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Vasárnapkora reggel a csoport aGyi-
mesek felé vette az irányt, ahol először 
agyimesbükkikápolnatemplombanszent-
misén vettek részt, majd Salamon József 
atya,agyimesbükkirómaikatolikustemp-
lom plébánosa meghívásának eleget téve 
rövidideigbeszélgettek.
Azutatfolytatvaaz1000éveshatáron

kellemes órákat tölthettek el a gyönyörű
napsütésben, hallgatva a Tatros és az 
Úz patakok csörgedezését. Meg lehetett
mászniaRákóczivárat,illetvemegtekin-
teniazOsztrák-MagyarMonarchiautolsó
vasútállomásának épü-
letét. A bátrabbak a ha-
tárkőhöz is elmerész-
kedtek,ahonnancsodás
kilátásnyíltavölgyreés
Moldvára.

Másnap kora hajnalban 
acsoporttagjaielindultak
haza szálláshelyükről,
aKisHavasPanzióból.
Rövid megállókat köz-
beiktatva szerencsésen
hazaértekbarátaink.
Reméljük, hogy jö-

vőreisehhezhasonlóan
csodás lesza rendezvé-
nyünk,ésminél többen
tudnakismétottlenni.

Dávid Krisztián Imre

Lázár Imola és Dávid Krisztián Imre
művészek

Középen Fejér István és Zakariás István köszönti
Gábor Zoltán atyát

Orbán Zsolt,
történelem szakos tanár

Zakariás Antal Dirán                              
Zarándokút az 1000 éve örmény templomhoz            

A történet 2019. januárban kezdődött. 
AzOrlayutcaiörménykatolikusplébá-
nián megjelent egy úr, bemutatkozott,
hogy ő Gáspár Mihály, a szentendrei
skanzenmúzeológusmunkatársaéssze-
retnéelmondani,hogyFeldebrőközség-
benvanegy1000évesörményeredetű
templom, ahol örmény misét lehetne
bemutatni, összekötve a falu 800 éves
alapításának ünneplésével és a fekete 
ribizlirőléventemegismétlődőmegem-
lékezéssel. Ez az ötlet indította el azt
a szervező munkát, amely Feldebrőn, 

a 2019. június 29-i közös ünnepléssel
fejeződöttbe.

A templom örmény eredete
Feldebrő aMátra lábánál, aTarna patak
völgyében, légvonalban Gyöngyös és
Egerközötti1000lakosútelepülés.Afalu
közepén áll az ország egyik legrégebbi
és legérdekesebbműemléke, egy barokk
stílusú, sokszor átépített, belül és kívül 
örmény eredetet és stílusjegyeket hor-
dozó,eredetileg5hajós templom,amely

Feldebrőn az örmény katolikus szentmisén 
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Európában szintepáratlan.Hozzá legkö-
zelebbazSt.GermignydePrés IX. szá-
zadi3hajósapátságitemplomáll.Amost
látható templom alól „kilóg” amostani-
nál nagyobb, mindkét oldalán apszissal
megoldott épület körvonala. A plébánia
épületében látható az eredeti templom
modellje, amelymindkét oldalán félkör-
ívben végződik, belül felmagasított, az
örményliturgiánakmegfelelőszentéllyel.
A déli falban lejáró vezet a szentély alá
vezető, freskómaradványokkal díszitett,
oszlopokkal tartott altemplom sírkamrá-
jába,aholAbaSámuelkirályttemettékel. 
AtemplomaközépkorbanaSzentKereszt
nevetviselte,amiszinténazörménySzent
Kereszttiszteletéreutalókörülmény.

A terület, ahol a templom áll, az Ár-
pád-kori Aba nemzetség birtoka volt.
FeltételezhetőépítéseAba Sámuel király
uralkodásánakidejére–1041–1043–te-
hetőés tervező-kivitelezőjecsakörmény
építész lehetett. Az eredeti templom a
Tatárjáráskor elpusztult és az ősi falakra
későbbnemörményépítészetistilusuplé-
bániatemplomotépítettekfel.Ahivatalos
feljegyzésekbenmegtalálható, hogyMa-
gyarországonmárazÁrpád-korbanlaktak
letelepültörmények.
Krisztusután1000-ben,Feldebrőtőlné-

hány kilóméterre, Tarnaszentmárián már
álltésmostisállegy5X5méteres,karé-
josszentélyűtemplom,amelynekstílusa,
faragványai és egyebek örmény eredetre
utalnak. Itt van eltemetve elsőkirályunk
édesanyja,Sarolt királynő.

