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Immárlassan150éviselteltazóta,hogy
a Kárpát medencében 340 éve letelepe-
dett örményeknek már nem őseik nyel-
ve, hanem a magyar lett az anyanyelvük 
(1870-esévekre).„Az erdélyi örmények a 
18. és 19. századok során messzemenően 
integrálódtak a magyar társadalomba – 
anyanyelvük és öltözködésük a magyar-
ral lett azonos” (Kránitz Péter Pál: De-
mográfiaiváltozásokazerdélyiörmények
körében…REGIO24.évf.20161.szám
284.old.).Európábanolyannépnélislát-
juk, hogy saját anyanyelvük elveszett és 
másnyelvetbeszélnekmár,akikmégnem
túlmesszevannakazőshazátólpl.azírek
egyrésze.AXVII.századbanKárpát-me-
dencébeérkezettörményeketpedigmajd-
nemezerévéstöbbezerkmtávolságvá-
lasztjaelazőshazától,miértvárjákelné-
melyek tőlük a nyelv ismeretét, ami rá-
adásulanyugatörménydi-
alektus egyik mára kihalt
változatavolt?
AmikorazörményekEr-

dély földjére Moldvából
az 1600-as évek végén a
katolikus Egyházzal még
„nem egyesültként” érkez-
tek, saját püspökkel, Minas 
Zilifdareannal, és családos
papokkal jöttek. Az egye-
sülés után „örmény szertar-
tású római katolikusok”-
ként lettek nyilvántart-
va.Mivelazelsőésegyet-
len örmény katolikus püs-
pök, Oxendius Verzirescu 
(1655-1715) halála után

Haraga Attila Kálmán
Az elfelejtett/eltűnt magyarörmény 

katolikusok nyomában
nem sikerült új püspököt szenteltetni az
örményeknek,mindmáiglatinszertartású
püspökkormányozzaőket.Mária Terézia 
ótapediggyakorlat lettaKárpátmeden-
cében-azörményhagyományokatháttér-
beszorítva-acölibátus.„1743-tól kezd-
ve csak papok fiai vagy leányai gyerme-
keiről van szó: miből következik, hogy 
a nőtlenség a hazai örmény papok közé 
Mária Terézia uralkodásának első éve-
iben hozatott be” (Szongott KristófMo-
nográfiája I. kötet 356. old), így számos
papi hivatást választó örmény szárma-
zású inkább latin szertartásban szente-
lődött,mivel több lehetőségevoltplébá-
noskéntszolgálni,a4örményszertartású
plébánia helyett, egy részük pedig szer-
zetes lett.Azörményekakezdeti5 tele-
püléshezképestszétszóródtakazország-
ban,ahitéletüketpedigazadotttelepülés

Várakozás. A jobb alsó sarokban Haraga Attila Kálmán 
(Szamosújvár 2018. június 16.)
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egyházközségébenéltékmeg,ígytöbben
részbenvegyesházasságrévénis,részben
pedigmásokokbólprotestánsokkáváltak,
közülük többen lelkészek lettek,a többi-
ekpediglatinrítusú(római)katolikusok-
káváltak.Örménykatolikuspaphiányá-
ban a szórványpasztoráció elmaradt, új
plébániáknemjötteklétre,esélysemma-
radt továbbvinnia tradíciót.Azelsővi-
lágháborúutánakiszakítottterületekena
következőahelyzet:„A két világháború 
között ugyanis nem kevesebb, mint 131 
erdélyi és partiumi településen éltek ki-
sebb-nagyobb örmény közösségek, míg 
örmény lelkész ezeknek csupán töredé-
kén végzett szolgálatot” (Kránitz Péter). 
A II. világháború után amegkisebbedett
Magyarországonisakadályokbaütközött
azörménykatolikuspasztoráció,csakBu-
dapestensikerültegyönállóörménykato-
likus lelkészséget fenntartani, amely ma
azOrlayutcábantalálható.
Mavajonmiértnemfontossokaknakaz

