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Az 16681672 között a sorozatos pogro-
mok és hadjáratok elől Lengyelországból és 
Moldvából Erdélybe menekült örmények 
egyházi uniójának kérdése nem volt isme-
retlen a magyar és a nemzetközi egyháztör-
ténet előtt. Számon tartotta hagyományá-
ban ezt az erdélyi örménység is, igaz gya-
korta ékesítette fel történetileg nem hiteles 
eseményekkel és mítoszokkal. Ugyanak-
kor igaznak bizonyul az a megállapítás is, 
hogy ez az egyházi unió hosszú ideig nem 
került a hazai és a nemzetközi egyháztör-
téneti kutatások látókörébe. Az erdélyi ör-
mények vallási unióját elsősorban egy sze-
mélyhez, a püspöki címet is viselő Oxendio 
Virziresco-hoz1 (16541715), illetve hittérí-
tői és egyházszervezői tevékenységéhez kö-
tik. Ez mintegy harminc esztendőt ölelt fel 
(16851715), amely gyakorlatilag egybe-
esett az Erdélyi Fejedelemségnek a Habs-
burg Monarchiába történt integrálásával.2

Ezzel kapcsolatban fel kell tennünk azt 
a kérdést, hogy miért nem került sokáig az 
erdélyi örmények uniójának kérdése a tu-
dományos érdeklődés látókörébe? Ennek 
az egyik kézzelfogható oka ott keresendő, 
hogy az erdélyi örmények egyháztörténetét 
a tudomány művelői mindig is marginális 
témának tekintették. Ehhez nagyban hozzá-
járult az is, hogy az erdélyi örmények fele-
kezeti viszonyaira vonatkozó tetemes szá-
mú forrásanyag túlnyomó többségét nem 
hazai, hanem külföldi levéltárak iratanya-
gaiban őrzik.

Külön problémát jelentett az erdélyi ör-
mények körében magának az egyházi 

egyesülésnek folyamata is. Ugyanis a ren-
delkezésre álló kisszámú és túlnyomórészt 
korszerűtlen szakirodalom a nevezett egy-
háztörténeti folyamatot rengeteg mítosz-
szal ékesítette fel, amely megzavarta e téma 
minden részletekre kiterjedő tudományos 
vizsgálatát. Az utóbbi esztendők folyamán 
lezajlott levéltári kutatások azonban egyön-
tetűen tisztázták az erdélyi örmények vallá-
si egyesülésének körülményeit.

Az egyházi unió kérdését kétféleképpen is 
lehet értelmezni. Először is az örmény apos-
toli egyház az 57. századtól kezdve min-
dig is nagy távolságot tartott mind Kons-
tantinápolytól, mind pedig Rómától, és ma-
kacsul őrködött önállósága megtartása fe-
lett. Az örményeknek a 451. évi khalkedoni 
egyetemes zsinat tanításaihoz fűződő ellent-
mondásos viszonya ugyanakkor gyanút kel-
tett az akkori egyetemes ortodox egyház kö-
reiben, és ezért az örményeket gyakorta vá-
dolták meg monofizita eretnekséggel. A ko-
raközépkortól kezdve egészen a koraújkor 
végéig az örményeket többkevesebb si-
kerrel igyekezték egyházi unióra bírni.3 Így 
az erdélyi örmények egyházi unióját tulaj-
donképpen egy koraközépkori uniós egy-
házpolitika koraújkori változatának kell te-
kinteni. Ezen túlmenően e problémát kü-
lönösen pikánssá tette az a történelmi tény, 
hogy az örménység nagyon korán elvesz-
tette önálló államiságát. Maga az Örmény-
ország kifejezés a 14. század végére pusz-
tán földrajzi fogalommá vált. Ebben a ké-
nyes történelmi helyzetben az örmény apos-
toli egyház szerepe felértékelődött. Ugyanis 

Nagy Kornél

Az erdélyi örmények vallási uniója
Oxendio Virziresco unitus püspök portréja

az egyház és annak vezetője, a katholikosz 
testesítette meg magát az örmény nemzetet, 
és magát a nemzettudatot az idegen fennha-
tóság alatt álló anyaországi örmény területe-
ken, valamint a diaszpórákban. Sőt az egy-
ház és a nemzet fogalma e korszakban szin-
te egybeforrt. Ezért a középkor folyamán az 
örmények már igen ellenségesen fogadtak 
mindenféle egyházi uniós közeledést akár 
Konstantinápoly, akár Róma irányából.4

Másodszor az erdélyi örmények köré-
ben a 17. század utolsó évtizedeiben meg-
induló egyházi uniós folyamat gyakorlati-
lag egybeesett a magyarországi és az erdé-
lyi rekatolizáció, vagy ellenreformáció idő-
szakával. A történelmi Magyarország déli, 
északi és keleti területein az Apostoli Szent-
szék hathatós támogatásával igen komoly 
sikereket tudott felmutatni a magyarországi 
római katolikus egyház. A rekatolizáció fo-
lyamata tudniillik ez idő tájt igen nagy len-
dületet vett az ortodox erdélyi románok, va-
lamint a felsőmagyarországi rutének köré-
ben. Ez utóbbit nemcsak a szentszéki misz-
sziók, vagy magyar katolikus egyház veze-
tői, hanem a katolikus Habsburgok is hat-
hatósan támogatták. Ily módon a kutatások 
szemszögéből az erdélyi örmények egyhá-
zi uniója nemcsak szimplán armenisztikai, 
hanem igenis missziótörténeti kérdésnek is 
bizonyult.

