keresztény hitre térésének 1700. évfordulóján

A Bzommari évszázados és történelmi székhelyünkről küldjük üdvöz
letünket közösségünk minden fiának, az Anyaországba és a világ minden részébe.

Mindenek előtt hálát adunk Mennyei Atyánknak, aki végtelen jósá
gában Nemzetünknek mások előtt felkínálta az Evangélium üdvözítő 
világosságát. Népünk számára ez volt „az Út, az Igazság és az Elet”.

Ez az Út vezette őseinket -  igaz -  nehéz, de mégis gondviselésszerű 
utakon. Ez tette lehetővé számukra a nemzeti és lelki önazonosság 
kialakítását, mert elismerték Krisztust Uruknak és Üdvözítőjüknek.

Ezt az Igazságot adták át minden nemzedéknek, hála Fordítóink 
csodálatos értelmének és tollának. Ok közölték velük Isten Igéjét írás
ban és anyanyelven.

Ezt az Eletet kínálták fel Nemzetünk fiainak, amikor bátorságot 
öntöttek beléjük, hogy vérük árán védjék meg századokon át vallási és 
nemzeti önazonosságukat és hogy Nemet mondjanak a hittagadás és a 
hazaárulás parancsának, amelyet az ókori és újkori zsarnokok rendel
tek el: „Senki sem szakíthat el minket ettől a hittől... Atyánk a Szent 
Evangélium és Anyánk a Katolikus és Apostoli Egyház” (Jegesé, Az örmé
nyek válasza Hazgerd perzsa királynak).

Az 1700. évforduló azonban nem lehet csupán büszkeségünk élesz
tőse vagy az örvendezés és a vigasztalás ideje, arra gondolva, hogy mi 
voltunk az első nemzet, amely hivatalosan elfogadta Krisztus vallását. 
Hirtelen fellobbant lelkesedésünk nagyon könnyen kialudhat másnap
ra, akárcsak a szalmaláng.

Ellenkezőleg, ez a Jubileum legyen minden Örmény számára a 
lelki élet megújulása, a hitben, a mindennapi életben és a magatartá
sában. Legyen visszatérés a hitbeli meggyőződéshez, Avarair szellemé
ben, hogy Nemet mondjunk a mai zsarnokoknak, akik el akarják 
távolítani az Örményt Istentől, vallásától, erkölcsétől, szent elveitől.

„A nép, amely sötétben járt, nagy fényességet látott” (íz 9,1).
Izaiás próféta ezekkel a szavakkal hirdette meg a Messiás érkeztét. 

Ó hozta meg az igazi világosságot a népeknek, akik sötétben botorkáltak.
Örmény népünk is, Tiridát királlyal és pogány udvarával, a sötét

ben vesztegelt. És íme, 301-ben -  nagy esemény nagy időpontja -  
Krisztus világossága felragyogott az Örmény Világ fölött, hála Szent 
Gergelynek, a nagy Világosító imáinak, szenvedéseinek és csodáinak.
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Ettől a naptól kezdve az örmény nép átvonul a századokon: szívé
ben Isten, kezében az Evangélium, ajkán a szent dalok és szeme az égre 
szögezve.

Krisztus ezt tanította követőinek: „Ahol a kincsed, ott a szíved is” 
(Mt 6,21). Igen, ahol a kincsetek van, ott van a szívetek is. De mi ez a 
kincs: anyagi javak, arany? Nem; ezek hamis kincsek. Az igazi kincs az 
Isten Országa, a mi hitünk, reményünk, szeretetünk.

Az örmény nép megkeresztelkedésének Jubileuma vezessen el 
minden Örményt ezekhez az értékekhez és ezekhez az erényekhez, és 
vigye közel Krisztushoz, aki minden jólét forrása.

Önámítás ragaszkodni olyan múlandó és ideiglenes dolgokhoz, 
mint a világ dicsó'sége vagy a méltóságok, amelyek ma vannak és hol
nap porrá válnak. Ellenkezőleg, el kell merülnünk Krisztus végtelen 
szeretetében, amely elvezet az igazi boldogsághoz, követve örmény 
Szentjeinket, elsősorban Nareg Szent Gergelyt, Kegyes (Snorhali) 
Szent Nerszeszt, Lamproni Szent Nerszeszt és a többit.

Ismerje meg minden örmény hívó' -  fiatal és idó's, férfi és nő -  
Isten igazságát, irgalmát, atyaságát, és folytassa Világosító Szent Gergely 
Evangéliumot hirdető küldetését.

Mert ez a keresztény hivatása és ez életének a célja. Ez az értelme 
Isten parancsolatainak, Krisztus tanításának és ajózan emberi erkölcsnek.

Örményország megkeresztelkedésének 1700. évfordulós Jubileuma 
legyen minden egyén és minden család számára világítótorony, amely 
ó'seik útján irányítja őket és egy napon hozzájuk hasonlóan elvezeti 
őket a Paradicsom dicsőségének örökségébe.

Kegyes (Snorhali) Szent Nerszesz katholikosszal mondjuk:
„Gergely, Szeráfok barátja, te gyűjtöttél össze minket világosító ige

hirdetéseddel; örülj, mester! Isten áldott bennünk.”
Ezzel a szózattal hivatalosan megnyitjuk az Örmény Katolikus Egyház 

számára az örmény nép megkeresztelkedésének 1700. évfordulós Jubileumát.

Atyai áldásunkkal 
NERSZESZ XIX. PÉTER 

(Nerses Bedros XIX) 
Ciliciai Katolikus Örmény 

Katholikosz-Pátriárka

Kelt Bzommarban, 2000. december 31-én, fó'pásztorságunk második évé
ben, az örmény nép megkeresztelkedésének 1700. évfordulós Jubileuma megnyi
tásakor.
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A Nagy Örmény Jubileum 
és rövid Örmény Egyháztörténet

Az örmények a hagyomány szerint Szent Tádé és Bertalan apostol 
igehirdetése nyomán az Úr Jézus mennybemenetele után részben 
elfogadták a kereszténységet, de hivatalos államvallás csak 301-ben lett. 
Ebben az évben Világosító Szent Gergely hatására III. Nagy Tiridát 
király (ur. 287-330) népével együtt megkeresztelkedett és államvallássá 
tette a kereszténységet. Ezzel Örményország lett az első keresztény 
állam a világtörténelemben. Óriási jelentősége volt ennek a lépésnek, 
ha meggondoljuk, hogy a Római Birodalomban háromszáz éven át 
üldözték a keresztényeket, Nagy Konstantin császár pedig (a Keleti 
Egyházban Szent) csak türelmi rendeletet adott ki Licinius császárral 
együtt 313-ban Milánóban a kereszténység javára Birodalmuk terüle
tére.

Világosító Szent Gergely (örményül: Szurp Grigor Luszávorics) 
(Válársápát, Örményország, 257 -  Szebuh hegye, Tortán falunál, 325 
után): püspök, Örményország apostola. -  Párthev Grigornak is nevez
ték, mert pártus fejedelmi családból származott. Cézáreában (Caesa
rea, ma Kayseri Törökországban) nevelkedett, Szebasztéban tanult. 
Keresztény leányt, (Szt) Julittát vette feleségül. Két fiúk született: 
Arisztakesz és Verdanesz. 278: Rómában katona lett. 286: fó'tisztként 
harcolt a perzsák ellen a Tiridát herceget az örmény trónra segítő' 
római seregben. A király börtönbe vetette, mert nem tagadta meg 
keresztény hitét. 300: Choszrovituchd királylány kiszabadította fogsá
gából. Válársápátban Gergely fölépítette Gájáne és Ripszima vértanúk 
templomait. Leontius érsek 301-ben Cézáreában püspökké szenteli. 
Visszatérése után a királyi család megkeresztelkedett, s Tiridát állam
vallássá tette a kereszténységet. 302-ben Válársápátban fölépítette az 
Ecsmiadzin székesegyházat. Térített a szomszédos Alvániában is. Az, 
hogy 316-ban Rómában I. Szilveszter pápától pátriárka címet kapott 
volna, történetileg nem hiteles. 325-ben a Szebuh hegy barlangjában 
remetéskedett. Holttestét évek múltán épen találták meg. Ereklyéi föl
találását a pünkösd utáni 4. szombaton egyaránt ünnepli az örmény 
katolikus és ortodox egyház: ünnepük az örmény szertartású katolikus
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magyarok is. A budapesti örmény kápolnát Szent Gergely tiszteletére 
szentelték. (JKorbuly Domokos cikke: Magyar Katolikus Lexikon, IV. 
kt. Budapest 1998,57-58)