örménykatolikusszármazásésamegma-
radás?A válasz többek közt: 1.Ha nem

ismernek valamit, hogyan érdeklődjenek
utána?2.Származásuksokaknakmárho-
málybavész,avérzivatarosidők-amia
XX.századotjellemezte-igencsakmeg-
tépáztákacsaládokat,ésez„eltűnéshez”
vezetett. 3. Magyarország területe jóval
kisebbé vált, Budapesten főleg az erdé-
lyi származású örménykatolikusok egy
újegyházközségetalapítottakaz1920-as
években,desajnosmégebbenazegyház-
községben is az 1990-től napjainkban is
zajló kisebb-nagyobb viszályok még in-
kábbmegtépáztákalétszámot.
Becslések szerint Magyarországon kb.

tizenötezerre tehető a magyar anyanyel-
vű örmény származásúak száma, egy jó
részük római katolikus templomban lett
megkeresztelve, Erdélyben pedig a hiva-
talos 700 körüli örménykatolikuson kívül
megközelítőlegmég4000-5000magyarör-
ménykatolikuslehet.Mivelmagyarulbe-
szélő örménykatolikus papnincs, a hívek
pasztorációját latin rítusú (római) katoli-
kusbirítusúpapoklátjákel(kettőErdély-
benegyBudapesten),ígylassaneltűnikaz

örménykatolikus identitás-
tudat, ha nem történik vál-
tozás. 
Magyarországi vonatko-

zásbanidőnkéntlehetnetar-
tani örmény katolikus mi-
sét több vidéki helyszínen
is. Nagyobb számban Sió-
fok, Debrecen, Kecskemét,
Szeged,Miskolc,Kaposvár,
Székesfehérvár, Veszprém,
Győr,Pécs, főleg latin rítu-
sú; Újfehértó, Nyíregyhá-
za,Hajdúdorogbizáncirítu-
súmagyarörmény katoliku-
sokélnek.Demindenekelőtt
az egyházi életet amennyi-
re lehetséges, mentesíteniSzamosújvár 2018. június 16. Búcsús szentmisén
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kellene a politikától, azaz hitéleti alapon
megszervezni, mivel jelenleg az örmény
nemzetiség önkormányzati pénzszerzési
ésmegélhetésilehetőségemegmérgeziaz
egészörménykérdést,ésamagyarörmény
katolikus hitélet kibontakozását is hátrál-
tatja.Örmény ajkúak nemzetiségi alapon
tartanánakigénytabudapestikatolikusin-
gatlanra,miközbenegyrészüknemiska-
tolikus vallású, még
az óörmény nyelvű
katolikusmiséniske-
vesen vesznek részt 
közülük, idén a ge-
nocídium évforduló-
ján az isztambuli ör-
ménykatolikus plé-
bánosörménynyelvű
miséjénisaligvoltak.
Az örménykatoli-

kus tradíció szír, bi-
zánci és latin rítus-
ból átvett elemekkel
isgazdagodottésvált
ez által még egye-
dibbértékké,ezért is

érdemes lenne aztmagyar területenma-
gyarulmegpróbálniújbólfelvirágoztatni,
magyarázatokkal is közérthetőbbé, még
vonzóbbátenniésannakegyházinaptárát
ismagyarul isközkincsé tenni.Szépdo-
log,hogynémelyeknekakultúramegőr-
zése,agasztronómiaihagyományokfon-
tosak,deaz igazimegmaradásés identi-
tásösszefüggahittelésannakmegőrzésé-
vel,továbbadásával.Magyarörményként
istovábbkelleneélniazősihitet,méltán
emlékezve arra, hogy az örmények voltak 
az első, hivatalosan királyostól keresz-
ténységre tért nép. 
Erdélyben a két nagyobb létszámú

egyházközségen kívül (Szamosújvár
és Gyergyószentmiklós) még más ki-
sebb létszámú magyarörmény csopor-
tok is vannak: Csíkszereda és környé-
ke kb. 100-150 a csíkszépvizí egyház-
községbőlkerültekát,Kolozsvár,Torda,
Dés, Székelyudvarhely, Marosvásár-
hely és környéke. További szórvány
Bánffyhunyad,Nagyvárad, Élesd, Zilah,
Brassó,Torda,Arad,Gyergyóditró,Sep-
siszentgyörgy,valamintNagybánya,ahol