Az Erdélybe Minas T‘oxat‘ec‘i (1610?
1686) moldvai püspök vezetésével 1668
1672 között bemenekült erdélyi örmények 
körében a katolikus missziók lehetősége kö-
zel húsz esztendőig nem volt napirenden. 
Jóllehet Erdély római katolikus püspöki vi-
káriusa, Szebelébi Bertalan (16311707), il-
letve a csíksomlyói obszerváns ferences 
atyák megkísérelték őket áttéríteni a katoli-
kus hitre, de próbálkozásaik Minas püspök 
és az erdélyi örmény klérus hathatós ellenál-
lása miatt meghiúsultak.5

    Végül körükben a missziót az időköz-
ben unitussá váló Lemberg (Lwów, L‘vov, 
Lviv) örmény unitus érseksége és az Apos-
toli Szentszék együttesen kezdeményezte 
1683ban.6 Az unitus érsekség azzal igye-
kezett eme szándékát alátámasztani, hogy 
az Erdélybe menekült örmények mindig is 
az érsekség egyházi joghatósága alá tartoz-
tak, és ezt az igényt az 17. század első har-
madában lezajlott vallási uniójuk megkötése 
után is érvényesíteni akarták. Sőt Francesco 
Martelli (16331708) varsói apostoli nunci-
usnak és a theatinus Francesco Bonesanának 
(16511709), az 1664ben alapított lembergi 
Örmény Kollégium prefektusának, a Szent-
székhez eljuttatott jelentései felhívták a fi-
gyelmet az erdélyi örmények körében vég-
zendő katolikus misszió fontosságára.7 
Az Apostoli Szentszék missziókat koordiná-
ló intézménye, a Hitterjesztés Szent Kong-
regációja {Sacra Congregatio de Propagan-
da Fide) e kérés, vagy szándék elé nem gör-
dített akadályt.

A szentszéki hatóságok csakhamar meg-
találták Oxendio Virziresco (16541715) 
unitus örmény papban azt a személyt, aki 
képesnek mutatkozhatott az erdélyi örmé-
nyek áttérítésre. Oxendio Virziresco kivá-
lasztása ideálisnak bizonyult: moldvai szü-
letésű örmény volt, teológiai tanulmánya-
it a római Collegium Urbanumban, a Hit-
terjesztés Szent Kongregációjának papne-
veldéjében szerezte, és anyanyelvén kívül 
több nyelven beszélt folyékonyan.8 Kivá-
lasztásában szerepet játszott továbbá az is, 
hogy családja még 1668ban Minas püspök-
kel együtt menekült Erdélybe Moldvából. 
Oxendio Virziresco számára a küldetés cél-
ja egyértelmű volt: tető alá hozni az erdélyi 
örmények vallási egyesülését, és megszer-
vezni Erdélyben az örmény unitus egyházat.

Oxendio 1685 őszén érkezett Rómából 
BécsVarsóLemberg érintésével Erdélybe, 
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és Gyergyószentmiklóson az ottani örmény 
közösségben már sikeres térítéseket tudott 
felmutatni.9 Ennek ellenére missziója ele-
jén az unitus papot nem fogadták a helyi 
örmények tárt karokkal, mert komoly ösz-
szetűzésbe keveredett Minas püspökkel és 
papjaival. A feljegyzések szerint Oxendiot 
legalább kétszer érte részükről testi inzul-
tus.10 Ennek a heves reakciónak az volt az 
oka, hogy az erdélyi örmény klérusnak ek-
kor még igencsak elevenen élt az erőszakos 
botrányos körülmények között lezajló, illet-
ve Nikol Torosowicz (16031681) érsek ne-
vével fémjelzett lembergi örmény egyházi 
unió emlékezete (16271681).11

Ennek ellenére kis idő elteltével Oxendio 
helyzete Erdélyben stabilizálódni látszott. 
Ebben szerepet játszott az az aktus is, hogy 
Oxendio sikerrel térítette át katolikus hit-
re családját. A misszionárius már munkája 
kezdetén felismerte, hogy Erdélyben az ör-
mények körében az egyházi unió csak ak-
kor lehet igazán eredményes, ha sikerül 
megnyerni a katolikus egyháznak az idős 
Minas püspököt és az erdélyi örmény klé-
rust.12 E felismerés mindenképp kulcsfonE felismerés mindenképp kulcsfonfelismerés mindenképp kulcsfon-
tosságúnak bizonyult, hiszen Minas püspök 
az 1668. évi betelepülés után Erdélyben egy 
jól működő egyházat épített ki.

