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szolgálta főegyházmegyénket, huszonegy 
éve pedig már mint főpásztor vezeti.

Számára könnyebb lett volna a tudomá-
nyos élet világában maradni, amelyben 
tizennyolc évet töltött el a hittudományi 
főiskola katedráján…

Természetesen attól sem szakadt el 
teljesen, bizonyság rá megjelent köny-
vei, tanulmányai, cikkei és előadásai. 
Főpásztori tevékenysége azonban a taná-
réhoz képest sokrétűbbé vált. A reábízott 
főegyházmegye igazgatása, minden gond-
ja és problémája nehezedett vállaira. 

Mai globalizálódó világunk egészen 
más kihívásokkal jelentkezik, mint koráb-
ban. Az elvándorlás, idegenben való mun-
kahelykeresés megbolydult méhkashoz 
tette hasonlóvá vidékünket is. 

Népünk drasztikus fogyatkozása elke-
serítő jelenséggé vált. A kettős – nemzeti 
és felekezeti – kisebbségben élés minden 
hátránya súlyos teherként nehezedik az 
itt élőkre. Az önzésnek, a korrupciónak, 
szabadosságnak és hazugságnak légköre 
zsongja körül az emberek életét. Az elsze-
gényedés nyomja rá egyre jobban bélye-
gét sokak életére…

Ilyen kihívások közepette kell a csatát 
megvívnia annak, aki nem felelőtlenül 
vállalja a vezetői szerepet. Ezt vállalta 
főpásztorunk is. Folytatja elődei meg-
kezdett munkáját, az Egyháztól elkobzott 
javak, épületek, kultúrkincsek visszaszer-
zését, mert ez a harc még nem zárult le. 
Egyházi intézményeink újbóli kiépítése: 
iskolák, öregotthonok, szociális otthonok, 
tanulmányi házak létesítése, új templomok 
építése, régi templomok, egyházi épületek 
tatarozása, a lelkipásztorkodás korszerű-
sítése – azok a feladatok, amelyek kiemel-
kednek a mindennapok teendői közül.

A lelki megújulást szolgálta az 
1996. esztendő húsvétján meghirdetett 

főegyházmegyei zsinat, amely – négyéves 
előkészület után – huszonkét dokumen-
tumban vázolta fel azt az utat, amelyben 
főegyházmegyénknek sajátos erdélyi vi-
szonyok között kell megélnie az evangéli-
umot az új évezredben.

Ugyancsak a lelki megújulást szolgálta a 
főegyházmegyénk alapításának ezredik év-
fordulójára meghirdetett millenniumi esz-
tendő, amelyet 2009-ben tartottunk meg.

Amikor püspökké szentelésének huszon-
ötödik évfordulóján köszönteni szeretnénk 
főpásztorunkat, és szeretnénk Istennek 
megköszönni, hogy személyében egy ta-
lentumokkal megáldott főpásztort adott 
nekünk, a Zsidókhoz írt levél szerzőjé-
nek szavaival kérlek titeket kedves hívek: 
„Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok 
reájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, 
mint akik erről számot is adnak. Hadd te-
gyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert 
ez nem válna javatokra.” (Zsid 13,17)

Érsek úrnak köszönjük eddigi felelős-
ségteljes munkáját, és további tevékenysé-
gét odaadással támogatva arra kérjük a 
jó Istent, hogy áldja meg, adjon számára 
további erőt és sok-sok egészséget! 

Ad multos annos!
Gyulafehérvár, 2015.  

Tamás József 
segédpüspök, általános helynök

Magyar Kurír
2015. április 24.

1865. jan.10én. Középiskolai és egyete-
mi tanulmányai végeztével a kolozsvári 
egyetemen, mint annak két ízben pálya-
díjnyertes és állami ösztöndíjas növen-
dékét, 1886ban az államtudományok, 
1890ben a jogtudományok doktorává 
avatták. 1888ban a vallás és közokta-
tásügyi minisztériumban mint fogalmazó 
gyakornok kezdte meg pályáját.