Gyergyószentmiklós 2018. június 17. – Az ör-
mény kultúrházban (jobbról) Puskás Attila Barna 
kiállításának megnyitóján, Esztergály Jánossal

Szamosújvár 2018. június 16. – A Világosító Szent Gergely búcsús mise 
után a kultúrházban Szongoth Gábor Szongott Gergelyről szóló előadásán
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kisebblétszámban,deméglétezikazör-
ményszármazástudata.
Az önazonosságot örmény származá-

súként nem könnyű megtalálni.Magyar-
országon 2004-ben Budapesten kánonjo-
got(egyházjog)tanulóegyetemistakéntis-
merkedve,mintörményszármazásúazör-
ményekkel, Örményországból 1990 után
idetelepedettőlelhangzottvéleményalap-
ján „nemvagyörmény,mert nembeszé-
ledanyelvet”.Eztavéleménytamosta-
ni Országos Örmény Önkormányzat el-
nöke Serkissián Szeván 2014 november
7.-én is ismertette. Ez alapján mi, akik
többmint300évesmúlttal rendelkezünk
aKárpátmedencében,nevünk,származá-
sunkáltaligazolvanemformálhatnánkjo-
gotazörménykatolikusságrasem,báraz
óörménynyelvűmisétakeletiörménytbe-
szélőksemértik.AzonbanaKeletiKato-
likusEgyháziTörvénykönyvCCEOalap-
ján GYAKOROLHATJUK örménykato-
likus hagyományainkat, és a II. Vatikáni
Zsinat megengedi az anyanyelv haszná-
latát (amiesetünkbenamagyart),ahogy
az imák Budapesten, Szamosújváron és
Gyergyószentmiklóson is így hangzanak
el, mint pl. most a szamosújvári búcsún

is.Amiazünnepeket illeti,vannakegyes
eltérések,deakatolikusegyházban,ígya
görögkatolikusokésörménykatolikusokis
Karácsonyt decemberben és aVízkereszt
ünnepét január6-ánünneplik,ellentétben
azapostoliörményekkel,akikKarácsonyt
januárbanünneplik.Magyarországonésa
határontúlisnémelykatolikustazörmény
Karácsonymegtéveszt,deakikatolikusaz
nemünnepel kétféle szokás szerint,mert
önazonosságizavarbakerül.
Nem elhanyagolható tény, hogy van-

nakolyanörményszármazásúak,akikre-
formátus felekezethez tartoznak, köztük 
még lelkészek is, időnként megjelennek
búcsúnvagymásrendezvényeken,létszá-
muk100-300-ratehető.Vajdasággal,Fel-
vidékkelésKárpátaljávalegyüttakár10-
15ezermagyarörménykatolikusról lehet-
nebeszélniaKárpátmedencébenajelen-
legitöredékszámhelyett.
A magyarörmény vértanú latin rítusú

katolikuspüspök,Boldog Bogdánffy Szi-
lárdéleteisbátorítókelllegyenahitmeg-
éléséhez,akiinkábbvállaltaaszenvedést,
mintsemhogyJézusárulójalegyen.

(A szerző katolikus teológiát végzett ma-
gyarörmény újságíró)

Alighogy államvallássá lett a kereszténység a III. és IV. század fordulójánÖrmény-
országban, a keresztények között dúltak a nagy hitviták.Arianizmus: Krisztus csak
embervolt, teremtmény.Nesztorianizmus:Krisztusistenségeésemberségeszétválik.
Monofizitizmus:Krisztus csak Isten.Valószínűleg az emberek,mivel sokanmindent
megakarnakmagyarázni,különféleképpenokoskodtak.Evvelakifejezéssel–„Krisztus
Istenünk”–tánamonofizitáknakakarnakkedvezni?–Nemhinném,hiszazénekszö-
vegeazelőzőekbenutalazemberréválásrais.Azörményapostoliegyházatugyanhi-
vatalosanmonofizitánaktartják,devalószínűlegazért,mertaperzsákelleniháborúmi-
attnemtudtak451-benrésztvenniakalcedonizsinaton,melyelítélteamonofizitizmust.
Gyakorlatbanateológiájamindigközeljártakatolicizmushoz!

dr. Sasvári László

Minden vasárnap elhangzik az örmény templomban


