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Fabók Dávid                       
„A gyűlölet ellentéte nem a szeretet, hanem az irgalmasság!”

Dávid Katalin: Emlékiratok
(Szent István Társulat 2019)

Azerdélyiörményekhazaésemberszere-
tete,valamint az Istenbevetett hitükáll-
hatatosmegtartása,családjainkonkeresz-
tülismerttény.Azistény,hogyaszellemi
életben, kultúrában betöltött szerepük is
vitathatatlanul jelentős. Komoly lenyo-
mata mindez egy hosszú időn keresztül
menekülésben, majd új haza építésben
ésabefogadónemzethezvalóhűségben,
ahazáértvalóbantenniakarófelelősség-
teljes munkában, hősies kiállásban élő
és tevékenykedőnép történetének.Ané-
pektörténeteazonbanahozzájuktartozó,
egyesemberekegyeditörténetének,felelős-
ségésszerepvállalásának,egyénidöntései-
neksorábóláll.Ezekadöntésekésabelő-
lükfakadótettekmutatjákmeg,hogykik
isvagyunk.
Akötetszerzője,DávidKatalin,Stepha-

nus és Széchenyi-díjas, nemzetközi hírű
művészettörténészazEmlékiratokbannem
csak az életben hozott döntések eredmé-
nyeit, a munka és család alakulását, fej-
lődésétmutatja be, hanem éppen az ezek
alapjáulszolgálódöntésekrőlésazazokhoz
kapcsolódógondolkodásról,azerkölcsiés
lelki,szellemialapokrólírakönyvlapjain.
Olyan gondolatvilágot, olyan erköl-

csi alapvetéseket vall meg fejezetről fe-
jezetre, mindvégig tanúságot téve a hit
mellett, amelyről bátran elmondhatjuk,
hogymindnyájunk döntéseinek és életé-
nekalapjailehetnek.Mindeközbenelsőre
naivnak tűnő rácsodálkozással viszonyul
atörténelemeseményeihez,dejobbanmeg-
értve gondolatait és mondatait rájövünk,

hogynemnaivságról,hanemazesemények
egyértelmű keresztény szempontú szemlé-
lésérőlvanszó.
ADávidcsaládörmény,ráadásulerdélyi

örmény gyökerei sokak előtt ismertek.
DávidKatalinprofesszorasszonyapaiágon
teljesen, anyai ágon félig örmény szár-
mazású. Nem ettől példaértékű azonban 
akönyvbenbemutatottéletút,demindenfé-
leképpenkomolyanmegfűszereziazt,mint
ahogyan az örmény konyha speciális és
nagyszerűfűszereiisteszikeztazételekkel.
Ez a fűszerezés pedig egészen részletesen
bemutatja a Dávid családnak közvetlenül 
aszerzőhözkötődőágait,adatokkal,nevek-
kel,kapcsolatokkal, ígyaz íróbeágyazott-
ságátismegismerhetjük,atrianoniország-
vesztéstől kezdve részbenMagyarországra
áttelepülőörménycsaládokba.
Akönyv fejezetei betekintést engednek

a családon kívül XX. századi történel-
münkkét nagy  viharába, a vészkorszak-
nakésakommunizmusnakidőszakábaés
az abbanaz időbenés azokbanahelyze-
tekben meghozott döntések összetettsé-
gébe. Hogyan lehetett működni, fejlődni,
értéket teremteni a “Támogatott, tűrt, til-
tott”korban,ésláthatjukmilyensokatje-
lent egy biztos hátteret nyújtó, támogató
férj jelenléte. Megismerhetjük a pályát, 
aMűvészettörténetiDokumentációsKöz-
pontlétrehozásánésműködésénkeresztül,
bepillanthatunkafiatalegyetemistaDávid
Katalinközéletiszerepvállalásaiba.Olvas-
hatjuk a vészkorszak ember mentésének
eszközeitéspillanatait,devégigláthatjuk

aminden tevékenységet  a kereszténység
szempontjábólvizsgálóDávidKatalintis,
akinéla“gyakorlókatolikusság”valóban
aKrisztusitanításnakamindennapidönté-
sekbenvalógyakorlóalkalmazásátjelenti.

Akönyvlapjairólvalóbankiviláglikacikk
címébenszereplőmondat,agyűlöletellen-
tétenemaszeretet,hanemazirgalmasság!
DávidKatalinEmlékiratainakmindenma-
gyaremberkönyvespolcánottahelye.

