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Örmények a Katolikus Rádióban
Talán véletlenül, talán szándékosan 2018. szeptember 17-én a Katolikus Rádióban 
kétszer is szóba kerültek az örmények. Reggeli jegyzetét Horváth Pál olvasta fel, este 
pedig a Vatikáni Rádió magyar adásában Ferenc pápa leveléből idéztek. A szentatya 
a mechitarista kongregáció jubileuma alkalmából gratulált a szervezetnek.

Horváth Pál 
Örmény egyház – örmény sors

Azörmények,akikNoéfiautódainakte-
kintikmagukat,aKr.e.7.századbanje-
lentek meg a Kaukázus, Kelet-Anatólia
és Észak-Mezopotámia térségében. Erős
állammáArméniaaKr. előtti II. század-
banvált,aKr.e.60-asévekbenpedigmár
Rómávalviselthadatésaszíriaitérségben
hódított.Eztkövetőenazországkettésza-
kadt a perzsa uralom alatt álló kaukázu-
si Nagy-Örményországra és a Van-tótól
nyugatra,Anatóliábanfekvő,aRómaiBi-
rodalomhoztartozóKis-Örményországra,
ésakétnagyhatalomvetélkedésénekvált
aszínterévé.Azegyházihagyománysze-
rintezenavidékenTádé és Bertalan apos-
tolokhirdettékazevangéliumot,akikvér-
tanúságot is a Kaukázusban szenvedtek. 
A kereszténység nagyarányú terjedé-
se végül a III. század utolsó éveiben a
kappadókiai Kaiszereiából és a szíriai
Antióchiából indulva vette kezdetét a
kaukázusiNagy-Örményországban.Kez-
deményezője a fejedelmi családból 260
körül született Gregoriosz volt, Ana fia,
akiotthonábólmenekültarómaiKis-Ör-
ményországba,ésakitazörményekVilá-
gosító Illuminátor Szent Gergely néven 
apostolukként tisztelnek. A kappadókiai
Kaiszereiábanismerkedettmegakeresz-
tény tanokkal. Nős emberként püspökké
szentelve Krisztus üzenetével tért haza, 
aholakirályikísérettagjalett.AKrisztus
követőineküldözését290körülelrendelő

Tiridatészkirálybörtönbevettette,ahon-
nanúgyszabadult,hogyKrisztushoz fo-
hászkodva meggyógyította uralkodóját.
Ennek hatására a király egész udvará-
val felvette a kereszténységet,majd úgy
rendelkezett, hogy Krisztus hite legyen
országavallása.Erre 301-benkerült sor,
amikor Róma még üldözte az egyházat.
Azörménykeresztényekmaisbüszkékrá,
hogyazövékvoltazelsőkeresztényor-
szágavilágon.AkirályidöntésutánGer-
gely az örmény egyház katolikoszaként
látotthozzáavallásiéletmegszervezésé-
hez. Püspökségeket, kolostorokat alapí-
tott, papokról gondoskodott, megalkotta
az első örmény liturgiát. Ő tette az ör-
mény egyházmáig ismeglévő központ-
jáváAsztiszát,amaiEcsmiadzinvárosát
éskolostorát,ahol328-banbekövetkezett
halálaótaereklyéitőrzik.325-benaniceai
zsinatonmárazörményegyházisképvi-
seltette magát, és Gergely I. Szilveszter
pápához is elzarándokolt. Arménia füg-
getlenségeGergelyhalálautánmegszűnt.
Azországaperzsabirodalomtartományá-
vá lett, hadszíntérré perzsák és rómaiak
között.A túlélésért folytatott küzdelem-
nek volt nagy alakja Gergely leszárma-
zottja, a 355 körül születettNagy Szent 
Száhák. Kaiszereiában tanult, fiatalon
nősemberkéntélt,özvegységrejutvalett
szerzetes,387-tőlazörményegyházfeje.
Nehéz időkben vezette egyházát, mert 

