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Az örmények apostola, Világosító Szent 
Gergely tiszteletére rendezett ünnepség jú-
nius 11-én, délelőtt 11 órakor vette kezde-
tét az örmény katolikus székesegyházban 
Szamosújváron. Szakács Endre helybéli 
örmény-katolikus plébános és általános 
helynök volt a szentmise főcelebránsa, 
vele együtt celebrálta a szentmisét 
Gál Hunor plébániai adminisztrátor 
Gyergyószentmiklósról, Babota Tibor 
medgyesi plébános, az erzsébetvárosi ör-
mények lelkipásztora, Küsmődi Attila sza-
mosújvári plébános. A szent liturgiát meg-
tisztelte jelenlétével dr. Jakubinyi György 
Miklós, örmény apostoli kormányzó is. 

Gál Hunor szentbeszédében Világosító 
Szent Gergelyről megemlékezve úgy fo-
galmazott, ő nem hadvezér volt, nem 

király, az örmény közösségekben mégis 
úgy tekintenek rá, mint a magyarok István 
királyra, mindkettőjüknek az evangélium 
világosságát is köszönhetik közösségeik. 
A szónok felhívta a figyelmet, népünkben 
való megmaradás útja Szent Gergely köve-
tése, a kereszt hordozásával való eljegyzés. 

A Magyarországról érkezett vendégek 

között foglalt helyet Esztergály Zsófia, 
a Fővárosi Örmény Önkormányzat elnöke 
és dr. Issekutz Sarolta, az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke. 
Esztergály Zsófia a szamosújvári örmény 
közösség vezetőjét, Esztegár Jánost arról 
kérdezte, hogyan tartották Szamosújváron 
a rendszerváltozást követően az első, 
Világosító Szent Gergely ünnepét? 

Esztegár János visszaemlékezve el-
mondta, az erdélyi örményeknek négy 
központja volt: Szamosújvár, Gyergyó, 
Erzsébetváros és Szépvíz.  Mindegyik 

valamilyen tradíciót megtartott, de fur-
csa módon nem mindegyik ugyanazt. 
Szamosújvár az örmények szentjének ün-
nepét tartotta meg. Ez volt a legnagyobb 
ünnep, körmenet volt a városban. A II. 
világháború után nagyon sok örmény el-
ment Szamosújvárról, a kommunista 
időkben pedig nem nagyon tarthatták 
meg Világosító Szent Gergely ünnepét. 
Emlékszem volt néhányszor, de rendkívül 
szűk létszámmal (pár ember), és a teljes 
visszafogottság jellemezte. A rendszer-
változás után – idézte fel a szamosújvári 
örmény közösség vezetője, civil szer-
vezetünk kapott egy bizonyos összeget 
egy amerikai örménytől. Elhatároztuk, 
hogy Világosító Szent Gergely ün-
nepének propagandájára költjük. Így 

a rendszerváltozást követő első alkalmat 
már 100-120 személlyel tartottuk, kül-
földről is jöttek. Nagy sikernek számí-
tott, mindenki örvendett, asztalhoz ültük, 
beszélgettünk. Rá egy évre már közel 
200-an érkeztek, és ahogy telt az idő mind 
többen és többen jöttek. 2014-ben 400-
420 látogatónk volt. A vallási ünnepből 
örmény találkozó lett – zárta gondolatait 
Esztegár János - a szamosújvári örmény 
közösség vezetője.

Mint ismeretes az örmények kb. 
1700-tól telepedtek le Szamosújváron és 
az egyik leglényegesebb törekvésük, hogy 
fenntartsák a tudatot, hogy Armenopoliszt 
(Szamosújvárt) örmények építették, és 
napjainkban is körülbelül 120 fő él a ro-
mán többségű városban. 

 

Szamosújvári örmény búcsú
Esztergály Zsófia Zita

Búcsús szentmisét tartottak a szamosújvári örmény katolikus székesegyházban 
Világosító Szent Gergely, az örmények apostola tiszteletére. A szertartásra csaknem 
370‑en érkeztek, többek között Torontóból, Bécsből, Klagenfurtból, Magyarország 
több településéről, továbbá Románia számos vidékéről, Csíkszeredából, 
Erzsébetvárosból, Botosani-ból, Focsani-ból, Gyergyószentmiklósról, Kolozsvárról, 
Medgyesről, Szépvízről és Bukarestből. Magyarörmény vezetőként Esztergály 
Zsófia, a Fővárosi Örmény Önkormányzat elnöke és dr. Issekutz Sarolta, az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke is részt vett az eseményen. 

Dr. Jakubinyi György örmény apostoli kor-
mányzó, Esztergály Zsófia és dr. Issekutz Sarolta

2016. június 12-én ünnepeltük Világosító Szent Gergely védőszentünk búcsú napját Bu-
dapesten a XI. ker.  Orlay utca 6. szám alatti Örmény Katolikus Templomban.  Az ör-
mény szertartású szentmisét Krikor atya, a XIII. Leó Kollégium (Róma) rektor helyet-
tese mutatta be és megemlékeztünk az örmény nép hittérítő apostoláról. A szentmisén 
közreműködött a Voskeberan énekegyüttes, majd a szentmisét agapéval zártuk.
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Világosító Szent Gergely búcsú Budapesten

Középen Krikor atya, jobbján Zsigmond Bene-
dek és a diakónusok az Orlay utcában