Az örmények egyháztörténelmét legendák övezik 422-ig, amikor 
Szent Meszrop (Mastoc) megalkotja az örmény ábécét és megveti az 
örmény irodalom alapjait. 451-ben a Khalkedoni Zsinaton háborús 
idők miatt csak négy nyugat-örményországi püspök vett részt. Hivata
losan csak 555-ben a második dvini örmény zsinat nyilatkozott a 
khalkedoni dogmák ellen. Ettől kezdve az örmény kereszténység a 
szírekkel, koptokkal együtt a nem-khalkedoni vagy monofizita keresz
ténységhez tartozott (monofizita: nem ismeri el az Úr Jézus igaz 
emberségét vagyis a két természet helyett csak egyet vall, az istenit). A 
VII. és IX. században egységre léptek a Khalkedont elfogadó görögök
kel, de az unió nem tartott sokáig. 1113-1897 Aghtamar szigetén egy 
szakadár hierarchia működött. 1307-ben állították fel a független jeru- 
zsálemi örmény pátriárkatust, amely ma is létezik. A firenzei uniós 
zsinat hatására 1441-ben Ecsmiadzinben a katholikosz-pátriárkák új 
sora indul, amely ma is tart. Ezzel szemben a ciliciai örmény pátrárka- 
katholikosz sorozat is folytatódott, amely ma Libanonban székel Bejrút 
(Beyrout) mellett Anteliasban. így ma „az apostoli gregorián Örmény 
Egyház” négy nagy közigazgatási egységre oszlik:

A. 1. Minden Örmények Legfőbb Katholikosz-Pátriárkátusa
Ecsmiadzinben, Örményország (Ószentsége II. Karekin a 
132. katholikosz-pátriárka 1999-től). Ide tartozik a romániai 
és bulgáriai örmény érsekség Bukarest székhellyel (Dirair 
Mardikian érsek 1960-tól).

2. A Jeruzsálemi Örmény Pátriárkátus (Szent Jakab trónján 
Óboldogsága Torkom pátriárka 1990-től).

3. A Konstantinápolyi Örmény Pátriárkátus (Óboldogsága 
Mesrob pátriárka 1998-tól)

B. Ciliciai Katholikátus (Ószentsége Aram katholikosz-pátriárka
1995-től).

Az Örmény Egyház történelme folyamán többször tett kísérletet 
arra, hogy Bizánccal, majd Rómával unióra lépjen. 1316-ban az adanai 
zsinatnak sikerült teljes uniót létrehozni Rómával, de az ellenállás 
miatt a firenzei uniós egyetemes zsinat csak részleges uniót ért el
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(Exsultate Deo kezdetű uniós bulla 1439. november 22-én. DH 
1310-1328). 1740-ben két katolikus örmény püspök elismerte 
Abraham (I. Péter) Ardziviant (1742-1749) katholikosznak. A pápa 
1742-ben elismerte a katolikus örmény pátriárkatus megalakulását. 
Róma iránti tiszteletből minden pátriárka felveszi a Péter nevet és azt 
számozzák. A II. Vatikáni Zsinat idején híres volt Grigor (XV. Péter) 
Agadzsanian kuriális bíboros. Jelenleg Óboldogsága Nerszesz (XIX. 
Péter) Tarmouni a ciliciai örmény katolikus pátriárka 1999-től.

(Az egyháztörténelmi adatok forrása: Armenien, in: Lexikon fürt 
Theologie und Kirche, Bd. I. Freiburg 1993,1000-1003. -  Orthodoxia 
2001. Regensburg 2000.)

Az örmény nép a történelem folyamán perzsa, arab, török és 
mongol nyomás alatt állott. A törökök 1915(-1922)-ben másfél millió 
örményt hurcoltak el, végeztek ki. Az Európa Parlament Strasbourg- 
ban (Strassburg) 1987-ben elismerte, hogy ez volt az első népirtás 
(genocídium) a XX. században. A hosszas üldöztetés idején nagyon 
sok örmény hagyta el hazáját. így keletkezett a nagy örmény szórvány. 
Az örmények számát 6 millióra becsülik. Ebből 3.795.000 él az 
1991-ben ismét függetlenné vált (csonka) Örményországban, másfél 
millió a volt Szovjetunió többi államában és 2 millió a szórványban a 
világ minden részén.

Az apostoli gregorián Örmény Egyház híveinek száma kb. egyezik 
az örmények számával, azaz 6 millió. A katolikus örmények száma a 
világon 392.382. Romániában az 1992-ben közölt népszámlálási adatok 
szerint 2.023 örmény él. A romániai örmény katolikusok száma 823 (a 
négy plébánián, szórvány nélkül).

A Katolikus Örmény Egyháznak Európában a következő egyház
megyéi állnak fenn:

Franciaország: a Párisi Szent Kereszt (Sainte-Croix-de-Paris) Püs
pökség (1986-tól, előtte 1960-tól exarchátus), élén megyéspüspökkel, 
30.000 hívő.

Görögország: a Görögországi Katolikus Örmények Ordináriátusa 
(Athén, alapították 1925-ben), élén ordináriussal, 600 hívő.

Kelet-Európa: a Kelet-Európai Katolikus Örmények Ordináriátusa 
(1991-ben alapították), élén ordinárius-címzetes felszentelt érsekkel, 
székhelye Gjumri (Örményország), 220.000 hívó'.
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Románia: a Romániai Katolikus Örmények Ordináriátusa, élén 
apostoli kormányzóval (jelenleg személyi unióban a gyulafehérvári 
római katolikus érsekkel), 823 hívó'.

Ukrajna: a Lembergi (Lviv) Katolikus Örmény Érsekség (a XIV. 
században alakult, 1630 óta katolikus, 1939-es szovjet megszállással 
kezdó'dött teljes felszámolása), betöltetlen, a hívek száma ismeretlen. 
(1939-ben 5.000 hívó volt.) A fó'egyházmegye „de iure” létezik csupán.

Ide lehet még számítani Lengyelországot, ahol létezik „Saját rítusú 
Ordináriussal nem rendelkező' keleti rítusú hívek Ordináriátusa” 
(1981-ben alakult még mint bizánci-örmény ordináriátus, majd 
1992-tól mai nevén), élén a varsói római katolikus érsek áll (személyi 
unióban).
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Az Erdélyi Katolikus Örmények rövid története

Az erdélyi örmény katolikusok történetének legjobb összefoglalá
sát az az Emlékirat adja, amelyet az „Egyházszervezó' Örmény-bizottság” 
nyújtott be Gróf Mailáth Gusztáv Károly erdélyi püspöknek 1911. 
február 25-én.

AZ
EGYHÁZSZERVEZŐ ÖRMÉNY-BIZOTTSÁG 

EMLÉKIRATA
FŐTISZTELENDŐ ÉS NAGYMÉLT. GR. MAJLÁTH GUSZTÁV

KÁROLY
ERDÉLYI PÜSPÖK ÚRHOZ 

A HAZAI ÖRMÉNYKATHOLIKUS 
EGYHÁZI FŐNÖKSÉG

HELYREÁLLÍTÁSA TÁRGYÁBAN.
Kolozsvár, Szent Bonaventura Könyvnyomda Nyomása 1911.

Ft. és Nagyméltóságú Erdélyi Püspök Úr!

A keresztény örmény királyság megdöltével a XIV. évszáz végén, 
majd a későbbi pogány inváziók és pusztító földrengések következté
ben állítólag mintegy 40 ezer család vonult ki Arméniából.

Ezeknek egy kis raja Krimián, Lengyelországon és Moldván át -  hol 
mindenütt kolóniákat alkottak -  végre 1672-ben az oláh orthodox egy
házba való erőszakos áttérítés veszedelme elől, mint a vallás üldözöttjei 
Erdélybe menekültek.

Vezetőjük, a már 1649 óta Moldvában működő՛ nemegyesült 
örményszertartású püspökük, Minász volt, ki elóbb a gyergyói havasok 
vidékén, majd később Besztercén és környékén, tehát a határszélen 
letelepült örmény bevándorlóknak 1686-ig fó'pásztora volt.

1684-ben jött Erdélybe dr. Verzár (Verzireszky) Oxendiusz, ki 
erélyes apostoli buzgalommal úgy az agg Minászt, mint híveit pár év 
alatt heves küzdelmek után a katholikus egyház kebelébe térítette.

Hunánián Vártán lembergi örmény katholikus érsek ֊  a Melkizedek 
örmény pátriárka által biztosított jogánál fogva -  Verzár Oxendiuszt 
1687 februárius 13-án generális vikáriussá és adminisztrátorrá tette az 
erdélyi örménykatholikus egyház élére. -  1690 október 3-án pedig VIII.

25



Sándor pápa e jeles férfiút fölszentelt püspökké és apostoli vikáriussá 
nevezte ki.

Ennélfogva 1691 július 30-án a lembergi örmény érsek Verzárt püs
pökké szentelte, kinek első՜ székhelye, híveinek Szamosujvárra történt 
átköltözéséig Besztercén volt.

A közszokás ó't örmény püspöknek (episcopus armenus) nevezte, 
sőt az egykorú okmányok is róla így emlékeznek meg; de még ő maga 
is hivatalos okiratokban többnyire „Episcopus Armenorum Transylva- 
niae” címen nevezte magát.

1715 március 10-én Bécsben váratlanul hunyt el Verzár püspök, ki 
végrendeletében Roska-Stephanovics István staniszlaui prépostot jelölte 
ki utódjául.