Mindenesetre Oxendio családján ke-
resztül érintkezésbe lépett Minas püspök-
kel. Ugyan az unióellenes agg püspököt 
nem tudta rábeszélni a vallási egyesülésre, 
azt viszont elérte, hogy vele 1686 őszén a 
püspök Lembergbe utazzon tárgyalásokat 
folytatni Vardan Hunanean (16441715) 
örmény unitus érsekkel és Opizio Palla-
vicini (16351700) akkori varsói aposto(16351700) akkori varsói aposto-
li nunciussal. Minas püspök lembergi tar-
tózkodása kapcsán hosszú időn keresztül 
a tudomány elfogadta azt a nézetet, misze-
rint Oxendio háttérmunkájának köszönhe-
tően Minas püspök Lembergben az erdélyi 

örmény közösség nevében kimondta a val-
lási egyesülést Rómával, és ezt megerősít-
ve letette Pallavicini nuncius és Hunanean 
érsek kezébe a katolikus hitvallást.13 Ezt 
követően a püspök elhagyta Lemberget, 
és Erdélybe készült visszatérni híveihez. 
Azonban Minas püspök útközben tisztá-
zatlan körülmények között elhunyt 1686 
decemberében. Ugyanakkor az utóbbi esz-
tendők levéltári kutatásai rámutattak arra 
a tényre, hogy Minas püspök nem mond-
ta ki a vallási egyesülést, és nem tette le 
a katolikus hitvallást sem. Sőt személye-
sen nem is találkozott Pallavicini nuncius-
sal. Az egykorú dokumentumok egyönte-
tűen arról tanúskodnak, hogy Minas püs-
pök heves hitvitákat folytatott Lembergben 
Hunanean érsekkel az örmény apostoli hit 
védelmében.14 Sőt az egyik, Oxendio által 
az 1687 elején írott dokumentum konkré-
tan arról tudósít, hogy Minas püspök nem 
unitusként, azaz katolikusként, hanem 
igenis apostoli hitű örményként (Oxendio 
megfogalmazásában eretnekként) távozott 
el az élők sorából.15

Minas püspök halála azonban megköny-
nyítette Oxendio helyzetét Erdélyben. 
Missziójának legfőbb ellenzője elhunyt, és 
így teljes erővel törekedhetett Erdélyben 
a vezető nélkül maradt keleti hitű örmény 
lakosság és papság áttérítésére. Hittérítői 
munkásságának eredményeképpen 1689 
februárjában három erdélyi örmény pap ve-
zetésével (név szerint Elia Mendrul, Vardan 
Potoczky és Astuacatur Nigosean) né-
pes örmény delegáció érkezett Erdélyből 
Lembergbe. A küldöttség az erdélyi ör-
mény közösség nevében hivatalosan is el-
fogadta a vallási uniót, és letette Hunanean 
érsek kezébe a katolikus hitvallást. Sőt, az 
örmények elismerték, hogy a megkötött 
unióval a lembergi örmény unitus érsek-
ség egyházi joghatósága alá tartoznak.16 A 

küldöttség egyúttal arra kérte Hunanean ér-
seket és Giacomo Cantelmi (16451702) 
varsói apostoli nunciust, hogy járjon köz-
be a szentszéki hatóságoknál Oxendio 
Virziresco mielőbbi unitus püspöki kineve-
zését illetően.17 Ez a kérés az egyházi unió 
szempontjából azért bizonyult fontosnak, 
mert Minas püspök halála után az örmény 
egyházfő, I. Eliazár (16821691) 1687ben 
az erdélyi és a moldvai apostoli vallású ör-
mények püspökének nevezte ki a lengyel-
országi születésű Theodor Wardanowiczot 
(16521700).18 Az újonnan kinevezett ör-
mény apostoli rítusú püspök viszont nem 
jutott el sem Erdélybe, sem Moldvába. 
A lembergi örmény unitus érsekség és az 
Apostoli Szentszék ugyanis együttesen si-
kerrel akadályozta meg Wardanowicz belé-
pését Erdélybe.19

Az erdélyi örménység vallási uniója 
ugyanakkor egy tökéletlen, részleteiben tel-
jesen ki nem munkált egyházi egyesülésnek 
bizonyult. A Lembergben megkötött valláLembergben megkötött vallámegkötött vallá-
si unió tudniillik rengeteg megválaszolat-
lan kérdést hordozott magában. Ugyanis 
az egyesülésről szóló iratok csupán a vallá-
si unió kimondására, illetve a lembergi ör-
mény unitus érsekség egyházi joghatósá-
gának és a római pápa primátusának elis-
merésére szorítkoztak. Ez az aktus viszont 
egyáltalán nem tisztázta az egyházi unió-
ra lépő erdélyi örmények állásfoglalását az 
Eukharisztiáról, a Filioque imádságról (ör-
ményül: ew yorduoyn), a Purgatórium (ör-
ményül: K’awarann) létéről, a 451. évi 
khalkédoni egyetemes zsinat tanításáról, a  
kalendárium használatról, az áttért örmény 
papok jogi és házas státusáról. Mindeneset-
re egyöntetű tény, hogy az egyházi unió ér-
telmezése számos új konfliktusmezőt nyi-
tott meg az elkövetkezendő években.

