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1637-ben, vagyis ezelőtt 380 
esztendővel telepedett le az 
örmények első nagyobb cso-
portja Gyergyószentmiklóson 
Teodorovics Simon vezetésé-
vel. A Békény patak menti te-
lepülésen töltötte ifjú éveinek 
egy részét az örmény katoli-
kusok első püspöke: Oxendius 
Verzerescu.  Ugyancsak a 
gyergyószentmiklósiak tették 
lehetővé a Moldvából – Duca 
fejedelem zsarnoksága elől 
1668-1672 között – menekülő 
örménység számára az ideig-
lenes otthonteremtést. A me-
nekülők itt várták meg I. Apafi 
Mihály erdélyi fejedelem 1672-
es évi befogadó-levelét az Er-
dély városaiba, falvaiba való 
letelepedésükre vonatkozóan.

A Gyergyószentmiklóson 
otthonra lelt örmény közös-
ség tagjait a 17. század végén 
és a 18. század elején állan-
dóan zaklatták a Habsburg 
tisztek és közkatonák kegyet-
lenkedései. Az állandó bizony-
talanság korlátozta kézműves 
és kereskedelmi tevékenysé-
güket. Egyes örmény csalá-
dok nem szívesen mondtak le 
ősi keresztény vallásukról, és 
nem nézték jó szemmel a ró-
mai katolikus hittérítők tevé-
kenységét sem. Mindezekért 
az itt letelepedett örmény kö-
zösség Gyergyószentmiklós 
elhagyására törekedett. Azon-
ban a korabeli örmény bírónak, 
Ákoncz vagy Kövér Tódornak 
az 1703-as évi határozott fel-
lépése megállította a Moldvába 
való visszatérési mozgalmat.

Az Ákoncz család jelentősége

Az Ákoncz család tagjai ki-
emelkedő szerepet vállaltak 
az örmény templom 1729-1733 
közötti felépítésének megszer-
vezésében és anyagi támo-

gatásában is. Ákoncz Tódor 
(Gergelyé) főgondnok 40 darab 
arannyal járult hozzá a temp-
lomépítés munkálataihoz, az 
Ákoncz testvérek azonban 155 
darab arannyal járultak hozzá 
a templomépítéshez. A 18. szá-
zadban az Ákoncz család tagjai 
felvették a Kövér nevet.

A Kövér családnak egyik 
legkiemelkedőbb egyénisé-
ge az 1740. november 20-án 
Gyergyószentmiklóson szü-
letett Kövér István volt. A 18. 
század ötvenes éveiben Pater 
Károly, aki a mechitarista el-
veket az erdélyi örmények 
között népszerűsítette, akko-
ra hatást gyakorolt az akkor 
alig 17 éves ifjúra, hogy az a 
mechitarista papi hivatás mel-
lett döntött. Károly atyát a rend 
központjába, Velencébe kísér-
te, ahol az István szerzetesi 
nevet vette fel.

Kövér István középiskolai ta-
nulmányait a velencei örmény 
gimnáziumban végezte. 1758. 
augusztus 22-én tette le szer-
zetesi esküjét és 1763. októ-
ber 27-én pappá szentelték. A 
hatvanas években a teológi-
ai tudományok tudora lett, de 
filológiával és bölcselettel is 
foglalkozott. 1770-ben ő lett a 
kollégium igazgatója, 1785-ben 
pedig főapáthelyettessé vá-
lasztották. Továbbfejlesztette 
az örmény nyelvvel kapcsola-
tos ismereteit. Tudományos 
munkásságának fő alapelvét 
az örmény irodalom megújítá-
sa jelképezte. Könyvének cí-
me: Retorika az örmény nyelv 
pallérozására, mely Velencé-
ben jelent meg 1775-ben. Tíz év 
múlva, 1785-ben általános föld-
rajzi leírást adott ki örmény 
nyelven 11 kötetben. Ebből a ke-