A hazai örménység képviselői még azon év május 20-án Görgény- 
szentimrén gyűltek össze püspökválasztásra, ámde nem tudván 
megegyezni, a Szentszékre bízták, hogy számukra örmény püspököt 
nevezzen ki.

Az apostoli Szentszék azonban püspök helyett 1716-ban Budákovich 
Lázárt nevezi ki az erdélyi örmények papszentelő joggal (cum jure 
ordinandi) bíró Vikáriusává.

Ebben az időben foglalta el br. Mártonffy György az erdélyi püs
pöki széket, ki hivatkozott arra, hogy ha lat. szert, püspök hiányában a 
boldogemlékű Oxendiusz örmény püspök kormányozhatta a róm. 
kath. egyházmegyét, akkor örmény püspök nemlétében a viszonosság 
alapján ő  is adminisztrálhatja az elárvult örményszert, egyházat. -  
Ugyanis históriai tény, hogy ülés András erdélyi püspököt a tordai 
országgyűlés 1697 július 30-án az országból száműzte, kinek kérésére 
aztán Verzár püspök igazgatta a lat. szert, egyházmegye ügyeit is halá
láig.

Ez szolgált aztán precedensül, hogy az erdélyi püspök beleavatko
zott az örmény egyház dolgaiba s ennek kifolyása lehetett, hogy Budá
kovich utódja, Theodorovich Mihály örmény főesperes és apostoli 
főjegyző՝ -  jóllehet az uralkodó „örmény püspökké” deszignálja -  
Rómában megerősítést nem nyert.

Hiszen köztudomású, hogy 1737/1738-ban III. Károly a számos- 
újvári örmény püspökség helyreállításáról okmányokban intézkedik 
illetve az örmény püspök ellátására 12000 Rh. forint fejedelmi alapít
ványt tesz; ezt az intézkedést Mária Terézia is megerősíti.
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Azonban 1760 januárius 3-án Theodorovich elhalt és íme, még 5 év 
múlva is azaz 1765 febr. 8-án is hiában ír fel Szamosújvár Rómába.

Majd hosszabb időhöz után 1858 nov. 20-án az örmények a bécsi 
örmény érsek-fó'apáthoz fordulnak, 1860 febr. 11-én Szamosújvár az 
örmény püspökség javára 20 ezer forintos alapítványt szavaz meg, 1860 
jul. 6-án a király őfelségéhez feliratot intéznek, hasonló dátummal 
folyamodnak a Propagandához és a bécsi nunciushoz, majd végül az 
alkotmányos korszak beálltával Simay Gergely szamosújvári polgár- 
mester kezdeményezésére 1868. febr. 22-én a magyar kormányhoz is. 
1872-ben Lukácsi Kristóf szamosújvári plébános, kinek a hagyomány 
szerint az abszolutizmus alatt -  általa elfogadhatatlan föltételek mellett 
-  az örmény püspöki süveget fölajánlották: az örménység kérvényét 
Rómában a pápa őszentségének személyesen átnyújtotta.

Az eredmény azonban elmaradt, pedig Lukácsi az örmény püspök
ség céljaira 20 ezer forintos alapítványt tett, és mikor a végrende
letében kikötött 10 évi határidő' a 80-as években lejáróban volt, 
Szamosújvárról többször megsürgették az 1868-iki kérvény elintézését; 
Gajzágó Salamon állami fó'számvevó'széki elnök, majd Gajzágó Ferenc 
akkori orsz. gyűl. képviselő közbenjárása ellenére választ nem nyertek 
és így a fentemlített jelentékeny alapítványt részben az úgynevezett 
Lukácsi-féle örmény kath. fiúárvaház felállítására fordították.

Az 1887-ben megindult „Armenia” című folyóirat tartotta aztán 
tovább is felszínen az eszmét több mint két évtizeden át a magyar sajtó 
hálát érdemlő élénk érdeklődése mellett.

Napjainkban pedig a kultuszminiszterhez és Nagyméltóságodhoz, 
mint erdélyi püspökhöz folyamodó örmény küldöttségek újították fel a 
közel 200 év óta nem szűnő mozgalmat, melynek megoldására Nagy
méltóságod f. 1911 évijan. hó 14-én történt kegyes fogadtatásunk alkal
mával bizalmi férfiak kiküldését javasolván: alólirott örmény bizottság 
a tárgyalások fonalának felvételére ezt az emlékiratot tisztelettel fölter
jeszti.

E tárgyaló bizottságnak az a feladata, hogy az 1868: XLIII. t. c. alap
ján, mely az örmény-katholikus egyházat Magyarországon a recipiált 
vallásfelekezetek sorába iktatta: a históriai múltat és a jelen állapotot 
áthidaló módozatra nézve tegyen javaslatot az örmény rítus fennmara
dásának biztosítására.
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E célból azon a nyomon kell visszafelé indulni, a mely nyomon a 
mai állapot kifejló'dött és az örmény egyház megbomlott egységes 
szervezete újonnan felépíthető.

Ismeretes tény a fokozatos visszafejlődés illetve az örmény rítusú 
főpapi hatáskörnek és egyházi méltóságnak a fokozatos hanyatlása.

Minász és Verzár püspökök után Budákovich még papszentelő 
vikárius, azonban Theodorovichot már csak névleg hívják vikáriusnak, 
kinek papszentelő joga nincs és tulajdonképpen csak egyetemes 
örmény főesperes az apostoli főjegyző címmel földíszítve.

Majd az egységes örmény főesperesség is két részre oszlott t. i. 
1740-től 1786-ig az erzsébetvárosi plébánosok, mint a Gyergyószent- 
miklóson, Kézdivásárhelyen, Kantában, Csík-Szépvizen és Görgény- 
Szent-Imrén lakó székelyföldi örmény hívek „örmény főesperesei” 
nyernek külön püspöki felhatalmazást.

Ilyenek voltak Dániel Mihály és Karátsonyi János. -  A szamosújvári, 
tehát a legnépesebb örmény egyházmegye tényleges örmény főespe
rese 1760-ban bekövetkezett haláláig maga Theodorovich ap. főjegyző 
volt, ki jóllehet plébánosi állásáról már 1741-ben leköszönt, azonban az 
„erdélyi örmények főesperese” címet megtartotta.

Eddig az idó'pontig 4 egyházi vizitátort is küldött a Propaganda 
Erdélybe, köztük Jónás sebastei örmény püspököt.

Azonban Verzár Lukács sz. újvári plébános idejében a lat. szert, 
belsó'-szolnoki főesperesség alakul, melynek élére ó't nevezik ki.

Úgyszintén Karálsonyi János erzsébetvárosi plébános alatt is -  az 
örmény főesperességet megszüntetvén -  gr. Batthyány Ignác erdélyi 
püspök lat. szert, főesperességet szervez és annak élére őt állítja. 
A székelyföldi örmény plébániák Gyergyószentmiklóson és Csíkszép- 
vizen s az azok környékén lakó örmény hívek szintén lat. szert, főespe- 
resi kerületbe osztatnak be.

A szépvízi örmények megtérítése körül br. Bajtay erdélyi püspök 
idejében érdemeket szerzett Karátsonyi még 1791-ig azaz haláláig visel
te az apostoli fójegyzó'i címet; sőt azután is, de különösen Nagyméltó
ságod kegyéből napjainkban is érte a hazai örmény klérus egyik-másik 
tagját egyéb egyházi kitüntetés. Különben a maroknyi hazai örmény- 
ségnek jutott osztályrészül az a dicsőség, hogy két szamosújvári és egy 
gyergyószentmiklósi születésű, tehát három örmény érseket adott a 
katholikus anyaszentégyháznak -  külföldön.
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Miután XII. Benedek pápa „Etsi pastoralis” konstitúciójában ren
deli, hogy oly megyékben, a melyekben latin- és görögszertartásúak 
együtt laknak és csak latin püspökük van, adassék a görögöknek saját 
ügyeik vezetésére görög vikárius, akit ők akarnak és választanak, mivel 
a görög, saját nemzete szokásait kétségkívül jobban ismeri, mint a latin.

Ugyanez az elv kellett volna, hogy győzedelmeskedjék Verzár 
Oxendiusz halála után is, hiszen pl. Oroszországban a mohilevi örmény- 
kath. püspökség megszűntével a kámenitzi és cherzoni lat. szert, egy
házmegyékben lakó örményszert, katholikusok részére IX. Pius 
pápának 1847-ben Miklós cárral kötött konkordátumából tanuljuk, 
hogy a latin szemináriumokban nem csak örmény papokat nevelnek, 
de örmény tanárokat is tartanak, kik az örmény növendékeket az 
örmény nyelvben és szertartásokban oktassák.

Miután tudomásunk szerint Gyulafehérvárt a hajdani örmény 
főesperesi kerület visszaállításának a szükségességét elismerik, tehát 
ezen a duktuson át önként kínálkozik az újjászervezés megindítása. 
Ugyanis a hazai örmény plébániák első' sorban is egy generális viká
riussal élükön egységes igazgatás alá volnának helyezhetők, ki mint 
Verzár Oxendiusz, püspökké szenteltetnék és így papszenteló' joggal 
felruházva az örmény rítusnak is megadná az őt megillető tekintélyt.