  

Haraga Attila Kálmán

Október a Rózsafüzér hónapja Katolikus Egyházunkban, október 7. Rózsafüzér 
Királynője (Regina Rosarii), az „Olvasós Boldogasszony” emléknapja: hálaünnep 
Mária közbenjárásáért, Isten segítségéért

A Kárpát-medencei örménykatolikusok
ájtatosságai

A Rózsafüzér eredetileg nem tartozott 
azörményimákközzé.Arózsafüzéra15.
században nyerte elmai formáját, imád-
kozását a domonkosok népszerűsítet-
ték.A törökök feletti Lepantónál aratott
győzelem (1571. október 7.) után Szent
V. Piusz pápa, aki domonkos szerzetes
volt, az ég iránti hálából az évfordulóra
elrendelte a Győzelmes Miasszonyunk
ünnepét(FestumB.M.V.devictoria),és
a loretói litániába bevezette a „kereszté-
nyek segítsége” megszólítást. A diadalt
az egész keresztény világ a rózsafüzér
imádkozásánakésaSzűzanya segítségé-
nek tulajdonította.Maga a pápa is a ró-
zsafüzértimádkoztaazütközetidejealatt, 
s közben látomása volt a győzelemről. 
Az ünneplést XIII. Gergely pápa terjesz-
tetteki,kezdetbencsakazontemplomok
számára, mégpedig október első vasár-
napján, amelyek rendelkeztek rózsafü-
zér-oltárral.Nemsokkalazerdélyiörmé-
nyeklembergi1698-askatolizálásaután,
1716-ban, a szintén a törökök felett ara-
tottpéterváradigyőzelemutánXI.Kele-
menkiterjesztetteazegészegyházra,így

azerdélyiörménykatolikusokisátvették.
SzentX.Piuszpedig1913-banvisszahe-
lyezte október 7-ére. A Rózsafüzér Ki-
rálynője nevet Szent XXIII. János pápa
adtaazemléknapnak1960-ban.

HogymennyirefontosaMáriatisztelet
azörményeknélatemplomokfőoltárképe
is igazolja:mindegyikMáriakép.Azer-
délyi településeken több társulat Mária
nevétvettefel,vagyeleveRózsafüzértár-
sulatnévenműködött.KovácsBálintÖr-
ményekErdélybencímű2011-benkiadott
társulatok összegzéséből: „Szamosújvár
Cong. Sanctiss. Rosarii [Rózsafüzér Tár-
sulat]; valamint Cong. B. M. V. in Caelos 
assumpta [Nagyboldogasszony Társulat]; 
Erzsébetváros Cong. Sanctiss. Rosarii 
[Rózsafüzér Társulata] és Cong. B. M. V. 
in Caelos assumpta [Nagyboldogasszony 
Társulat].A 20. századi forrásokból ér-
tesülünk Kármelhegyi Szűz Mária Ska-
puláré Társulatról is, Gyergyószentmik-
lósonCong. B. M. V. in Caelos assumpta 
[Nagyboldogasszony Társulat]”,azutób-
bitaTimárokcéheműködtette.
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SzongottKristóftöbbszörismegemlíti
a „szentolvasó”-t mint naponta végzett
imát.AMária iránti tisztelet pedig a ru-
házatbanismegjelenik:„Nemcsak a nők, 
hanem még a férfiak is viselik a kék ruhát. 
..., van aki (fogadalomból) egész életen át 
kék-ruhát visel.” (Szamosújvár Szabad
KirályiVárosMonográfiája).

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

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

  

Magyarörmények Erdélyben: Jakubinyi 
György romániai katolikus örmény apostoli 

kormányzó a kettős nemzetiségtudatról

Péter Beáta

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

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

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

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

Lembergben1691-ben,éskinevezteerdélyivikáriusának.

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

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

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

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

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

 Így lett Örményország az első keresztény állam. 
Nefeledjük:a300évigtartókeresztényüldözéstarómaibirodalombanazelsőkeresz-
tény császár Nagy (Szent) Konstantin (306–337) szüntette meg a 313-ban Licinius
társcsászárralkiadottmilánóiediktummal,amelybentürelmirendeletetadottkiake-
reszténységjavára.Tehátakereszténységegyletta„bevettpogány”vallásokközött,
denemlettállamvallás.ÍgyaRómaiBirodalomsemlettkeresztényállam.Világosító
SzentGergelyésutódaimég200éviggörögülmiséztekésabizánciliturgiátvégezték. 
Ezt fordította le örményre ésmegalkotta 406-ban az örmény ábécét SzentMeszróp
Masztóc szerzetes (361 kr. – 441, halála előtt egy évig pátriárka).Azóta az örmény
keresztények rítusamódosításokkalabizánci rítusörménynyelven.Természetesena
bizánciünnepekhezsajátörményszentjeikünnepetársultidővel.Jelenlegabudapesti