A legelfogadottabb tudományos véle-
mény szerint az egyházi unió megteremtését 

elsődlegesen a vallási egység helyreállításá-
nak idealisztikus gondolata vezérelte. Meg-
kötésében sem a bécsi udvar, sem a magyar 
katolikus egyház, sem a jezsuitarend nem 
játszott szerepet. Az Apostoli Szentszék úgy 
látta, hogy az egyházi unió kapcsán idővel 
helyreállhat az a keresztény hitbeli egység, 
amely a két egyházat jellemezte a keresz-
ténység hajnalán I. Szilveszter (314335) ró-
mai pápa és Világosító Szent Gergely (287
325), az örmények apostola és első egyház-
fője (katholikosza) idején. A latin, vagy ró-
mai katolikus egyház álláspont ja szerint az 
örmény egyház Világosító Szent Gergely 
méltatlan és eretnek utódai miatt távolodott 
el az akkor még egységes katolikus és or-
todox tanítástól, és lépett a szakadárság, il-
letve a monofizita eretnekség útjára.20 Ezért 
az Apostoli Szentszék fontos mérföldkő-
nek tartotta a lengyelországi örmény kö-
zösség egyházi uniója után az erdélyi örmé-
nyek vallási egyesülését is, mivel a megkö-
tött uniók kiemelt fontosságú „hídfőállást” 
képezhettek majdan az anyaországi örmény 
apostoli egyháznak Rómával történő egye-
süléséhez. Az erdélyi örmények egyesülése 
mögött gazdasági okokat, vagy szándéko-
kat nem lehet találni. Ugyanis az örmények 
I. Apafi Mihály (16611690) erdélyi fejede-
lem 1680. és 1681. évi rendeleteinek meg-
felelően már vallási egyesülés előtt nagyon 
kedvező gazdasági előjogokat élveztek.

Az 1689. évi egyházi unió létrejötte 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Oxendio 
Virzirescot VIII. Sándor (16891691), ró-
mai pápa 1690. október 2án címzetes püs-
pöknek és az erdélyi örmények apostoli vi-
káriusának nevezte ki. Az Apostoli Szent-
szék fizetségül évi 100 scudót állapított 
meg számára.21 A kinevezéssel egyidejű-
leg az erdélyi örményeket a lembergi ör-
mény unitus érsekség heves tiltakozása elle-
nére az Apostoli Szentszék közvetlenül saját 
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egyházi joghatósága alá vonta.22 A püspöki 
felszentelést végül 1691. július 30án tartot-
ták meg Lembergben, az érseki székesegyLembergben, az érseki székesegyaz érseki székesegy-
házban. A szertartást latin és örmény unitus 
rítus szerint Vardan Hunanean unitus érsek 
és Antonio Santa Croce (16561712) varsói 
(későbbi bécsi) apos toli nuncius végezte.23 
Oxendio Virziresco püspöki kinevezésében 
Giacomo Cantelmi korábbi varsói aposto-
li nuncius szerzett elévülhetetlen érdeme-
ket, aki 16891690 között állhatatosságával 
és kiváló tárgyalóképességével meg tudta 
győzni az Apostoli Szentszék befolyásos bí-
borosait Oxendio püspöki jelöltségének tá-
mogatásához.24

Oxendio püspököt az Apostoli Szent-
szék tudatosan címzetes püspöknek (pon-
tosabban az írországi Aladia címzetes püs-
pökének) nevezte ki. E lépés egyik legfőbb 
oka az volt, hogy Róma a magyar katoli-
kus egyház érdekeit is figyelembe vette, kü-
lönösen azért, mert a magyar egyház min-
dent elkövetett, hogy visszaállítsa az erdé-
lyi római katolikus püspökség megtépá-
zott tekintélyét, amely egyházi hivatal 1601 
óta betöltetlen volt.25 E lépés másik oka pe-
dig az volt, hogy az Apostoli Szentszék a 
beérkező misszionáriusi jelentések alap-
ján jól informált volt az erdélyi katolikusok 
helyzetéről. Róma Erdély 1690ben tör-
tént politikai változását követve (Diploma 
Leopodinum) figyelembe vette azt a tényt, 
hogy a protestánsok erős politikai befolyása 
miatt még mindig nem lenne szerencsés, ha 
nyíltan katolikus püspököt nevezzen ki az 
unitus örmények élére. Többek között ezért 
is határoztak a címzetes püspökségről, és 
külön utasították Oxendio Virzirescót, hogy 
inkognitóban, egyszerű papnak, vagy szer-
zetesnek öltözve tevékenykedjék erdélyi 
hívei körében.26

Az erdélyi örmények egyházi uniója, 
mint ahogyan azt a fentiekben említettük, 

rengeteg kérdést nyitva hagyott, és emiatt 
számtalan feszültség és konfliktus forrása 
lett az erdélyi örmény egyházon belül. En-
nek okait többek között a latin és az örmény 
egyházi hagyomány különbözőségeiben 
kell keresni. Az immár püspökké szentelt 
Oxendio Virziresco a feltétlen latinizáció 
híve volt, míg papjai olyan áttért személyek 
voltak, akik áttérésük előtt hagyományosan 
az örmény apostoli egyház kulturális köze-
gében nevelkedtek. Oxendio püspök a ró-
mai Collegium Urbanumban szerezte a tu-
dását, ahol abban az időben a nyugati teo-
lógiai oktatást részesítették előnyben. Ör-
mény származása ellenére mindig a római 
katolikus egyház emberének tartotta magát. 
Ebben a gondolkodásában az is okvetlenül 
szerepet játszhatott, hogy 1681. augusztus 
9én latin rítusban szentelte pappá Rómá-
ban Edoardo Cybo (16191705) címzetes 
seleuciai érsek, a Hitterjesztés Szent Kong-
regációjának titkára.27 így latinul misézett, a 
szentségeket latin rítus szerint szolgáltatta ki 
híveinek, és egyúttal latin nyelvű miseköny-
veket is használt. Míg az örmény papok az 
egyházi unió megkötése után is hagyomá-
nyosan örmény apostoli rítusban miséztek. 
Számukra a vallási unió ugyanis azzal kime-
rült, hogy elismerték a római pápa főségét.