Természetesen az állam részéről megfelelő dotációban részesülne 
az erdélyi püspök fennhatósága alatt.

Ezzel az örmény rítus védelme nálunk is biztosíttatnék; hagyomá
nyai tekintélye és történeti múltja fölélednének a nélkül, hogy az 
erdélyi püspök joghatósága csorbát szenvedne.

Miután Nagyméltóságod is ezt óhajtja örmény híveivel egyetértő- 
leg megvalósítani, alólírott bizottság is erre az elvi álláspontra helyez
kedve teszi meg a tárgyalás alapjául szolgáló alábbi tiszteletteljes 
javaslatát.

Az ebben a javaslatban körvonalazott és legjobb meggyőződésünk 
szerint felsorolt pontozatok, mint tájékozásul szolgáló hiteles adatok és 
részletkérdések a hazai örménykatholikus egyházi főnökség fel- illetve 
visszaállításának elvi elhatározása után, egyben vagy másban a körülmé
nyekhez képest természetszerűleg módosulást szenvedhetnek.

Azonban tagadhatatlan tény, hogy minden hazai egyháznak saját- 
szertartású feje van, s a paritás alapján a teljes egyenlójogúságot és
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önkormányzati szabadságot az örménykatholikus egyház kivételével 
valamennyien régóta háborítatlanul élvezik.

Ezt kérelmezik 196 év óta s most újból a magyar-örmények.
Hiszen ó'si rítusuk kegyeletes fenntartása és biztosítása, miként a 

múltban, úgy ajövőben se fogja ókét hazafias kötelmeik gyakorlásában 
akadályozni.

Só't talán még kimagaslóbb lesz saját fó'papjuk révén a követésre 
méltó magasztos példa, mely a rítust a hazafisággal örök időkre egybe 
kapcsolja.

{Következnek a Javaslatok)
Kolozsvárt, 1911 februárius hó 25-én tartott ülésünkből
Kegyelemes Főpásztorunknak,
alólirottak, mint a hazai örménykatholikus egyház egységes szerve

zésére kiküldött bizalmi férfiak és Nagyméltóságod alázatos szolgái: 
{a nyomtatvány nem közli a beadvány aláíróit).

A beadvánnyal az I. világháború kitörése miatt már nem tudtak 
foglalkozni. Erdély az 1920. évi Trianoni békekötéstől Nagyrománia 
része lett, a katolikus örménységgel együtt. Nagyrománia azonnal meg
kezdte tárgyalásait a Szentszékkel a román Konkordátum érdekében, 
amelyet 1927-ben kötöttek meg, 1929-ben ratifikálták, de csak 1930-ban 
hajtottak végre. A román óhajok egyike volt, hogy magyar püspöksé
geknek ne legyenek nem magyar hívei. Ez a feltétel kedvezett az év
százados örmény-katolikus törekvésnek, hogy a Verzár püspök halálával 
elvesztett önálló egyházi kerületi szervezetet visszaállítsák. így született 
meg 1930. június 5-én a Romániában székelő՛ Katolikus Örmények 
Ordináriátusa (a szamosújvári örmény kormányzóság), amely akkor 
még a bukaresti örmény kát. missziót/mechitarista rendházat és a 
bukovinai csernovici plébániát is magába foglalta.

Az Ordináriátust felállító szentszéki döntés: „Volumus denique ut 
fideles Armeni qui in Romanica dicione morantur, quoad spirituálé 
régimén sub iurisdictione sint Ordinarii ab Apostolica Sede eligendi, 
qui eidem immediate subiectus érit et Administrator Apostolicus pro 
Armenis denominabitur ac in űrbe Gherla habitualem sedem habe
bit.” (= Végül azt akarjuk, hogy a román területen lakó Örmény hívek 
lelki irányítása az Apostoli Szentszék által kinevezendő Ordinárius jog
hatósága alatt álljon, aki közvetlenül neki van alárendelve és az

30



Örmények Apostoli Kormányzójának nevezik és rendes székhelye 
Szamosújvár városában lesz.) (AAS X X II/1930/385, art. 7.)

XI. Piusz pápa a Keleti Egyházak Szent Kongregációja 1930. 
október 17-én kelt dekrétumával Gokián Izsák bécsi mechitarista szer
zetespapot nevezte ki örmény kormányzónak. (Latinul: „itemque 
Administratorem Apostolicum, in spiritualibus, fidelium catholicorum 
Armeni rítus intra Romániáé Lines degentium, nominare dignatus est 
R. P. Isaacum /Sahag/ Gokian, e Congregatione Mechitaristarum Vin- 
dobonensi.” AAS 1930,491.) Az első' szamosújvári Apostoli Kormányzó 
úgy tudta, hogy meg kell mentenie a végeleges elmagyarosítástól az 
erdélyi katolikus örményeket. Örmény szentbeszédeit nem értették a 
hívek. Ezért Bukarestbe költözött át és 1939-ben lemondott a romániai 
örmény kormányzóságról. Agadzsánián örmény Pátriárka-bíboros 
segédpüspökeként halt meg Rómában. Lemondása után a Szentszék 
most már a helyzet ismeretében szamosújvári születésű erdélyi örmény 
papot nevezett ki kormányzónak Lengyel Zoltán személyében.

Mailáth Gusztáv Károly erdélyi püspök tudomásul vette az Örmény 
Kormányzóság felállítását és mindenben támogatta az új kezdetet. A 
két egyházmegye -  az erdélyi püspökség és az örmény ordináriátus ֊  
egymás papjainak joghatóságot adott. A latin rítusú papok az örmé
nyeknek kiszolgáltatott szentségekről a legközelebbi örmény plébá
niára tettek jelentést anyakönyvezés végett. Mailáth püspök 1931. 
június 26-án kelt 1130. szám alatt kibocsátott körlevelében értesíti erről 
az erdélyi papságot, megjelölve vármegyék szerint az illetékes örmény 
plébániát:

Szamosújvári (Gherla) örmény plébániához tartozó vármegyék: 
Szamos, Naszód, Kolozs, Torda, Máramaros, Szatmár, Szilágy, Bihar, 
Arad, Temes-Torontál, Krassó, Szörény.

Erzsébetvárosi (Dumbráveni) örmény plébánia: Nagy Kükülló', Kis 
Küküllő, Alsó Fehér, Szeben, Fogaras, Hunyad.

Szépvízi (Frumoasa) örmény plébánia: Al-Csík, Brassó, Háromszék, 
Udvarhely.

Gyergyószentmiklósi (Gheorgheni) örmény plébánia: Fel-Csík, 
Maros.

Csernovici (Cernáuti) örmény plébánia: Cernáuti, Storojinet, 
Rádáuti, Cámpulung, Suceava.
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Bukaresti (Bucuresti) örmény misszió: Olténia, Munténia, Moldva, 
Besszarábia, Dobrudzsa.

A Népköztársaság kikiáltása (1947. december 30.) után a kommu
nista rendszer fokozatosan felszámolta az egyházak függetlenségét, 
megszüntette a szerzetességet, sőt a görög-katolikus egyházat állami 
kényszerrel beolvasztotta a Román Ortodox Egyházba. Mivel az erdélyi 
örmény-katolikus hívek attól féltek, hogy reájuk is görög-katolikus ro
mán testvéreik sorsa vár, vagyis beolvasztják öltét az ókirálysági (regáti) 
Apostoli Gregorián Örmény Egyházba, inkább római katolikusnak val
lották magukat és a gyulafehérvári római katolikus püspökség örmény 
szertartású híveinek (tulajdonképpen ez volt a helyzet 1930-ig, a 
Konkordátumig is.). Ugyanakkor a kommunista Kultuszminisztérium 
1951. december 27-i rendelkezésével az Örmény Katolikus Ordináriá- 
tust a gyulafehérvári püspökségnek rendelte alá, vagyis megszüntette 
államilag. Ezt a döntést Adorján Károly kanonok, állam által behelye
zett egyházmegyei vezetó' közölte Lengyel Zoltán apostoli kormány
zóval, amit a Kormányzó nehezményezett. (Gyulafehérvári Érseki 
Levéltár, Adorján Károly és Lengyel Zoltán levélváltása, 2228/ 
1951.dec.29. és válasz 1952. jan. 30-án.). Végül 1953. június 22-én kelt 
27/1953. sz. levelében Lengyel Zoltán apostoli kormányzó átadja az 
örmény plébániákat a Gyulafehérvári Róm. Kát. Püspökségnek köz- 
igazgatásra az állami törvények szerint, de fenntartja „a joghatóságból 
folyó és lelki jogokat az örmény szertartású katolikus papokra és hívek
re vonatkozólag”.

