
Erdélyi Örmény Gyökerek2017. május-június

50

Április 20-án mutat-
ták be a budapesti Litea 
Könyvesbolt és Teázó-
ban Naregi Szent Ger-
gely „A bánat könyve: 
Beszélgetés a szív mélyé-
ből Istennel” című mű-
vét, melyet a Kairosz Ki-
adó adott ki Szám László 
fordításában.

A XXIV. Budapesti 
Nemzetközi Könyvfesz-
tivál megnyitójának nap-
ján a Litea Könyvesbolt 
és Teázóban egy könyv-
különlegességet mutat-
tak be, az örmény kultú-
ra alapművét: Naregi (Nareki) Szent Ger-
gely (Grigor/Krikor Naregaci/ Narekaci), 
a 10. század végén élt örmény szerzetes 
A bánat könyve című imádságos könyvét.

A könyvbemutatón és az azt követő pó-
diumbeszélgetésen többek között részt 
vett Szám László fordító, Várady Mária, 
a budavári örmény önkormányzat vezető-
je és Mezei Károly szerkesztő, a Kairosz 
Kiadó munkatársa; közreműködött Ko-
vács Olga színművésznő, az Urartu ör-
mény színház tagja.

Naregi Szent Gergely e műve – az 5. szá-
zadi Szentírás-fordítástól eltekintve – az 
egyik legkorábbi és leggyakrabban kinyom-
tatott örmény könyv, amelyet már a közép-
korban is sokan másoltak és nagyra érté-
keltek. Azon az ókori nyelven szólalt meg, 
amely mindmáig az örmény liturgia hivata-
los nyelve – olvasható a könyv előszavában.

Naregi Szent Gergely művét Örmény-
országban „Nareg-bibliának” nevezik; 

Magyarul is olvasható az örmény kultúra alapműve 
Bemutatták „A bánat könyvét” 

minden könyvesboltban 
kapható, számtalan ki-
adásban megjelent, és 
„minden örmény párná-
ja alatt” ott van. 

Az eredetileg gyógy-
szerkutató Szám László 
elmesélte, hogyan kez-
dett az örmény katolikus 
liturgia, különösen a li-
turgikus zene hatására az 
örmény egyházi nyelv-
vel foglalkozni, mely a 
liturgia és a Biblia nyel-
ve egyaránt. Megemlí-
tette, hogy már fordí-
totta a kötetet, amikor 

Szám László
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megérkezett az örömhír: Ferenc pápa 
egyházdoktorrá avatja Naregi Szent Ger-
gelyt. A szentatya döntése az egész világ 
figyelmét a 10. századi örmény szerzetes-
költő remekművére irányította, melyet Si-
ralmak könyve, illetve Siralmas panaszok 
címen is ismerhetünk. Szerzője akkor élt 
– hívta fel rá a figyelmet a fordító –, ami-
kor Magyarországon még az Árpád-házi 
fejedelmek uralkodtak; élete utolsó évei-
ben keresztelték meg Szent István királyt.

Gergely születésekor Örményország – 
az első ország, ahol államvallássá lett a 
kereszténység – már másfélezer éves álla-
miságra tekinthetett vissza. A kolostorok-
ban mintegy ötszáz éve írták és másolták 
a kódexeket, fordították az akkori világ 
legjelentősebb alkotásait. Iskolákat nyi-
tottak, ahol tanították a népet; Nagy Szent 
Nerszész már az 5. században öregeket és 
fogyatékosokat gondozó intézményeket 
hozott létre.

Ezután Szám László arról beszélt a 
hallgatóságnak, milyen hatások vezet-
ték őt A bánat könyve magyarra átül-
tetése felé. Megemlítette Schütz Ödön, 
a hazai armenisztika legendás alakjá-
nak munkásságát, aki váratlan halála mi-
att A régi örmény irodalom kincsestárá-
nak (Bibliotheca Caucasica sorozat) csu-
pán első kötetével készült el. Szám Lász-
ló hangsúlyozta Diós István szerepét, aki 
felkérte őt az örmény témákhoz szakértő-
nek a Magyar katolikus lexikon munkála-
tai során, s aki biztatta őt, hogy minden 
mást tegyen félre, csak  Naregi Szent Ger-
gely főművének fordításával foglalkoz-
zon.

Ferenc pápa 2016-os örményorszá-
gi útja során, Jerevánban mondott be-
szédében Naregi Szent Gergelyt idézte, 
akit a „béke tanítójaként” is meg lehet-
ne határozni. „Ezt írta abban a csodálatos 

könyvben, amelyre szívesen gondolok 
úgy – mondta a szentatya –, mint »az ör-
mény nép lelki alaptörvényére«: »Emlé-
kezz meg, Uram, azokról, akik az embe-
riségben a mi ellenségeink, de javuk ér-
dekében: bocsáss meg nekik, és légy hoz-
zájuk irgalmas! […] Ne pusztítsd el azo-
kat, akik belém harapnak: alakítsd át őket! 
Tépd ki a bűnös földi magatartást, és gyö-
kereztesd meg a jót bennem és bennük« 
(Siralmak könyve, 83,1–2).”