Az 1691. esztendő őszén az egyházi unió 
eltérő értelmezése miatt Besztercén konflik-
tus robbant ki. Oxendio püspök az erdélyi 
örmények körében végzett vizitációi során 
azt tapasztalta, hogy az örmény papok több-
sége házasságban él. Az örmény papok szá-
mára is a cölibátust tartotta követendő példá-
nak, ezért az Apostoli Szentszéknél be is vá-
dolta őket, miszerint házasságuk miatt eret-
nekségben élnek. A megvádolt örmény pa-
pok azzal védekeztek, hogy ők az 1689ben 
megkötött vallási unió előtt már házasság-
ban éltek, és ez nem képezhetett akadályt 
abban, hogy továbbra is gyakorolhassák, 

valamint ellássák papi hivatalukat. Eb ben a  
kérdésben az Apostoli Szentszék az örmény 
papoknak adott igazat, de az örmény unitus 
egyházon belül a légkör továbbra is feszült 
maradt. Ezt a problémát külön tetézte, hogy 
Oxendio közvetlen segítői lengyelorszá-
gi örmények voltak, és a lembergi Örmény 
Kollégiumban szerezték teológiai képzett-
ségüket, és ott a latin mellett, nagy hang-
súlyt fektettek az örmény unitus rítus tanítá-
sára is. Sőt a lengyelországi örmény unitus 
egyházban a latinhoz igazodott örmény rítus 
szerint miséztek, miközben Oxendio püs-
pök makacsul ragaszkodott a latin rítushoz. 
így a püspök még közvetlen munkatársaival 
is konfrontálódott.28

16911692 fordulóján újabb konfliktus 
robbant ki az egyházi unió megítélése kap-
csán Oxendio püspök és a besztercei ör-
mény papok között. Vardan Potoczky és 
Astuacatur Nigosean áttért örmény szerze-
tes papok a megkötött egyházi unió ellen 
kezdtek prédikálni a besztercei örmények 
körében. Ennek indítéka az volt, hogy az ör-
mények az egyházi uniót egyre inkább kár-
tékonynak ítélték, mivel az örmény identi-
tást kezdte háttérbe szorítani. Másfelől az 
örmények 1689ban abban bíztak, hogy az 
egyházi unió megkötésével, azaz katolikus-
sá válásukkal, kiszélesítik korábbi gazdasá-
gi előjogaikat. Ebben keservesen csalódtak, 
sőt adóikat az egyházi unió után többször is 
megemelték a világi hatóságok. Ez elége-
detlenséget szült, amelynek okát Oxendio 
püspökben és az általa tető alá hozott vallási 
egyesülésben látták. Ráadásul ez kapóra jött 
az erdélyi protestáns elit számára, akik az-
zal hitegették az örmé nyeket, hogy ameny-
nyiben megtagadják unitus hitüket, akkor 
segítenek számukra közbenjárni a bécsi ud-
varnál, hogy kiszélesítsék a korábbi gaz-
dasági kiváltságaikat. Ugyanis a protestán-
sok az örmény unitus püspökben, nemcsak 

Róma, hanem egyúttal a bécsi udvar embe-
rét is látták.29

Ez az ügy végül azzal zárult le, hogy 
Vardan Potoczky és Astuacatur Nigosean, 
valamint híveik visszamondták az egyházi 
uniót. Sokan közülük (mintegy 100 örmény 
család) Astuacatur Nigosean vezetésével 
visszatelepedtek Moldvába.30 Erre a püspök 
vizsgálatot rendelt el, és segítséget kért az 
Apostoli Szentszéktől, a bécsi udvartól és 
az erdélyi politikai elittől. Oxendio püspök 
erőfeszítéseit nem koronázta siker. Az er-
délyi elit egyáltalán nem állt mellé, a bé-
csi udvar figyelmét pedig teljesen lekötötte 
az oszmántörökkel szembeni felszabadító 
háború, a szentszéki hatóságok meg mesz-
sze voltak Erdélytől. Sőt II. Apafi Mihály 
(16721713) erdélyi választott fejedelem 
és Bethlen Miklós (16421716) erdélyi kan-
cellár a renitens örmények segítségére si-
ettek. Vardan Potoczky és mintegy hatvan, 
az egyházi uniót megtagadó örmény csa-
lád 1692 nyarán Besztercéről Ebesfalvára 
(a mai Erzsébetvárosba) költözött. Számuk-
ra a fejedelem külön gazdasági kiváltságo-
kat és szabad vallásgyakorlást biztosított.31

Astuacatur Nigosean miatt Oxendio püs-
pök az Apostoli Szentszék tudta és áldása 
nélkül Moldvába távozott, hogy rábírja az 
örmény papot és híveit visszatérésre, illetve 
visszatérítse őket az unitus hitre.32 A püspök 
öntörvényű missziója eredménytelen ma-
radt, és így tekintélyében megtépázva visz-
szatért Erdélybe. Igaz Astuacatur Nigosean 
csakhamar 1693ban visszatért Moldvából, 
és Besztercén az egyházi unió ellen próbált 
prédikálni. A püspök időben lépett: a csá-
szári katonaság segítségével elfogatta a re-
nitens örmény papot és híveit. Astuacatur 
Nigoseant a nagyszebeni tömlöcbe vetet-
te, és hittagadással vádolta meg. Ennek 
az eljárásnak nem lett semmilyen ered-
ménye, mert az örmény pap még az 1693. 
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esztendőben tisztázatlan körülmények kö-
zött a tömlöcben elhalálozott.33