1951-tól tehát a kommunista állam nem ismerte el az egyházjogilag 
1930 óta fennálló Örmény Ordináriátust. Ezért Lengyel kormányzó 
halála (1964) után a Szentszék nem tudott kinevezni kormányzót, de a 
fennálló helyzetet azzal törvényesítette, hogy a gyulafehérvári római 
katolikus püspököt megbízta az Ordináriátus vezetésével. Gyakorlatilag 
ezzel visszaállott a Román Konkordátum (1930) előtti helyzet.

A kommunizmus bukása után Bálint Lajos gyulafehérvári érsek 
kérésére a Szentszék 1991. június 13-án kinevezte Jakubinyi György 
gyulafehérvári segédpüspököt „ad nutum Sanctae Sedis” (= a Szent
szék szolgálatára álló, azaz ideiglenesen megbízott) örmény Apostoli 
Kormányzónak, és John Bukovsky bukaresti apostoli nuncius 1992. 
március 1-én a szamosújvári székesegyházban beiktatta. Az Ordináriá-
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tus alapítása óta ez volt a harmadik apostoli kormányzói beiktatás 
(1931 Gokian, 1940 Lengyel). Az Apostoli Nuncius ugyanakkor azt 
tanácsolta az új kormányzónak, hogy személyzet hiányában továbbra is 
a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség intézze az Örmény Ordiná- 
riátus közigazgatási ügyeit. A Kultuszügyi Államtitkárság nem hajlandó 
a mai napig elismerni a Katolikus Örmény Ordináriátus létét, mert az 
nem tudja felmutatni az egyházmegyék központi vezetőségéhez szüksé
ges személyzetet és szervezetet (Egyházmegyei Hatóság). A Keleti Egy
házak római Kongregációja sem erőlteti az állami elismerést, mert újra 
akarják szervezni a létszámban nagyon lecsökkent egyházi közigazga
tási egységeket.

Az eltelt tíz esztendő alatt a Szentszék egyszer küldött apostoli 
vizitátort a Romániai Örmény Ordináriátusba Nishan Karakeheyan 
görögországi örmény ordinárius személyében (2001. januártól 
Ispahan/Irán örmény püspöke). A Vizitátor 1992.11.10-13. megláto
gatta mind a négy örmény plébániát és látogatásáról jelentést tett a 
Szentszéknek.

Jelentős esemény volt Szamosújváron a székesegyház építésének 
250. évfordulója. Az 1998.6.27-én tartott ünnepségre a Szentszék 
Nerszesz Der-Nerszeszian örményországi ordináriust, c. érseket küldte, 
aki ebből az alkalomból szintén meglátogatta az örmény katolikus 
plébániákat.

Ami a jövőt illeti, a Keleti Egyházak Kongregációja tanácsa szerint 
egy-két birituális (azaz két rítusú: latin és örmény) papunk kiképzésé
vel elérnénk azt, hogy a már egyetlen örmény pappal sem rendelkező 
Ordináriátusban a latin plébánosokra bízott örmény plébániákon 
évente néhány vasárnap az örmény hívek ősi rítusukban bemutatott 
szentmiseáldozaton vehessenek részt.
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Erdélyi örmény katolikus püspökök
1. Dr. Minász Eudoxiensis Zilifdar-oghlu (Csilifdar = katona fia) 

1649-/1687 eleje Erdélyben útban hazafelé. Moldvai örmény 
püspök 1649-tól. Népével 1672-ben Erdélybe jön, székhelye Beszter
ce, 1686-ban katolizál Lembergben (Lvov, ma Nyugat-Ukrajna) Var
tan Hunanian örmény katolikus érsek és Opizio Pallavicini bíboros 
előtt. Borgóbesztercén vagy Oradnán temették el.

2. Dr. Oxendiosz (Axente) Verzár (Verzirescu) Lucas (Bocsanensis) 
vicarius és administrator 1687.2.13-/1715.3.10. Bécs sz. Botosam/ 
Moldva 1655 kr. 1680 -  Róma, Coll. Prop. Fide, pap 1685, Vartan 
Hunanian lembergi örmény érsek kinevezi erdélyi örmény vikáriu
sának és kormányzójának. Aladiensis c. püspök 1690.10.3. Püspök
szentelése Lembergben 1691.7.30. (Vartan Hunanian örmény 
érsek). Székhelye Beszterce, 1700-tól Szamosújvár. Török fogságban 
1696-1699 Konstantinápolyban, a karlóczai békével szabadul. Sírja a 
bécsi Lipótváros mizeri templomában ismeretlen.

1715.5.20-án a görgényszentimrei örmény püspökválasztó gyűlés nem 
tud dönteni és a Pápára bízza az új püspök kinevezését. A Szentszék 
azonban egyeló're nem intézkedik.

Budakovich Lázár 1716-1721 apostoli vikárius és erdélyi örmény fő
esperes szentszéki kinevezéssel, szamosújvári plébános, „cum iure ordinandi” 
(nem világos, hogy papszentelési jogot jelent-e, mert ez esetben felszen
telt püspöknek kellett lennie). Rágalom miatt kellett lemondania.

3. Jónás szebasztei örmény katolikus püspök, 1721-ben Mártonffy 
György erdélyi róm. kát. püspöknek suffraganeusa és örmény vica- 
riusa, de rövid idő múlva távozik Erdélyből.

Dr. Theodorovich Mihály (Todorovics Dér Minas Thoroszjan) apostoli 
vikárius és erdélyi örmény főesperes 1721-/1760.1.3. szentszéki 
kinevezéssel, 1736-ig szamosújvári plébános is, 1736. apostoli proto- 
notárius. Mária Terézia 1758-ban kinevezte örmény püspöknek, de 
Dániel Tódor királyi örmény tanácsos megakadályozta a kinevezés 
végrehajtását. A mechitaristák szamosújvári kriptájába temették.

III. Károly király 1738.1.30-án engedélyezte erdélyi örmény püspök 
választását, de a Szentszék és az örmények nem tudtak megegyezni.

Róma 1741.8.28-án elfogadja a helyzetet: a négy örmény plébániát az 
erdélyi róm. kát. püspök kormányozza.

34



Romániai Örmény Apostoli Kormányzók

1. Dr. Sahak (Izsák) Laurent Kogian (Gokian) 1930.10.17-1939 le
mond sz. Akhaltzikh/Grúzia 1895.2.13. Bécsi mechitarista szerzetes
pap 1917.11.15. Beiktatása Szamosújvárt 1931.3.29. Lemondása után 
USA-ban. Comana di Armenia c. püspöke 1950.12.11. Püspökszen
telése 1951.2.22. (Richard Cushing bíboros). 1951-tól Bejrut/ 
Libanon Agadzsánián bíboros-pátriárka segédpüspöke. fRóma 
1963.4.1. A római Campo Verano örmény részlegében nyugszik.

2. Lengyel Zoltán 1939.7.25-fl964.10.5. Szamosújvár sz. Gyergyószent- 
miklós 1908.2.16. Papszentelése Bécsben a mechitaristáknál 
1931.1.24. (Govrik Gergely fó'apát-érsek) Beiktatása Szamosújvárt 
1940.6.30. A szamosújvári örmény temetőben nyugszik.

3. Márton Áron gyulafehérvári róm. kát. megyéspüspök szóban kineve
zett örmény ordinarius substitutus 1964.10.5- apostoli kormányzó 
1970.3.4-1971.11.15. lemond sz. Csíkszent- domokos 1896.8.28. 
Papszentelése Gyulafehérvárt 1924.7.6. (Mailáth Gusztáv Károly püs
pök). Gyulafehérvári megyéspüspök 1938.12.24-1980.4.2. lemond. 
Püspökszentelése Kolozsvárt 1939.2.12. (Andrea Cassulo nuncius). 
"(Gyulafehérvár 1980.9.29. A székesegyház kriptájában nyugszik. 
Boldoggáavatási pere 1992.11.17. beindult.

4. Sáhin Bertalan 1971.11.30. „ad nutum Sanctae Sedis” apostoli kor
mányzó, de a kinevezést nem kézbesítették és nem hajtották végre. 
Szül. Szamosújváron 1903.4.28. Papszentelése Bécsben a mechitaris
táknál 1928.10.14. (Govrik Gergely fó'apát-érsek). Pápai prelátus 
1971.10.25. fGyergyószentmiklós 1974.5.5., az örmény temetőben 
nyugszik.

5. Dr. Jakubinyi György-Miklós 1991.6.13 -  „ad nutum Sanctae Sedis” 
apostoli kormányzó
Beiktatása Szamosújvárt 1992.3.1. sz. Máramarossziget 1946.2.13. 
Papszentelése Gyulafehérvárt 1969.4.13 (Márton Áron püspök). 
Gyulafehérvári segédpüspök és Aquae Regiae c. püspöke 1990.3.14. 
Püspökszentelése Csíksomlyón 1990.4.29. (Francesco Colasuonno 
nuncius). Gyulafehérvári róm. kát. megyésérsek 1994.4.8.
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A Romániai Katolikus Örmények 
Ordináriátusának Plébániái

(1) . Bukarest (Bucuresti, Bukarest) megszűnt.