aperzsákhol üldözték a keresztényeket,
holigyekeztekrávenniőket,hogyfeladva
hitüketvegyékfelPerzsiazoroasztrianus
államvallását. Nem könnyített a helyze-
ten,hogyaperzsákazörményeketRóma, 
a rómaiak Perzsia ügynökeinek tekin-
tették, a fenyegetett örménység pedig
lázadások révén igyekezett visszanyerni
szabadságátésvallásszabadságát.Száhák
felismerte,hogyanépkereszténykéntés
örményként való megmaradásának esz-
köze a Szentírás és a teológiai irodalom
örmény nyelvre való lefordítása, egy
nemzeti nyelvű örmény liturgia megte-
remtése.Biztatásáraállítottaösszeszerze-
testársa, Meszrop Masztocazörményábé-
cét,megteremtveazörményírásbeliséget
és irodalmi nyelvet. Így elkészülhetett
430 körül a Szentírás örmény fordítása.
A431-esefezoszizsinatonahadihelyzet
miatt egyetlen örmény főpap sem tudott
megjelenni.Maga Száhák 438-ban bekö-
vetkezett haláláig tanított, írt, prédikált, 
a krisztológiai viták hírére az antióchiai
iskola és Nesztoriosz határozott elíté-
lésével reagált, és ettől az időtől az ör-
mény apostoli egyház a nagy egyháztól
elszakadva, a kereszténység monofizita,
Krisztusban egy isteni természetét val-
ló irányzatát követte. A korszak másik
nagy alakja, Meszrop Masztoc 361-ben
születetthercegicsaládban,Antióchiában
tanult, hellenista műveltséget, alapos
teológiai tudást szerzett. 27 évesen ke-
resztelkedettmeg,magányosaszkétaként
élt,majdakatolikoszmunkatársa lett.Ő
vezetteaszentfordítókcsoportját,amely 
abibliaörményfordításándolgozott,de
fordított liturgikus és teológiai munká-
katis.Száhákhalálautánannakutódává
választották, hivatalba lépését azonban
441-benbekövetkezetthalálamegakadá-
lyozta.Idővelecsmiadzinisírja,aföléje

épültkápolnaésaszentereklyéiakau-
kázusi keresztények közös zarándokhe-
lyévé lettek. 
Az örmény egyházat a későbbiekben

nem pusztán monofizitizmusa, de a tör-
ténelemiselszakítottaazegyetemesegy-
háztól.Amuszlimhódítás640utánellen-
ségesközegbehelyezte,aholközelmásfél
évezredenkeresztülatúlélés,amegmara-
dásvoltatét.
CsakaXX.századbanindultmegakap-

csolatépítés Konstantinápollyal, Rómá-
val, de ekkor következett be az örmény
népnagytragédiája,aKis-Örményorszá-
gotazanatóliaiörménységszázezreitel-
pusztító,atörökhatalomáltalvezéreltör-
ményholokauszt.Nagy-Örményországra
pedig 1990-ig a Szovjetunió uralma és
militáns ateizmusa vetett sötét árnyékot.
Azörménykereszténységtúléltemindezt.
Örményországban,deazemigrációbanis
elevenenélahitésazörménynemzettu-
dat. Rómával egységre lépő örmény kö-
zösségek pedig Európában, a történelmi
Magyarországon Szamosújváron őrizték
tovább Szent Száhák és Szent Meszrop
emlékezetét.

Ferenc Pápa levele
az örmény mechitarista 

kongregáció jubileumára
301évvelezelőtt,1717-benalapítottaVe-
lencébena Szent Lázár-szigetenMechitár, 
örmény katolikus apát azt a monostort,
amelynek tricentenáriumi ünnepségét
tavaly kezdték meg. Az ünnepségsoro-
zat befejezése alkalmából Ferenc pápa 
levelet intézett Levon Boghos Zékiyan 
prelátushoz,azörménymechitaristaszer-
zetes kongregáció pápai delegátusához. 
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Aszentatyaméltatjaarendhősiestörténe-
tét,szellemiésökumenikuserőfeszítéseit,
továbbáaztafáradhatatlanelkötelezettsé-
get,amelyfőkéntadiaszpóraörménység
nyelvét,kultúrájátésősikeresztényhitét
ápoltaszerteavilágon.
Aszeptember5-énFerencpápakézje-

gyével ellátott levelet hétfőn tette közzé
aszentszék,ésbenneapápamegköszöni
azÚrnakaztasokkegyelmet,amellyelaz
évszázadok során elhalmozta a kongre-
gációttagjaiésközösségeiéletében,akik
hősies,nemritkánvértanúságigmenőta-
núságtétellelválaszoltakIstenszeretetére.
AtiszteletreméltóMechitár,akitXII.Pius
pápaakeletiegyházakmonasztikusélete
nagy reformátorának nevez, népe kultú-
rájának egyik legragyogóbb kifejezése.
Ferencpápalevelemegállapítja:Mechitár
szerzetesrendjemegalapításávalnépelel-
kiigényeireválaszolt,amivelakegyelem
és az elme olyan útját teremtette meg,
mely felbecsülhetetlen spirituális és kul-
turális kincset hagyott örökségként az
egészörménynépre.Ferencpápaagaz-
dagmonasztikusörökségbőlkettőtemelt
ki. Elsőként az örmény teológiai huma-
nizmust, amelynekmottója: a tudomány
szereteteönmagánálfogvaIstenszeretete.
Mechitár atya miközben Isten jelenlétét
keresteésazemberiszellemalkotóképes-
ségét elemezte, eredeti szintézist tudott
teremteniakettőközött,desikerültösz-
szekapcsolnia a sajátos örmény egyház
humanizmust a Nyugat klasszikus örök-
ségével is.Amásik elem: amechitarista
prófétai jellegű ökumenikus nyitása volt 
aspiritualitásterén.
AvelenceiSzentLázárszigeténalapított

monasztikus anyaház és a későbbi bécsi
monostormáigamechitaristakongregáció
éltetőszíve.Tagjaiönazonosságátelsősor-
ban az adja, hogy monahuszok. Egészen