1697ben Besztercén Oxendio püspök 
az egyházi unió értelmezése kapcsán újabb 
botrányt robbantott ki. Az 1691. évi eset-
hez hasonlóan azzal vádolta meg az erdé-
lyi örmény papokat, hogy a vallási unió el-
lenére többségük házasságban élt. A püs-
pök az ügy főkolomposainak Vardan 
Potoczkyt, az ebesfalvi hittagadót, valamint 
Elia Mendrul besztercei esperest nevezte 
meg.34 Ugyanakkor a megvádolt örmény 
papok a püspököt zsarnoksággal és korrup-
cióval vádolták be az Apostoli Szentszék-
nél és a lembergi örmény unitus érsekség-
nél. A korrupció vádja abban gyökerezett, 
hogy Oxendio püspök egy elhunyt gaz-
dag erdélyi örmény kereskedő hagyatéká-
ra tette rá a kézét 1696ban, amelyből még 
ugyanabban az évben Görgényszentimrén 
tekintélyes birtokot vásárolt magának.35 
Ez egyébiránt szemet szúrt az erdélyi vilá-
gi hatóságoknak is. Különösen nem nézte 
ezt jó szemmel a katolikus hitű gróf altorjai 
Apor István (16381704) erdélyi kincstar-
tó sem. Ugyanis a dokumentumokból kide-
rült, hogy a püspök az Apostoli Szentszék 
által megállapított évi 100 scudo fizetségét 
mindig is több éves késésekkel kapta meg 
Rómából, és többször kilincselt a kincstar-
tónál pénzügyi segélyt kérve.36 Apor utána 
akart járni a hirtelen jött jólétnek, és az ör-
mények mellett szintén sikkasztással vádol-
ta be az örmény unitus püspököt.37 Az Elia 
Mendrulhoz kapcsolódó konfliktushoz 
ugyanakkor egy korrupciós probléma is tár-
sult. Mindenesetre az Apostoli Szentszék 
és az Erdélyben tevékenykedő obszerváns 
és konventuális (minorita) ferences szerze-
tesek, valamint a jezsuita páterek Oxendio 
püspök védelmére keltek. Két év alatt több 
vizsgálóbizottságot állítottak fel, ame-
lyek elfogultnak bizonyultak és Oxendio 

püspöknek adtak igazat. Elia Mendrul 
és hívei erre visszamondták az egyházi uni-
ót, és többségük, mintegy 400 örmény csa-
lád Moldvába távozott.38

Csakhamar Elia Mendrul körül is szo-
rult a hurok. Az 1698. év végén az Apostoli 
Szentszék utasítására felállított és Vizkeleti 
Zsigmond39 (16481718), illetve Halászi 
István40 (16481705) erdélyi jezsuita páte-
rek által vezetett vizsgálóbizottság már ke-
ményebben, a császári katonaság bevo-
násával lépett fel az erdélyi örmény kö-
zösségekben. Közülük sokakat erőszak-
kal kényszerítettek az egyházi unió újbó-
li elfogadására. Ennek tükrében Vardan 
Potoczkyt is elfogták Ebesfalván, és mint 
hittagadót életfogytiglani börtönre ítélték.41 
Elia Mendrul más megoldást nem látva 
megmaradt híveivel elhagyta Erdélyt, visz-
szatelepült Moldvába, és végérvényesen 
visszamondta az 1689ben Lembergben ki-
mondott vallási uniót.42

Az Elia Mendrulügy egyszersmind for-
dulatot jelentett az erdé lyi örmények egy-
háztörténetében. A viszály lezárulásával ki-
teljesedett az erdélyi örmények vallási uni-
ója. Igaz, Oxendio püspök maga sem gon-
dolta, hogy hittérítői tevékenysége ilyen ke-
mény konfliktusok árán valósul meg. Mind-
azonáltal ezzel a konfliktussal az egész er-
délyi örmény közösség visszafordíthatat-
lanul unitussá vált. Az erdélyi örmények 
a konfliktussal ugyanakkor jelentősen meg-
gyengültek. Számarányuk érezhetően csök-
kent, köszönhetően elsősorban annak, hogy 
Oxendio egyházi ellenzéke 16911700 kö-
zött nagyszámban költözött ki Moldvába. 
Az unitus püspök ennek ellenére a konf-
liktusból összességében mégis jól jött ki. 
Bár az erdélyi örmény unitus hívek száma 
szemmel láthatóan visszaesett, Oxendio 
egy kisebb, de a felekezetileg homogé-
nebb közösséget tudhatott maga mögött. 

A viszályban a római katolikus egyház szin-
te végig mellette állt, mialatt Elia Mendrul 
támogatói bázisa a folyamatos ki, vagy el-
költözések miatt jelentősen lecsökkent.

Oxendio püspök az említett korrupció 
vádja alól a vizsgálatok során ugyan fel-
mentést kapott, de teljes  mértékben so-
hasem tudta tisztázni magát.43 A korrup-
ció gyanújának árnyéka szinte élete végé-
ig rávetült, és az erdélyi világi elit az Elia 
Mendrulügy után egyáltalán nem bízott 
meg az örmény unitus püspökben.