1933-ban Klemens Korén bécsi mechitarista szerzetespap telket 
vesz Bukarest külvárosában és rendházat épít kápolnával. A templom
építés terv maradt. A bukaresti örmény katolikus hívek nem alkottak 
plébániát, hanem „missziót”. 1939-ig , lemondásáig Sahak Kogian sza- 
mosújvári örmény apostoli kormányzó is többnyire itt székelt.

Mivel a hívek kihaltak, P. Klemens halála után Lengyel Zoltán 
apostoli kormányzó és Traian Iovanelli bukaresti róm. kát. káptalani 
helynök 1956-ban szerzó'dést ír alá, amelyben a Katolikus Örmény 
Ordináriátus végleg átadja a missziót a Bukaresti Róm. Kát. Érsekség
nek.

1998-ban felépült a róm. kát. Szentkeresztról nevezett plébánia- 
templom. A volt rendház és kápolna plébániai célokat szolgál. Az elő
szobában örmény kereszt és Sahak Kogian első szamosújvári örmény 
kormányzó arcképfestménye emlékezetet az örmény múltra.

Az 1987-ben alapított mai róm. kát. plébánia címe:
Parohia Sfánta Cruce 
Soseaua Mihai Bravu 252.
Sector 3.
74339 -  Bucuresti Tel: 01-621.41.25.

(2) . Csernovic (Cernáuti, Czernowitz, ma Ukrajnában Cernovcy)
megszűnt.

A történelmi Észak-Moldva, Bukovina (Buchenland) fővárosa. Az 
osztrák uralom idején (1775-1849 hercegség -1918) a három rítusú -  
latin, görög és örmény -  katolikus híveknek Lembergben (ma Lviv, 
Galícia egykori fővárosa, ma Nyugat-Ukrajna) külön-külön saját 
érsekségük volt és van ma is. Bukovina 1918-tól Nagyrománia része. Az 
1930-ban felállított szamosújvári örmény katolikus kormányzóságnak 
rendelték alá a bukovinai örmény katolikusokat is, Csernovicban plé
bániával.
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Mivel Bukovina északi része Csernoviccal együtt a II. Világháború 
után Ukrajna része lett, a szamosújvári örmény kormányzóság nem 
gyakorolhatta felettük joghatóságát. Ez a helyzet ma is.

1. Erzsébetváros, volt Ebesfalva (örményül Ibásfálov, románul 
Dumbráveni, németül Elisabethstadt, latinul Elisabethopolis)

Titulus: Árpádházi Szent Erzsébet.
Örökös Szentségimádás: február 17.
Postacím: Parohia Armeano-Catolicá 

Տէր. Cuza Vodá 1. 
jud. Sibiu
3130 -  Dumbráveni Tel: 069-865.606

Plébános: A helyi róm. kát. plébános, Ft. Kádár Sándor látja el 
megbízás alapján.

Lélekszám: 16.

A hagyomány szerint az első' örmények 1654-ben érkeztek Ebes- 
falvára, de csak 1685-ben lett az örmények otthona. 1733-ban az örmé
nyek kiváltságokat nyernek. 1758-ban megveszik az Apafi birtokot. 
Ettől kezdve Ebesfalva neve Erzsébetváros (Mária Terézia királynő ki
váltságlevele, 1758. november 28-án). 1786-ban az örmények elnyerik a 
szabad királyi városi rangot (II. József király második kiváltságlevele, 
1786. december 27-én). Ez lett az örmények második erdélyi városa, 
Szamosújvár mellett.

Az unió elfogadása után 1708-ban szervezik meg az örmény szer
tartásai katolikus plébániát Edelbej János plébános vezetésével. Az évek 
során kilenc templomot és kápolnát építettek. A legfontosabb ma is 
fennálló templomokat soroljuk fel.

1723-ban építik első templomukat a Szentháromság tiszteletére a 
város költségén egy hetven éves fatemplom helyére. Antalffy János 
erdélyi püspök szentelte fel.

Dániel Pál és Todor Lukács a Szent Kereszt felmagasztalása tiszte
letére kápolnát épít 1740-ben.

Isekucz Miklós és Lázár János a főtéren épít kápolnát 1751-ben.
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Török Tódor Keresztelő' Szent János tiszteletére 1771-ben temp
lomot épít („alsó templom”). 1948-tól a helyi szász evangélikus egyház- 
község használja.

A velencei mechitaristák már 1720. után letelepedtek a városban. 
1753-ban Kopacz Péter polgár reájuk hagyja birtokát. Ez a mechita
risták hivatalos letelepedése. Isekucz Miklós bíró és a városi elójáróság 
kérésére Sztoyka Zsigmond Antal erdélyi püspök 1753. május 2-án 
megadta az engedélyt. A szerzetesek rendházat-iskolát és templomot 
építenek még abban az évben Szent Péter és Pál Apostolok tiszteletére. 
Ezt a templomot 1796-ban bővíteni kellett. A mechitaristák 1921-ben 
feladják kolostorukat és az erdélyi róm. kát. püspökség veszi át. Ma is 
ez a római katolikus plébániatemplom.

A hívek számának gyarapodásával kicsi lett a régi plébánia temp
lom. 1766-1791. felépítik a hatalmas Szent Erzsébet templomot, amely 
ma is örmény katolikus plébániatemplom. Batthyány Ignác erdélyi 
püspök szentelte fel 1791. június 29-én. A búcsút azonban Nagyboldog
asszonykor tartják, körmenettel. A búcsú ma is a város egyik legjelentő
sebb egyházi eseménye. Az egyik tornyot 1927-ben hatalmas vihar 
sodorta el, amelyet azóta sem tudtak helyrehozni. 1997-ben Erzsébet
várost megalakul a Fundatia „Armeana” alapítvány Ioan Gheorghe 
Cálinescu vezetésével a nagytemplom karbantartására és felújítására.

Az erzsébetvárosi örmény szert, plébánosok:

Kezdetben az ebesfalvi örmények papjai (János, Emánuel) a moldvai 
nem egyesült örmény Egyházhoz tartoztak. 1685-ben Potocki Márton 
pap vezetésével Gyergyószentmiklósról 20 család érkezik Ebesfalvára, 
hogy elkerülje a római uniót.
Oxendi Vártán 1700-1708. Moldvából, Jászvásárból érkezett 1700.8.10-én, 

de a zavaros helyzet miatt 1708-ban visszatért Moldvába. Verzár püs
pök szentelte pappá és nevezte ki Erzsébetvárosra.

EdelbejJános 1708-JT731.3.9. Verzár püspök szentelte pappá és nevezte 
ki Erzsébetvárosra.

Emanuel mechitarista atya, az „egyszemű”, csak néhány hónapig volt 
plébános 1731-ben, azelőtt segédlelkész.

Gergely fi Emanuel rövid ideig. János sebastéi püspök szentelte fel és 
küldte Erzsébetvárosra.
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Dániel Mihály 1734—fl766.6.30. 66 éves korában. Ot már plébánossá 
választották. Az erdélyi róm. kát. püspök nevezte ki 1740-ben az ör
mények főesperesévé. 1747. c. kanonok. O vezette be ajulián helyett 
a Gergely-naptárt.

Dr. Karácsonyi Kér. János I766.7.23֊tl791.8.17. A római Propaganda 
kollégium növendéke volt. Kettős doktorátussal tért haza. 1767. c. 
kanonok és apostoli protonotárius. O építi a főtemplomot, amely
nek előcsarnokában nyugszik.

Pátrubány Antal 1791.10.25-fl814.2.20. fó'esperes, c. kanonok. 1773-tól 
gyergyószentmiklósi plébános volt.

KabdebóJános 1815.1.1-fl832. fó'esperes, 1819. c kanonok.
Pópoi/ózse/1832-jT856.4.12. 1837 esperes.
Csíki Imre 1856.5.30-fl865.9.10. fó'esperes, c. kanonok.
Mártonfi Antal 1866.1.19-jT878.4.6. Szül. Erzsébetvárost. Fó'esperes, c. 

kanonok.
Ávedik Lukács 1878-jT909.4.8. Szül. Erzsébetvárost 1847.10.18. 

Bécsben szentelték pappá 1871.8.19. Erzsébetvárosi gimnáziumi 
tanár és káplán 1871-től, ugyanott plébános 1878-tól és fó'esperes is 
1894-től haláláig. Sok tudományos műve van. Komponált is. Kiadja 
az örmény szentmise magyar fordítását (Az örmény kath. SZENT MISE. 
A római szentszék által elfogadott eredeti szöveg szerint magyarra fordította 
Avedik Lukács. Erzsébetváros 1905).

Alexa Ferenc 1917-1935. Szül. Szamosújvárt 1890.10.27, f  ugyanott 
1957.3.8. Bécsben szentelték pappá 1914-ben. Magyar örmény kis- 
misekönyvet ad ki (Örmény SZENTMISE. Lefordította Alexa Ferenc erzsé
betvárosi örm. szert, plébános. Kolozsvár 1919.) Terjesztette hívei 
körében az örmény nyelv ismeretét is (1000 szóból álló Magyar-örmény 
Szótár. Összeállította Alexa Ferenc római propagandista örm. kath. plébános. 
Erzsébetváros, 1922. Jul. 23.). 1935-tól haláláig szamosújvári plébános.