1923ban  teljes 35 évi szolgálat után  
saját kérelmére helyettes államtitkári cím-
mel nyugdíjba vonult.

Minisztériumi szolgálata alatt vezetője 
volt az irodalmi, közalapítványi és egye-
temi ügyosztályoknak, emellett 23 éven 
át a minisztérium Hivatalos Közlönyét is 
szerkesztette. Két ízben állami támogatás-
sal külföldi tanulmányútra (Svédország, 
Anglia) is kiküldték. Ezenkívül többször 
mint miniszteri biztos, vagy mint minisz-
teri képviselő teljesített megbizatást (a 
Nagybányai művésztelepet is ő nyitotta 
meg), majd több szaktanácsban és bi-
zottságban is mint miniszteri megbízott 
működött.

Több belföldi kitüntetésén kívül a fran-
cia Officier d Instruction  Publique dísz-
jelvény tulajdonosa, a londoni magyar 
kiállítás „Diploma for God Medall” és a 
lipcsei 1913 évi grafikai kiállítás elismerő 
okleveles kitüntetettje. Ezen kívül tiszte-
letbeli igazgató választmányi tagja több 

társulatnak, egyletnek, melyek körében 
felolvasásokat, vagy előadásokat is tartott.

1885tól az irodalom terén is működött, 
1913ban az Erdélyi Irodalmi Társaság, 
1923ban az egri Gárdonyi Társaság tag-
jául választotta.

Már gimnazista korában kíváló gyors-
író volt. 20 éves, mikor Jókai Mór 
1885.     febr.   1én Kolozsvárra utazott 
az Aranyember bemutató előadására. 
A „Magyar Polgár” c. lap számára leírta 
Jókainak minden szavát,  a megérkezéstől 
az elutazásig, a díszebéden mondott felkö-
szöntővel, a válaszokkal együtt. A gyors-
írásból átirt szöveget gyorsan a nyomdába 
vitték és még tartott a díszebéd, mikor 
a lap már meg is jelent. Az első példányt 
Jókai kapta, elámult ezen az „ameri-
kai” gyorsaságon. Kézszorítással fejezte 
ki megelégedettségét. Évekkel később 
a Petőfi Társaság egyik díszebédjén Jókai 
emlékezett rá, hogy Gopcsa László volt az 
ő kolozsvári gyorsírója. 

Fontos megemlíteni, hogy a vele egy 
évben született dr. Gopcsa Jakab testvére 
korai halála után négy kiskorú gyermeke 
gyámságát Dr. Gopcsa László – aki soha-
sem nősült meg – vállalta fel és nemcsak 
anyagilag segítette az özvegyet, hanem 
ellenőrizte is a gyermekek tanulmányi 
eredményeit, nyelvtanulásukat – külön-
órán még örmény nyelvet is tanultak, 

címmel új sorozatot indítottunk, amelybe bárki bekapcsolódhat. Ezzel is szeretnénk 
felhívni a figyelmet az erdélyi örménység kiemelkedő személyiségeire az élet minden 
területén és  ünnepelni büszkeségeinket. Általuk mi is gazdagodunk és még erőseb-
ben kötődünk örmény gyökereinkhez. Gazdag emberanyagból válogathatunk.

Kerek évforduló

Dr. Gopcsa László 
150 évvel ezelőtt született Szamosújváron

„A gonosz győzelméhez ele-
gendő az, ha a jó emberek nem 
csinálnak semmit.”  
                                                                      

Edmund Burke 
(1729-1797)



Erdélyi Örmény Gyökerek 2015. május-június

9

Erdélyi Örmény Gyökerek2015. május-június

8

ezért Pestről rendszeresen leutazott 
Szamosújvárra.

Egy grófnő portrét festett dr. Gopcsa 
Lászlóról díszmagyarban. Ez a kép 
a csaldi ebédlő falán függött, amely je-
lenleg az Orlay u. 6. szám alatti Örmény 
Katolikus Plébánia fogadó szobája falán 
található. Ugyanitt a múzeumban van 
egyik fotója is díszmagyarban, egy könyve 

és a szamosújvári Gopcsa ház fényképe is.
1933ban halt meg Budapesten. 
Gyalui Farkas nekrológjának azt a címet 
adta: Szamosújvár hű fia. Az is volt, jólle-
het hivatalnoki évei zömét Pesten töltötte.