Végül, de nem utolsósorban, különö-
sen az Elia Mendrulügy fényében, le kell 
azt szögezni, hogy az egyházi uniót köve-
tő konfliktusok egyöntetűen lerombolták azt 
a hazai és a nemzetközi tudományos köztu-
datban uralkodó nézetet, miszerint az erdé-
lyi örmények vallási egyesülése viszályok 
és konfliktusok nélkül, csendben és békes-
ségben zajlott le.

Elia Mendrul és híveinek kimenekülése 
után Oxendio Virziresco 17001711 között 
a moldvai missziószervezéssel próbálko-
zott, hogy vissza, illetve áttérítse az otta-
ni örményeket a római katolikus hitre. Pró-
bálkozása az Apostoli Szentszék, a varsói 
apostoli nunciatura, valamint a lembergi 
örmény unitus érsekség közötti érdekel-
lentétek, a moldvai világi és egyházi ható-
ságok ellenállása miatt kudarcot vallott.44 
Oxendio püspök moldvai misszióját végér-
vényesen szertefoszlatta az is, hogy a Rá-
kócziszabadságharc idején 1704ben ku-
ruc fogságba került, és közel három évig 
tartó munkácsi fogság után a kurucok ki-
utasították az országból, majd a szabadság-
harc gyengülése miatt már 1709ben visz-
szatért Erdélybe.45

Oxendio püspök és segítői a moldvai 
meghiúsult misszió folytán szüntelenül at-
tól rettegtek, hogy idővel Moldvából az ör-
mény katholikosz parancsára örmény keleti 

papok jöhetnek Erdélybe az unitus örmé-
nyek visszatérítésére. Ez a félelem, két je-
lentéktelen elszigetelt esetet leszámítva, va-
lótlannak bizonyult.46 Aggodalmukat min-
den bizonnyal az áttért erdélyi unitus romá-
nok példája táplálhatta: a bukaresti metro-
politák a konstantinápolyi pátriárka buzdí-
tására görög és román pópákat és szerze-
teseket küldtek Erdélybe az erdélyi román 
unió ellen prédikálni.

Oxendio püspök 1710ben történt vég-
leges visszatérése után elsősorban az er-
délyi örmény közösség újjászervezésé-
re koncentrált. Legfőbb kötelességének 
a szamosújvári uradalom felépítését és 
kiváltságolását érezte. Szamosújvár kér-
dése már az 1690es években is foglal-
koztatta Oxendio püspököt. Közvetlenül a 
Vardan Potoczkyféle hittagadási ügyet kö-
vetően a püspök rájött arra, hogy az erdé-
lyi örményeket az egyházi unióban hosz-
szú távon csak kiváltságokkal lehet megtar-
tani. A püspök szembesülni kényszerült az-
zal is, hogy az egyházi unió ellenére sok ör-
mény települt vissza Moldvába, ezért az Er-
délyben szétszórt örményeket egy telepü-
lésen kívánta összefogni. 1696ban Bécs-
ben tett látogatást, és az udvarhoz folyamo-
dott. Arra kérte I. Lipót (16571705) csá-
szárt és királyt, hogy engedje át az örmé-
nyeknek méltányos áron a szamosújvári fis-
kális uradalmat. A folyamodvány hatéko-
nyabb elbírálása érdekében felvette a kap-
csolatot Kollonich Lipót (16311707) bíbo-
rossal, esztergomi prímásérsekkel.47 Ez a 
háttérmunka viszonylag gyorsan meghozta 
a maga gyümölcsét, ugyanis I. Lipót 1696. 
augusztus 20án jóváhagyta Oxendio püs-
pök kérését, és Szamosújvárt jelölte ki a jö-
vőbeni örmény település helyéül.48 Ugyan-
akkor az Elia Mendrulügy, és Oxendio 
püspöknek Apor kincstartóval támadt konf-
liktusa, valamint a Rákóczi szabadságharc 
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kitörése miatt e kérés tényleges végrehajtá-
sa késlekedett. Az örmények Szamosújvárra 
csak 1712ben költöztek át Besztercéről és 
a környező falvakból.

Oxendio úgy érezte, hogy a helyi hatósá-
gok akadékoskodása és ellenérzése miatt az 
örmények nem mindig élhetnek a korábbi, 
még az erdélyi fejedelemtől 1680ban ka-
pott kereskedelmi kiváltságok adta lehető-
ségekkel. 1711. november 10én emlékira-
tot dolgozott ki és nyújtott be a bécsi udvar-
nak az 1696ban megkapott szamosújvári 
uradalom ügyében. A tizennégy pontból álló 
latin nyelvű memorandumban többek kö-
zött azt kérte, hogy kapjanak az örmények 
hároméves adómentességet, valamint he-
lyezzék őket az erdélyi katonai parancsno-
kok védelme alá. Mindezt azzal magyaráz-
ta, hogy a Rákócziszabadságharc miatt az 
örmények komoly anyagi károkat szenved-
tek. A püspök voltaképpen egy úgynevezett 
örmény diplomát (Diploma Armenum) 
szeretett volna kieszközölni a világi hatósá-
goknál Szamosújvár számára.49

A memorandum ügyében sokáig nem tör-
tént érdemi döntés, sőt az ügymenet látvá-
nyosan lelassult. Ezért Oxendio 1712 nya-
rán Bécsbe távozott, hogy az akkor épülő 
Szamosújvár, Erdély legnagyobb összefüg-
gő örmény közössége számára kiváltságo-
kat eszközöljön ki, illetve memorandumá-
nak érvényt szerezzen.50