Diarian Armenag Ferenc 1965-fl990 volt az utolsó örm. szert. kát. plébá
nos. 1913. április 1-én született Medgidia (Constanta), Dobrudzsá
ban. Konstantinápolyban (Isztanbul) a francia iskolába jár 1920- 
1924, majd Rómában az Örmény Kollégium növendéke 1924—1935, 
a kis és nagy szemináriumban. 1935-ig a Gergely-egyetemen filozó
fiai és teológiai licenciátust szerez. 1935-ben szentelték pappá. Haza
térve a Romániai Katolikus Örmény Ordináriátus szolgálatába áll. 
1935-1937 Szamosújvárt káplán. 1937-1940 a bukaresti örmény
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misszióban kisegítő'. 1940-1947 Constantái örmény kát. lelkész. 
1947-1957-ig a bukaresti francia templomnál működik. 1957-1964 
hét és fél évet volt börtönben (Malniaison, Belügyminisztérium, 
Jilava, Pitesti, Dés, Szamosújvár). Kiszabadulása után 1965-tól halá
láig erzsébetvárosi örm. szert, plébános. A változások teljében rablók 
kínozták halálra és gyilkolták meg plébániáján 1990. március 27-ére 
virradó éjszaka. A helyi örmény temetőben nyugszik. A római 
Örmény Kollégium vértanú növendékei sorába iktatta.

2. Gyergyószentmiklós (örményül Dzsurdzsov, románul Gheor- 
gheni, németül Niklasmarkt)

Titulus: Kisboldogasszony
Örökös Szentségimádás: szeptember 15.
Postacím: Parohia Armeano-Catolicá 

Str. Muzeului 5 
jud. Harghita
4200 -  Gheorgheni Tel: 066-161.517

Plébános: A helyi róm. kát. fó'esperes-plébános, Ft. Hajdó István 
vezeti megbízás alapján 1998-tól. Ellátását Ft. Páll 
Sándor biztosítja.

Lélekszám: 615.

Az örmények 1688-ban telepednek le Gyergyószentmiklóst 
nagyobb számban. Az örm. szert, plébániát 1730-ban szervezik meg. 
Ferenczy György róm. kát. fó'esperes-plébános egy régi kápolnánál 
idegeneknek temetőt létesít 1637-ben. A kápolna 1450 körül, gótikus 
stílusban épült (Pásztortűz 1937,342). Ezt a kápolnát a telekkel együtt 
1717-ben átengedik az örményeknek.

Theodorovics Simon helyettes fó'esperes, örm. szert, plébános szer
vezésével 1730-1734. felépítik a mai templomot, elsősorban a jámbor 
társulatok költségén. Megmaradt a gótikus kori Mária-szobor is, rész
ben a gótikus kápolna is. A templomot lőréses, bástyás kerítés veszi 
körül, amely egyes vélemények szerint egyidős a kápolnával a gótikus 
korból (Pásztortűz 1937,343), mások szerint az 1730-as építkezés korá
ból való (Az Oltár II., 354). 1903-1904. felújították a templomot.
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Gyergyószentmiklósi örmény szert, plébánosok:

Theodorovics Simon (Dér Simeon Thoroszean) 1726.10.4-1753.
Patrubán Antal 1773-1794 (erzsébetvárosi fó'esperes-plébános 1794— 

+1814.2.18.).
Eötvös János 1794-f 1810. (sz. Erzsébetvárost.)
Jákobfi István 1810-+1826.4.23.
Jakabfi Jakab 1826-+1828.3.10.
KorbulyJános 1828-1840 (sz. Szamosújvárt 1785.11.1. Papszt. 1810.8.15. 

+1856.12.30.).
Merza Antal 1841-+1878.5.2. (sz. Szamosújvárt 1814.4.22. Papszt. 

1838.).
Szentpétery János 1882-1900 (sz. Erzsébetvárost 1845.3.27. Papszt. 

1869.4.3. Kolozsváron Státus-tisztviselő 1900-f 1903.4.5).
Görög Joáchim 1900-f 1928.2.6. (sz. Szamosújvárt 1862.2.23. Papszt. 

1885.10.11-én Bécsben a mechitaristáknál. Magyar-latin szakos 
kolozsvári tanári diplomája is volt. C. kanonok, tanár, a leánynevelő 
intézet igazgatója, író. 1926-tól szenátor is a román képviselő
házban.)

Vákár József 1928-f 1960.10.4. (sz. Gyergyószentmiklóst, papszt. 
1912.6.26.)

Sáhin Bertalan 1960-+1974.5.5. L. az apostoli kormányzóknál.
(Feigl Mátyás 1974—1986, nyugdíjas latin szert, pap, ellátja az örmény 

plébániát. Sz. Maroshévíz 1908.7.15. Papszt. 1932.6.12. +1991.6.20.)
(Zsók Ferenc 1986-1990, nyugdíjas latin szert, pap, ellátja az örmény 

plébániát. Sz. Csíkdánfalva 1917.10.30. Papszt. 1942.6.21. Jelenleg a 
helyi Szent Erzsébet otthonban.)

Fogolyán Miklós P. Lukács OMechVen 1991-1998 az utolsó örm. szert, 
plébános. Budapesten született 1927. október 12-én erdélyi örmény 
családban. 1939-ben lépett be a velencei mechitarista rendbe, ahol 
1945. október 24-én fogadalmat tesz. 1951. szeptember 8-án 
szentelték pappá. Elivatástudat hozta vissza az ősök földjére már 
1976-ban, de akkor még nem maradhatott. 1991-ben misszióba jött 
gyergyószentmiklósi örmény szert, plébánosként. Igyekezett felújí
tani az örmény nyelvismeretet. 1997. végén betegsége miatt vissza
tért kezelésre Olaszországba. Javulás hiányában 1998. szeptember 
23-án lemond a gyergyószentmiklósi plébániáról. Crespanoban
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(Velence tartomány) halt meg 1999. április 7-én. Asoloban (Treviso 
tartomány) az örmény mechitarista temetőben nyugszik. (Betegsége 
és halála idején ugyanis a San Lazzaro velencei örmény sziget
kolostor felújítás miatt zárva volt.)
Gyergyószentmiklóst született:

Akontz-Kövér István OMech (mechitarista szerzetes) 1740.11.20-án. 
1757-ben belépett a velencei mechitarista rendbe. Papszentelése 
1763.10.27. Erzsébetvárost házfőnök 1790-1800. Velencei főapát 
1800.11.10-től haláláig, 1824.1.24-ig. 1804-ben püspökké szentelik. 
O az első velencei főapát-érsek.

3. Szamosújvár (örményül Kérlá és Hajakagak, románul Gherla, 
németül Armenierstadt, latinul Armenopolis)

Titulus: Szentháromság. A búcsút azonban Világosító Szent 
Gergely napján -  pünkösd után negyedik szombaton -  
tartják.

Örökös Szentségimádás: október 31.
Postacím: Parohia Armeano-Catolicá 

Str. Stefan cél Maré 5 
jud. Cluj
3475 -  Gherla Tel: 064-241.916

Plébános: Ft. Bakó Csaba István P. Gábor OFM (róm. kát. feren
ces) plébános, aki ellátja a szamosújvári róm. kát. plé
bániát is.

Lélekszám: 189.

1696-ban örmények telepednek le, miután a besztercei szászokkal 
nem tudnak kijönni. I. Lipót császár-királytól városalapítási jogot 
kapnak. Szamosújvár lett az egyetlen barokk város, amelyet mérnöki 
tervek alapján építettek fel. A városalapítás hagyományos keltezése 
1700. augusztus 1. Ezen a napon írta alá Oxendiosz Verzár örm. kát. 
püspök a tímár-céh alapszabályzatát. A város tervét a Rómából ékező 
Alexa mérnó'k készítette. Az örmény kiváltságokat 1726-ban ismeri el a 
császár. Ekkor nyerte az Armenopolis nevet is. II. József császár-király 
1786-ban szabad királyi várossá nyilvánította, de az országgyűlési 
rendek csak 1838-ban ismerik el a város jogait.
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Először Szűz Mária tiszteletére épített fakápolnát használnak. Az 
idők folyamán összesen tíz templomot és kápolnát építettek. Csak a 
legfontosabb ma is fennálló templomokat soroljuk fel.

Simái Salamon és felesége, Syrma, valamint testvére, Bogdán 
(Adeodatus) és felesége, Ulchathun saját költségükön felépítik a róluk 
elnevezett Salamon-templomot Gyümölcsoltó Boldogasszony tisztele
tére, amelyet 1725. október 7-én szentelt fel Antalffy János erdélyi 
püspök. Simái Salamonnak nem volt gyermeke. Ezért vagyonát a temp
lomépítésre adományozta. 1936-ban felújították. Utoljára 1992-ben 
renoválták Sáska Jenő' plébános alatt Govrik Gergely főgondnok és 
felesége, Pongrácz Matild hagyatékából.