Negyvenéves írói munkásságában jogi, 
közgazdasági, gyorsírási, néprajzi, pedagó-
giai és szépirodalmi cikkei jelentek meg új-
ságokban, szaklapokban és folyóiratokban.

Önállóan megjelent füzetei és könyvei:
A magyar gyorsírás modern irodalmának negyedszázada, Szamosújvár 1887
Örmény közmondások, Kolozsvár 1888
Büntetőjogi elvek a legrégibb népeknél, Budapest 1891
A magyar gyorsírás története, Budapest 1893, II. bővített kiadás Szeged 1918
A közoktatás a kiállításokon, Budapest 1896
L enseiquement des Sciences Sociales en Hongrie, Párizs 1900
Emlékezés Markovits Ivánra, Budapest 1905
Dr. Gopcsa László gyorsírási ünnepi beszédei, Szeged 1914
Magyar gyorsírási rendszerek, Szeged 1921
Az örmény népélet, Budapest 1922
Gárdonyi Géza élete és legelső írásai, Budapest 1923
Örmény regék, Olcsókönyvtár, Budapest 1911
Emlékezések, Budapest 1925
Vallásosság Gárdonyi írásaiban, Eger 1927

Örmény levelek, Budapest 1928
A gyorsírás története, elméletének és módszertanának tankönyve, Budapest 1922 (Dr. 
Wagner Józseffel együtt)
Ő írta az utolsó „békebeli” teljességet közvetítő magyar lexikon, a Pallas örmény vonat-
kozású és gyorsírásról szóló cikkeit is.

Dr. Gopcsa László testvére  is 150 éve 
született Szamosújváron, 1865. november 
22én.

Az elemi és algimnáziumi osztályo-
kat szülővárosában, majd a  felsőbbeket 
a kolozsvári katolikus főgimnáziumban 
végezte el, majd egyetemi tanulmánya-
it Kolozsvárt, Budapesten és Bécsben 
folytatta. 1889ben avatták fel az or-
vostudományok doktorává a kolozsvári 
egyetemen, együtt László testvérével, 
akit ugyanakkor már mint államtudo-
mányi doktort jogtudományok doktorá-
vá is felavatták. Az egyik kolozsvári lap 
„Ikertudorok” címmel jelentetett meg er-
ről egy cikket.  

Szamosújváron kezdte orvosi gyakor-
latát. A városi gimnázium államosítá-
sa után az intézet orvosa és egészségtan 
tanára lett, később városi orvosnak is 
megválasztották. Mint bizottság tagja a 
megyének és választott képviselőtestület 
tagja  a városnak élénk és önzetlen tevé-
kenységet fejtett ki a közéletben: meg-
alapította a helybeli függetlenségi 48as 
pártot, megindította és szerkesztette a 
Szamosújvár és Vidéke c. hetilapot, részt 
vett a Függetlenségi és 48as Kör alapí-
tásában és minden kulturális mozgalmá-
ban szülővárosának. Életének 42. évében 
ragadta el a halál, 1907. november 7én 
hunyt el Szamosújváron.  

Dr. Gopcsa Jakab

Dr. Gopcsa László Dr. Gopcsa Jakab

Egy logo története
Puskás Attila Barna – erdélyi magyarörmény jelkép

Az örmény genocídium kirobbanásának századik 
évfordulójának napján írom e levelet.

Azt gondolom, e nap méltó alkalom közzétenni egy olyan 
általam megálmodott jelkép létrejöttét, amely az együvé tartozásról és az összefogásról 
szól.

http://youtu.be/o8fuNhYN4U4 

Ajánlom szeretettel mindenkinek! 
Külön köszönet a Gondviselésnek!                                                   Puskás Attila Barna

  


