
Erdélyi Örmény Gyökerek 2016. január - február

47

Erdélyi Örmény Gyökerek2016. január - február

46

Sokan hallottak már az örményekről, dí-
szes öltözékükről, ínycsiklandozó süte-
ményeikről, pompás dallamaikról, mert 
valójában az első benyomás ismerteti ve-
lünk a kúltúrát. Viszont kevesen tudják, 
hogy ki is volt valójában ez a nemzet és 
még kevesebben, hogy milyen összeköt-
tetés is van Armenopolissal.

Romániában élnek azok az örmények, 
akiknek ősei valaha a Káspi tenger és a 
Feketetenger közt elterülő termékeny 
hegyvidéken éltek. A XIII. században 
a törökök és tatárok támadásai során el-
vesztették állami függetlenségüket. Ezré-
vel választották a menekülést a Kaukázus 
bércei közé. Kezdetben ÉszakKaukázus-
ban és a Krím félszigeten kerestek me-
nedéket, onnan pedig Lengyelországba 
vándoroltak. Becslések szerint kb. 40.000 
család telepedett meg Lengyelország te-
rületén, majd egy részük Bukovina és 
Moldva felé  rajzott ki. Mindenütt, ahol 
megtelepedtek,virágzó településeket hoz-
tak létre.

A vallási üldöztetések elől 1654ben 
a havasokon át Erdélybe húzódtak, né-
hány család megtelepedett Gyergyó-
szentmiklóson és Erzsébetvárosban. A 
legtöbben visszatértek Moldvába, hi-
szen birtokaik, anyagi javaik ott marad-
tak. A tömeges betelepedést az erdélyi 
fejedelemség területére elősegítette I. 
Apafi Mihály, aki l672ben jóváhagyta 
3.000 örmény család letelepedését az-
zal a feltétellel, hogy a török háborúktól 
legyengült ipart és kereskedelmi életet 
fellendítik. Az Erdélybe telepedett ör-
mények kiváltságokban részesültek.  

Eleinte Erzsébetvárosban, Gyergyó-
szentmiklóson, Görgényszentimrén, 
Felfaluban, Besztercén, Gyulafehérvá-
ron, Bátoson, Csíksomlyón, Petelén és 
Szépvízen éltek. 

Az örmény város, melyet Erdélyben 
hoztak létre, az örmény kulturális és val-
lási központ szíve lett. Tudniillik, az ör-
mények nagyon fontosnak tartották, hogy 
templomot építsenek oda, ahova le akar-
tak telepedni, ezért szükséguk volt egy 
egyházi vezetőre is, aki a kis közösséget 
összetartsa és illő módon képviselje a kö-
zösség értelmének súlyát.

Az l672es letelepedéskor az örmények 
egyházi vezetője Minasz püspök volt, vi-
lági irányítójuk pedig Tanel. 1684ben a 
római tanulmányokat végzett Oxendius  
Verzellescus az örményeket a római kato-
likus egyház mellé állította. Minasz halála 
után a Szentszék Oxendiust püspökké ne-
vezte ki. Apostoli székhelye Szamosújvár 
lett, s püspöksége idején szétszórtságban 
élő híveit igyekezett összefogni. 

Oxendius Verzellescus püspök

Az 1700as évek elején városi tele-
püléssé kezd fejlődni Szamosújvár,  a 
kis Hajakhagakh.   A város építésével 
egyidőben kezdődött meg az örmény 
templomok építése:

1723ben elkészül a Simay csalad épít-
tette Salamon templom, s hét év múlva a 
város főterén az örmény székesegyház. 
Oxendius huszonötévi tevékenység után 
hunyt el. Halála után az új püspök ki-
nevezése Rómára volt bízva és addig az 
erdélyi püspök joghatósága alá kerültek. 
Róma azonban nem adott püspököt.

Salamon templom

Oxendius után Budakovics Lázár lett 
az apostoli helynök, majd a Szentszék 
Theodorovics Mihályt nevezte ki.     Püs-
pökük hosszú ideig nem volt ezután sem. 
Próbálkozások azonban voltak a XIX. 
században is. 1909ben határozzák el, 
hogy emlékiratot nyújtanak be a gyula-
fehérvári püspökségnek. Govrik Gergely 
örmény szerzetes, mechitarista érsek, fő-
apát 1911. január 14én, Kolozsváron ör-
mény küldöttség élén terjeszti elő a kérést 
Majláth püspöknek. A világháború azon-
ban elterelte a figyelmet a kérdésről. S bár 
Oxendius óta nem töltötte be eddig senki 

a főpásztori széket, a Szentszék nem is tö-
rölte el a tisztséget. Róma a régi örmény-
nyelvű szertartást is mindig tiszteletben 
tartotta.      

Az örmény Székesegyház
  

Az első világháború után a romániai ör-
mények az újraéledt szamosújvári egyház 
örmény katolikus főpásztorának joghatósá-
ga alá tartoztak, amint azt a Szentszék és az 
akkori román kormány között 1927. május 
10én kötött konkordátum bizonyítja. Ennek 
az egyezménynek az értelmében nevezte ki 
a Szentszék Dr. Koghian Izsák első apostoli 
kormányzót, majd mikor 1989ben az ame-
rikai örmény katolikusok megszervezésére 
küldik, ekkor helyébe Lengyel Zoltán sza-
mosújvári plébánost jelölik.  1940. május 
30án tette le az esküt és a szolgálatot 1964
ben bekövetkezett haláláig teljesítette. Ez 
után a kor politikai viszonyai ismét olyan 
kedvezőtlenek voltak, hogy a gyulafehérvári 
püspökség részéről Márton Áron püspököt 
bízta meg Róma az örmény apostoli kor-
mányzóság kormányzói teendőivel. Hivata-
los beiktatásra azonban nem kerülhetett sor.