Kifürkészhetetlen Magasságbeli, félel-
metes hatalom,
Teremtmények Ura, mennyei Király, 
Angyalok alkotója, aki megformáltad a 
lelkeket és tüzes lényeket alkottál,
Lelkek jóságos vezére, oltalmazó jobb kéz, 
Megfáradottak békessége, a világosság 
látomása, 
Tündöklő üdvösség, a boldogság útja, 
Az élet oka, értelem forrása, 
Gonoszságtól megtisztító megváltás, a 
békesség hírének nyugalma, 
Erő bástyája, oltalom védőgátja, 
A nagy áldás lángból font kerítése, 
engesztelékenység határa, 
A siralmaknak és vallomásoknak ezzel a 
könyvével kérem, 
Az emberi fajból való ellenségeinkről is 
jóságosan emlékezz meg, 
Terjeszd ki rájuk is a megbocsátást és ir-
galmat.

(Részlet 83. könyörgésből)

A továbbiakban Szám László 
Hovhanessian Eghia életéről és műveiről 
mesélt a közönségnek, ízelítőül pedig Ko-
vács Olga színművész felolvasott néhány 
bekezdést az Arménia népe című, 1934-es 
könyvéből, melyben az örmény népről ad 
általános jellemzést a szerző.

Hovhanessian Eghia Isztambulban szü-
letett, családja az üldözések elől menekült 
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először Bulgáriába, majd Németország-
ba; 1901-ben telepedett le Budapesten. 
Ügyvéd végzettséggel rendelkezett, töb-
bek között a premontrei rend jogtanácso-
sa volt, amellett a magyarországi örmény-
ség kutatója, illetve gödöllői lokálpatrió-
taként a Gödöllői Hírlap felelős szerkesz-
tője. A művéből felolvasott részletek is 
arról tanúskodtak: a 20. század elején is 
nagy tiszteletnek örvendett a naregi szer-
zetes imádságos könyve, rendszeresen ol-
vasták, „sok házban, különösen művel-
tebb körökben gyakran látni az asztalon”; 
a mindennapi életben pedig az örmények 
gyakran hivatkoztak Naregi Szent Ger-
gely mondásaira mint életbölcsességekre.

Naregi Szent Gergely (945/50–1003)
Örmény szerzetes, költő. A Ván-tó déli 

partján, a hegyekben, a naregi kolostor-
ban nevelkedett, majd ugyanott tanított. 
Életét aszketikus szemlélődésben élte le. 
Szentként tisztelték, sírja zarándokhellyé 

vált. 1002-ben befejezett imakönyve, a 
Voghperkuthjun (Siralmas panaszok) a 
misztikus irodalom különlegessége, az ör-
mények között közkedvelt volt, és egy-
szerűen Nareknek nevezték.

A legenda szerint hithűsége kivizsgá-
lására egy papi bizottságot küldtek ki, de 
Gergely céljukat megsejtve asztalhoz ül-
tette őket. Két galambot süttetett, de a 
vendégek a pénteki böjt megszegése mi-
att felháborodva tiltakoztak. Erre a szent a 
galambokhoz fordult: „Keljetek szárnyra, 
és térjetek vissza dúcotokba” – mire azok 
életre keltek, és elrepültek. A küldöttek 
pedig térdre borultak, és a szerzetes bo-
csánatát kérték.

Emléknapját az Örmény Apostoli Egy-
házban október 13-án, a Szent Fordítók 
napján, az Örmény Katolikus Egyházban 
szeptember 2-án ünneplik.

Szent II. János Pál ezt mondta A bánat 
könyvéről:

„Naregi Szent Gergely megjárta az em-
beri reménytelenség sötét mélységeit, és 
elvitte oda a kegyelem ragyogó világos-
ságát, hogy a reménytelenségben is fényt 
adjon a hívőknek. Ez a könyv bátorította 
az örmény keresztényeket arra, hogy ál-
landóan imádkozva az örmény történelem 
legtragikusabb pillanataiban is erőt me-
rítsenek belőle, és a megpróbált nép ke-
resztény hitét megőrizve újjászülessen.”

(Megjelent: Magyar Kurír 2017. április 
21. Verestói Nárcisz, Fotó: Merényi Zita. 
Szerkesztett változat.)

Balról Várady Mária

A gyergyóditrói katolikus templom üvegablakai

Az alábbi erdélyi örmény családok támogatták az üvegablakok létrejöttét: 
Kopacz, Molnár, Kristóf, Tarisnyás, Mélik, Lázár, Lukács, Kiss, Deák, Miklós, Ke-

resztes.
Ez is bizonyítja a településen nagy számban élő erdélyi örmények jelenlétét.