A majdnem három éves bécsi tartózko-
dása alatt Oxendio püspök ügye a szám-
talan audiencia ellenére sem haladt előre. 
Mindenesetre a közel három esztendőn ke-
resztül tartó kilincselések, várakozások, tár-
gyalások, valamint idegeskedések teljesen 
megviselték, felőrölték, illetve felemésztet-
ték a 61. életévében járó Oxendio püspök 
egészségét. 1715. március 7én váratlanul 
rosszul lett, és a bécsi Szent János Ispotály-
ba szállították. A püspököt magas láz, illetve 

ideglelés gyötörte, és még aznap este elvesz-
tette az eszméletét. Az ispotály vezetője az 
udvari orvos segítségét kérte, aki nem tudta 
diagnosztizálni a püspök betegségét.51

Oxendio püspök három nap múlva, már-
cius 10én meghalt.52 Halálát nagy valószí-
nűséggel agyvérzés okozhatta.53 Titokzatos 
rosszulléte miatt olyan híresztelések kaptak 
lábra, miszerint az unitus püspököt a bécsi 
udvar a magyar katolikus klérus felbujtásá-
ra megmérgezte. Ezt arra alapozták, hogy 
Oxendio püspök túl nagy befolyással ren-
delkezett az erdélyi örmények és katoliku-
sok körében. Ezek a felvetések, vagy talál-
gatások valószínűleg minden alapot nélkü-
löztek: miért is gyilkoltattak volna meg egy 
olyan főpapot, aki főpásztori hivatala ide-
jén rendíthetetlen híve volt mind a katoli-
cizmusnak, mind az udvarnak. A püspököt 
a bécsi irgalmasrendiek Szent Barbara tisz-
teletére felszentelt templomában helyezték 
örök nyugalomra.54

A püspök nem sokkal rosszulléte előtt 
végrendelkezett vagyonáról, illetve utódjá-
ul rokonát, a lengyelországi örmény unitus 
Stephano Stephanowicz Roska (16701739) 
címzetes hymeriai püspököt jelölte ki.55 

Ugyanakkor halálával az örmény unitus 
püspöki hivatal megüresedett. Az Apos-
toli Szentszék ugyan többször is tárgyalta 
Roska erdélyi jelöltségét, de a magyar kato-
likus egyház kérésére végül a kinevezéstől 
elálltak.56 Így az erdélyi örmény unitusok 
főpásztor és vezető nélkül maradtak.

Oxendio Virziresco püspök 1715ben be-
következett halálával az erdélyi örménység 
történetének egy fontos korszaka zárult le. 
A szentszéki levéltárak még mindig nagy-
számú kiadatlan iratanyagot őriznek az erdé-
lyi örmény egyház további sorsáról. Az er-
délyi örmény püspöki szék betöltése körül 
kirobbant viták, az egyházi joghatóság kö-
rüli feszültségek, az erőszakos latinizáció és 

az 1721ben felállított fogarasi unitus román 
püspökséggel fennálló kapcsolatok mind
mind azt jelzik, hogy az erdélyi örménység 
egyháztörténete korántsem zárul le az egy-
házi unió, vagy Oxendio püspök tevékeny-
ségének kutatásával. Ez utóbbiakat pedig az 
1715 utáni időszakra vonatkozó szentszéki 

levéltári források feltárása mellett kizárólag 
újabb forráscsoportok bevonásával lehetsé-
ges a továbbiakban kutatni.

Szer. megj.: A www.magyarormeny.hu 
honlapon olvasható a tanulmány a jegyze-
teivel együtt. Az erdélyi örménység Verzár 
Oxendiusz néven nevezi a püspököt.

  

2015. május 1217.één megrendezett IV. 
Maroshévízi Magyar Művelődési Napok 
keretében zajlott le idén is, május 16án. 

Délelőtt 10 órakor ökomenikus ige-
hirdetésre került sor a helyi római kato-
likus templomban Portik-Hegyi Kelemen 
római katolikus esperes, Szász Attila re-
formátus esperes, Barticel-Kiss Krisztián 
maroshévízi református tiszteletes és 
László Áron maroshévízi római katoli-
kus plébános jelenlétében. Ezt követően 
ifj. Molnár Árpád orgona koncertjére ke-
rült sor, majd a temetőben megkoszorúz-
ták Dr. Urmánczy Nándor sírját.

A Kemény János Gimnáziumban 
folytatódott az ünnepi megemléke zés, 

A VIII. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap 
Maroshévizen

ahol ünnepi beszédet mondott 
Dr. Gortvay István unoka és átadás-
ra kerültek az Urmánczy Nándor Díjak. 
„Consummatum est!” – Az  Urmánczy
örökség c. filmet Püspök Botond film-
rendező bemutatása után tekinthette 
meg a közönség.  

Fráter Olivér a Nemzetstratégiai Kuta-
tóintézet elnökhelyettese „A néppel a né-
pért” címmel tartott előadásával mutatta 
be Orbán Balázs politikai tevékenységét, 
majd dr. Issekutz Sarolta tartott előadást: 
Az örmény származású politikusok a dua-
lizmus kori Magyarországon címmel.

Állófogadás zárta a tartalmas napot.
M