Istennek szentelt személyek, kiknek szol-
gálatamegvalósíthatatlanvalódiközösség
nélkül–állapítjamegFerencpápalevele.
Az örmény liturgia szavaival kéri végül 
aszentatyaIstenáldásátésbékéjétakong-
regációtagjairaésműveire.
Az örmény Mechitarista rend eredete

és történelmi küldetése: a Mechitarista
rend egy örmény katolikus férfi szerze-
tesrend. Tagjait örmény bencéseknek és
kelet bencéseinek is nevezik. A rendet
Sebastei Mechitár alapította 1701-ben
azzal a szándékkal, hogy szellemi és
kulturális küldetésével az örmény népet
folyamatosan műveli. Mechitár a rendet
eredetilegRemete Szent Antal életpéldá-
ja és lelkisége szerint alapítottameg, de
aszentszékkívánságáraabenedekiregu-
lát isfigyelembevette.Amechitaristákat
ezértszentantalosbencésörményeknekis
nevezhetik.
Mechitár célja elérése érdekében taní-

tó és papnevelő szerzetesrend eszméjét
hordozta.Városról városra járt, hogy fi-
atalokat toborozzon.Konstantinápolyban
1701.szeptember8-án,éppenSzűzMária
születéseünnepénhirdettekirendjealapí-
tását akkor tíz tanítványával. Ekkor már 
zajlottakakatolikusörményekelleniza-
vargások,ígyMechitárnakismenekülnie
kellett.AgörögországiMetonbankaptak
engedélyt a működésre. Sok nehézség
után 1706-ban fejezték be a kolostor,
1708-banatemplomépítését.
Egy forrás szerintmár húsz tagja volt

a rendnek, amikor a szentszéktőlmegér-
kezettavéglegesmegerősítésésMechitár
főapátikinevezése.Metontazonbanekkor
már a törökök fenyegették, és Mechitár
látta, hogy a kolostort egy napon el fog-
ják pusztítani. 1715-ben csak néhány
atya maradt Meton őrzésére, a többiek 
amenthetőjavakkalVelencébemenekültek.

Mindent elölről kellett kezdeni. Metont
valóbanhamarosanlerohantákatörökök,
a kolostort és a templomokat lerombol-
ták, a szerzeteseket elfogták, de később
örménykereskedőkkiszabadítottákőket.
Avelenceitanácshosszasvitaután1717-ben
adta ki a mechitaristáknak a várostól
három kilométerre fekvő San Lazzaro-t, 
aSzentLázár-szigetet,amelyencsakegy
korhadt ház és egy elhagyatott templom
állt.Amásfélfutballpályanagyságúkicsi
szigetvalahaaleprásoknakadottotthont.
Erre a földre is Kis-boldogasszony nap-
ján, szeptember 8-án léptek.Az épületet
hamar kijavították, lakószobákat rendez-
tek be és újjáépítették a kis templomot.
Nagy erővel láttak munkához. Később
új, nagyobb házat építettek és fiatalokat
kezdtekelnevelni.
A mechitaristák bécsi ága 1773-ban

alakult, mivel a szerzetesek egy része 
arendialkotmánykörülinézeteltérésekmiatt
Bábikvezetésealattleváltavelenceiektőlés

Triesztbentelepedettmeg,mintaMechita- 
rista rend új ága. Az Itáliát is leroha-
nó Napóleon 1809-ben, mint Habsburg
alattvalókat, vagyonuktól megfosztotta,
kiűzte őket. 1810-ben Bécsben kerestek
menedéket, ahová I. Ferenc császár ren-
deletilegbefogadtaőket.Egyelhagyatott
kapucinuskolostorbaköltöztek.Ezako-
lostor lassan az örmény diaszpóra kul-
turális kincsekben gazdag és befolyásos
központjávávált.Könyvtáraésmúzeuma
azörménymúltlelki,szellemigazdagsá-
gának tárháza.Missziósházakatműköd-
tettektovábbánagyvárosokban,mintpél-
dáulBudapesten,deéppúgyazargentínai
BuenosAiresben is. Kétezer júniusában 
a mechitaristák két ága ismét egyesült, 
avelenceianyakolostorfőapátjánakirá-
nyítása alatt. A rend fennállásának 300.
évfordulójátVelencébenésBécsbennagy
ünnepséggel köszöntötték. 

Lejegyezte (előbb gyorsírással):
Hegedüs Annamária

Kászonújfalu – Azbé István kiadása