      
Végre 1989 változásai után ismét aktu-

álissá vált az örmény apostoli kormányzói 

Oxendius Verzellescus -  Armenopolis püspöke
Riti Vera
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tisztség betöltésének kérdése. 1991. június 
13án Őszentsége II. János Pál pápa Dek-
rétuma értelmében a romániai örmény ka-
tolikusok részére apostoli kormányzóként 
Dr. Jakubinyi Györgyöt, a gyulafehérvári 
érseket nevezte ki, felruházva őt a méltó-
ságával járó összes joggal.

Ami eleinte egy kis közösségként indult, 
ma, bár létszámban kicsi, lélekben annál 
inkább nagyobb. Oxendius Verzellescus 
püspök nemcsak egy örmény városnak 
tette le az alapjait, hanem egy igazi kultú-
rának, bármilyen szempontból is nézzük, 
legyen ez gazdasági (a város alapításakor 
a kietlen terület teljesen felvirágzott), mű-
vészeti (barokk remekművek), vagy akár  
természeti ( loisir tipusú park, megfelelő 
a kikapcsolódásnak). 

300 év telt el azóta, hogy Szamosújvár 
nemcsak egy pont lett a térképen, hanem 

egy valóságos gazdasági és kulturális köz-
pont. Ezt bizonyítja a jó igazgatás, ehhez 
pedig egy olyan személyre volt szükség, 
aki képes volt összetartani a közösséget. 
És úgy látszik a püspök úrnak ez sikerült.  
A kezdet, az alap kősziklára volt építve, 

mai napig is, bár sok történelmi és politi-
kai változás ment végbe, a székesegyház, 
a boltíves házak, az utcarendszer arról ta-
núskodnak, hogy itt élet volt és ennek az 
életnek foszlányait még mindig magunkban 
őrizzük, őseink vére és jelleme ott pezseg 
bennünk. 

Hálánkat kifejezvén, folyó év december 
13.án, ünnepi szentmisével emlékeztünk 
meg Armenopolis alapítójáról. Az emlék-
tábla, melyet a székesegyház falára állítot-
tunk, szellemi gazdagsággal bír: a püspök 
úr minden nap láthatja azt a várost, amely-
nek alapításáért utána járt, és  közösségé-
nek 25 éven keresztül lelki vezetője volt.

Történelmet lehet irányítani, változtat-
ni, de kitörölni soha. Hiába az idő, a rend-
szer és az emberek, a vér hangját nem le-
het elhallgattatni. S bár mai nap kevesen 
vagyunk és sajnos a nyelvet nem beszél-
jük, kinézetünk és jellemünk árulkodik 
a mivoltunkról. Mikor pedig olyan épü-
letekbe, helyiségekbe lépünk, ahol annak 
idején őseink tartózkodtak, a történelem 
kinyitja kapuit és bár csak percnyi varázs, 
számunkra a végtelenség. 

Köszönetünket fejezzük ki elsősorban 
Oxendius Verzellescus püspöknek, aki 
életet adott e kis településnek, előde-
inknek, akik a hagyományt, szokásokat 
és kultúránkat oly szépen képviselték 
és őrizték, annak ellenére, hogy nem hazai 
földön voltak, és utolsó sorban az utódok-
nak, akik számára mindez nem csak egy 
emlék, hanem valóság.

Fotók: Molnár Tibor
Szamosújvár, 2015. 12. 20.

Az emléktábla:
Oxendius Ver sel lescus 
püspök, Ar  menopolis 
város alapítója 3 év-
százados megemléke-
zése 1715-2015

A kis közösség 

Pazar festmények és tűzzománc tár-
gyak misztikus világába csöppenhe-
tünk a Duna Palotában található Falk 
Miksa teremben, ahol a méltán neves 
Kátai Mihály Munkácsydíjas festő-
művész jubileumi kiállítása látogatható 
december 20ig. A tárlat megvalósítá-
sát a művész 80. születésnapja ihlette. 
„Nekem utam van, nem művészetem. 
A műveim határjelző kilométerkövek 
és tájékoztató táblák, jelek, útmutatók, 
értelemhez, érzelmi világokhoz szól-
nak és nem a művészeti élet ilyenolyan 
formáinak társai. Utam minden köve 

végtelenbe vezet és onnan ered. Az út 
nem fejlődik, nem növekszik, csak van, 
él és éltet” – vallja Kátai Mihály és való-
ban ezt sugallja az összes kiállított mű-
remek is, mert tárgyként nem nevezhető 
a teremben semmi.

A kiállítás ünnepélyes megnyitóján 
Bíró Ildikó, a Duna Palota igazgatója és 
Kovács Katalin, az Egri Kulturális és Mű-
vészeti Központ igazgatója köszöntötte 
a résztvevőket, majd professor emeritus 
Fekete György, Kossuthdíjas belsőépí-
tész, iparművész, a Magyar Művészeti 
Akadémia elnöke megnyitotta a kiállítást. 

Két műhely 
Kátai Mihály festőművész kiállítása