A zarándokút
A szervező munkába bekapcsolódott
dr.TurgyánTamás,aki2019.márciusig 
a Parlament örmény szószolója volt.
Felvettük a kapcsolatot Gecse Mihály fel-
debrőipolgármesterúrralésGalló József 

plébános úrral és telefon egyeztetések 
utándrTurgyánTamással,Feldebrőnkét
alkalommal személyesen kerestük fel  
a polgármester és a plébános urakat, hogy 
meghatározzuk a közös ünnepre alkal-
masidőpontot,felsoroljukalegfontosabb
tennivalókatésazünnepiműsorvázlatát. 
Aprogrammárciuselejérekialakult,majd
elkezdődöttaplébániárahárulórészletek
megszervezése.Biztosítanikellettamisét
bemutatóatyát,aministránsokat,azének-
kartésaliturgiakellékeit.Vartan atyának 
Budapestre utazásához az istanbuli püs-
pökétőlkellettengedélytszerezni.
 Az Imperatrix kórussal és a minist-

ránsokkalafellépésidőpontját,valamint 
a feldebrői utazás módját és feltételét
kellettpontosítani,hogyszabaddátegyék
magukat. Közben tartottuk a személyes
éstelefonkapcsolatotGáspárMihályúr-
ral, akinek több praktikus ötlete is volt
a zökkenőmentes szentmise bemutatása
érdekében. Árajánlatot kértünk egy 50
személyes autóbuszra és június10-e tá-
ján e-mailon és honlapokonmeghirdet-
tük a zarándokútra jelentkezést. Június
28-án Vartan atya a ministránsokkal és
a liturgiai felszereléssel együtt Feldeb-
rőre utaztak, Kiss Bertalan plébániai
alapítványalapítószemélygépkocsijával
és aznap a feldebrői plébánosúr közre-
működésével este templomban liturgiai
mozgáspróbáttartottak.Ahangszeresze-
nészekkelkibővítettImperatrixkórustés
azarándokokat,június29-én,szombaton
reggel7órakorabéreltautóbuszFeldeb-
rőreszállította.

A szentmise és az ünnepség
A szentmise Feldebrőn reggel 10 órakor
kezdődött.Felemelőérzésvolt,aszínesés
szépenhímzettörményliturgikusruhákba
öltözött Vartan atya és a ministránsok

templomba bevonulását látni, miközben
a kórus a bevonulási liturgiát énekelte.
Közel 1000 éves szünet után csodás él-
mény részesei lehettek a templomhívei,
miközben az örmény liturgia az ősi ör-
ménynyelvenazősitemplomfalaiközött
ismétfelhangzott.Felejthetetlenesemény
részései voltunk. A misét befejezéské-
pen az altemplomban halotti
megemlékezés, majd rövid
hangszereskoncert követte.A
templom melletti szinpadon
GallóJózsefplébánosúrmeg-
áldotta a fekete ribizli koszo-
rút.ŐtVejkey Imreországgyű-
lési képviselő, a Képviselői
Imacsoportalelnökénektartal-
masbeszédekövette,majdel-
kezdődötttöbbifjúságicsoport
dinamikus mozgáskultúrájú
fellépése és népi tánc-csopor-
tokbemutatkozása.Színes,jól

megszervezett és szórakoztató program
részese lehetett a lombos fák árnyékában 
ülőnagyszámúrésztvevőközönség.Aza-
rándokcsoportdélután½4-korautóbusz-
szalvisszaindultBudapestre.Elmondható,
hogyaközösünneplésésmegemlékezés
nagyszerűen sikerült és úgy gondoljuk,
hogyfolytatásraérdemesült.

II. ker. Ízek utcája, az örmény sátor,
2019. június 15.