1748-1759-ben felépítik Erdély legnagyobb barokk templomát, 
amely plébániatemplomuk lesz. 1748. szeptember 18-án kezdik meg az 
alapozást, október 9-én pedig Kastal János általános helynök nagy
prépost elhelyezi az alapkövet. 1759-ben volt az első' szentmise a 
templomban. Az építkezést csak 1803-ban fejezték be. Az 1792-ben 
felépített torony is ledőlt és újra emelték. A templomot 1804. július 
17-én Mártonffy József erdélyi püspök szentelte fel. 1811-ben villám 
sújtotta, de 1812-ben helyrehozták az épületet. Az 1930-ban felállított 
Romániai Katolikus Örmény Ordináriátus székesegyháza lett. Ebből az 
alkalomból Herczeg Ferenc marosvásárhelyi iparművész a mennye
zetet új freskókkal látta el (a szentek között az újonnan szentté avatott 
Kis Szent Teréz is szerepel, mint a missziók védőszentje). 1960-ban 
tűzvészben leég tornya és fedélzete. A legutóbbi külső՜ nagy felújítási 
munkálatokat 1998-ban fejezték be Sáska Jenő plébános vezetésével. A 
székesegyház tulajdonában van egy Rubens festmény (XIII. stáció: levé
tel a keresztről), amelyet csak 1999. karácsonyára sikerült visszaszerez
ni a kolozsvári Szépművészeti Múzeumból.

A szamosújvári örmény szert, plébánosok között kiemelkedik:

Lukácsi Kristóf 1855-J1876, író és történész. Bethlenben született 1804. 
március 30-án. A teológiát Gyulafehérvárt és Bécsett végezte. 
1826-ban szentelték pappá örmény rítusban az erdélyi egyházmegye 
részére. 1837-1853 gyulafehérvári teológiai tanár, majd gimnáziumi 
igazgató. 15 évig a szamosújvári gimnázium igazgatója. Számos műve 
közül a leghíresebb a latinul írt História Armenorum Transsylvaniae,
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amely ma is alapvető munkának számít. Rövid betegség után 1876. 
október 24-én halt meg. A szamosújvári székesegyház kriptájában 
nyugszik.

Alexa Ferenc 1935-fl957.3.8. plébános. Előbb 1914-1917 káplán. L. 
bővebben Erzsébetvárosnál.

Gergelyfi Nándor Zalatnán született 1901.4.8-án. Mailáth püspök 
szentelte latin rítusú pappá Gyulalfehérvárt 1923.8.12-én. Több latin 
szolgálati hely és börtön után került Szamosújvárra 1965-ben az 
örmény plébániára. fl977.8.11.

Sáska Jenó' 1973.9.l-fl998 .10.20. volt az utolsó szamosújvári örmény 
szertartású plébános. A gyulafehérvári egyházmegyés papja volt, akit 
még Márton Áron püspök átengedett az Örmény Kormányzóság 
szolgálatába. Ditróban született 1947. július 22-én örmény szárma
zású családban. A kis és nagy szemináriumot Gyulafehérvárt végezte 
1961-1971. Márton Áron püspök szentelte pappá Gyulafehérvárt a 
székesegyházban 1971. április 18-án. Gödemesterházán róm. kát. lel
kész volt 1971-1973. Ft. Sáhin Bertalan mellett elsajátította az 
örmény rítust. Hosszú szolgálati ideje alatt felújították a Salamon- 
templomot és a székesegyházat, amelyek így jó  ideig ellenállnak a 
történelem bomlasztó hatásának. Bevezette Kolozsváron is az 
Egyetemi templomban az örmény szentmisét. A gyergyószentmiklósi 
örmény temetőben nyugszik.

Szam osújvárt született:
Govrik J. Gergely (sz. 1840.5.14, fBécs 1931.1.20) a bécsi mechitaristák 

fó'apátja 1909-től haláláig. 1910.6.10 püspökké szentelik, c. érsek. 
1879-1888. Szamosújvárt az örmény katolikus fiúárvaház igazgatója, 
majd felügyelője. 1887-ben Szongott Kristóffal együtt alapította az 
Armenia folyóiratot. 1890-1893. Erzsébetvárost segédlelkész és hit
oktató.

Esztegár Vártán József (sz. 1843.8.3, fTrieste 1886.6.23) a bécsi mechi
taristák negyedik felszentelt érsek rangú főapátja (1884-től haláláig).
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4. Szépvíz (olykor Csíkszépvíz, örményül Szipkiz, románul 
Frumoasa)

Titulus: Szentháromság.
Örökös Szentségimádás: június 11.
Postacím: Parohia Armeano-Catolicá 

jud. Hargita
4135 -  Frumoasa nr. 143.

Plébános: Msgr. Bara Ferenc pápai káplán, helyi róm. kát. plébá
nos megbízás alapján. Lélekszám: 3.

Az 1672-ben bevándorolt örmények egy csoportja Szépvízen tele
pedik le. A hagyomány szerint már előbb is éltek örmények a hely
ségben. Okeleti keresztények voltak. Karácsony János erzsébetvárosi 
örmény fó'esperest küldi katolizálásukra Bajtay Antal erdélyi püspök. 
Missziója nyomán 1769-ben katolikusok lesznek. 308 örmény katolizál 
és négy papjuk. A négy pap közül a két özvegy örm. kát. papként mű
ködhetett tovább, a két nős pap pedig csak szerpapként az ó'si örmény 
szokás szerint.

Az örmény szertartású kát. plébániát 1785-ben szervezik meg. 
1762-1785. építik templomukat, a Szentháromság tiszteletére. 
1900-ban felújítják.

Plébániaépületükben 1997-től a Csibész-Alapítvány gyermek- 
otthont tart fenn a mallersdorfi erdélyi ferences nővérek vezetésével. 
Az eladott plébániaépület árából felújították a templomot és rendbe 
tették a temetőt.

Dér Bogos az első ismert plébános.
Fáráo Simon örmény szert, plébános 1872-1915 nyugdíjba vonul. Szül. 

Szamosújvárt 1838.9.11. Papszt. Bécsben a mechitaristáknál 
1864.8.21. Több műve, cikke jelent meg. Örmény-magyar szótárt 
szerkeszt. JKolozsvár 1917.10.6.

Bodurián János Megerdics 1929-1958 volt az utolsó örmény szert, 
plébános. A nagy műveltségű tudós Partizagban (Bárdizág, Török
ország, Anatólia) született 1881.10.8. 1897-től a velencei mechita
ristáknál tanul (San Lazzaro szigeten). 1899-től római kispap. 
1901-ben belép a rendbe. 1902-ben szentelték pappá Velencében.
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Magyarul is tudott. 1913-1921. Erzsébetvároson mechitarista ház
főnök. 1922-től 1929-ig Bukarestben örmény író, lapszerkesztő' és 
nyomdatulajdonos. 1922. végén elbocsátják a rendből. Az örmény 
népirtás évében 100 örmény fiatalt telepít Erdélybe. Szépvízen 
megírja és kiadja az örmény szórvány anyagát. Bukarestben 12 
kötetes örménynyelvű Örmény Lexikont ad ki. I. Vazken katholi- 
kosz-pátriárka meghívja Örményországba, hogy a Nagy Örmény 
Enciklopédián dolgozzék. Kéziratos műveit tartalmazó bó'röndjét 
még hazai állomáson ellopják (valószínűleg elkobozta a rendőrség). 
A megtört tudós pap Ecsmiadzinben halt meg 1959. december 9-én 
és a Szent Gajane templom kertjében temették el.
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A Romániai Katolikus Örmények Ordináriátusa
statisztikája

Az egyházmegye Fó'pásztora jelenleg a gyulafehérvári római kato
likus érsek mint a „Szentszék szolgálatára álló” apostoli kormányzó 
(Administrator Apostolicus „ad nutum Sanctae Sedis”).

Az egyházmegyének egy inkardinált papja sincs.

Mind a négy plébánián egyháztanács illetve egyházgondnokság
tevékenykedik.

Az egyházmegye híveinek száma:

1882-ben 1913-ban 1954-ben 2000-ben

Erzsébetváros 460 200 102 16
Gyergyószentmiklós 694 600 331 615
Szamosújvár 1565 1200 402 189
Szépvíz 202 85 83 3

összesen 2921 2085 918 823

N.B. A statisztika forrása 1882-re és 1913-ra vonatkozólag az erdélyi 
történelmi Schematismus, 1954-re vonatkozólag Alexa Ferenc számos- 
újvári örmény plébános 57/1954. számú 1954. március 31-én keltjelen- 
tése, 2000-re vonatkozólag pedig a megbízott plébánosok évi hivatalos 
jelentése.
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Világosító Szent Gergely megkereszteli Tiridát örmény királyt. 
A bzommari (Libanon) kolostor festménye.
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