leti leírások egy része, melye-
ket Konstantinápolyba küldött 
bírálatra, egy helyi tűzben el-
égtek. Általános földrajz című 
könyvének 11 kötete Velencé-
ben került kiadásra, az 1802–
1808. közötti években. Simon 
Lourdet francia pappal együtt-
működve Kövér István megal-
kotta a latin-örmény szótárt. 
A remekmű azonban még ki-
adása előtt, 1789-ben elveszett. 
A napóleoni háborúk kitöré-
sekor a mechitarista rend Er-
zsébetvárosba küldte Kövér 
Istvánt térítési misszióval. Itt 
tartózkodott 1799-ig. Velencébe 
való visszatérése után 1800. no-
vember 10-én, II. István néven 
főapáttá választották a kongre-
gáció tagjai. 1804-ben VII. Pius 
pápa sunnai érsekké nevezte ki 
és szentelte fel.

I. Napóleon francia császár 
Velence elfoglalása után, 1810-
ben a mechitarista rendet – Kö-
vér Istvánnak köszönhetően 
– az Örmények Tudományos 
Akadémiájának ismerte el. 
Ugyanebben az esztendőben 
adta ki Gyergyószentmiklós 
szülötte Velencében a 4 kö-
tetből álló Ószövetséget és a 
3 kötetből álló Újszövetséget 
jegyzetekkel.

Kövér István új szerzetes-
házat létesített Asztrahánban, 
Konstantinápolyban és Rómá-
ban, illetve kibővítette az er-
zsébetvárosit. Közbenjárására 
építették föl a londoni örmény 
A. Raphael, és az erzsébetvá-
rosi örmény katolikus algimná-
ziumot. Földrajzi munkájában 
jelentős adatokkal gazdagítot-
ta az erdélyi örmények törté-
netét. A gyergyószentmiklósi 
születésű egyházi író, főapát, 
címzetes érsek – akit még ör-
mény nevén Amira és Acontius 
megnevezéssel is illettek –- 
1824. január 29-én hunyt el Ve-
lencében.

18. század második felé-
ben és a 19. század első évti-
zedében Gyergyószentmiklós 
egyik legjelentősebb nagyke-
reskedő családja a Kövér csa-
lád volt. Az Alföld és Bécs felé 
irányuló állatkereskedelem 
Kövér Gergely számára igen 
jól jövedelmezett, oly annyira, 
hogy gyermekei, Kövér János és 
Kajetán, Mária Terézia magyar 
királynőtől és Habsburg csá-
szárnőtől 2000 arany forintért 
1780. május 24-én az összes 
hozzátartozóikkal, úgymint: 
Izsák Máriával, Kövér János hi-
tes társával és gyermekeikkel, 
Györggyel, Terézzel, Annával, 
Máriával és Hiripszimével cí-
merleveles nemességet kaptak.

A 19. század első felében a 
Kövér család más tagjai is ne-
mességhez jutottak. Így példá-
ul 1804. augusztus 17-én Kövér 
Tódor, Kajetán, János, Simon 
és Antal (testvérek voltak), az 
anyagi gondokkal küzdő bé-
csi udvartól már 1000 arany fo-
rintért is nemességet kaptak. A 
Kövér családnak ez az ága ga-
bonaadományokkal enyhítet-

te a korabeli Temes vármegye 
éhező lakóinak szenvedése-
it 1795-ben, 1797-ben pedig Kö-
vér Tódor önként jelentkezett 
a Temes vármegyében alakult 
nemesi felkelő seregbe, mely 
vállalta a francia hódítók elle-
ni harcot.

A Kövér család utolsó jelen-
tős gyergyószentmiklósi egyé-
niségének tekinthető dr. Orel 
Dezső, akit a városjog meg-
szerzése után városunk első 
polgármesterévé választottak. 
Igaz, ő csak anyai ágról kép-
viselte a Kövér családot. Édes-
anyja ugyanis Kövér Mária volt.

Hármas történelmi ese-
ményre emlékezünk: az 1607-
es évi Gyergyószentmiklósnak 
adományozott országos vá-
sárjogra, mely a moldvai ör-
ménységet a Békény patak 
melletti településre vonzot-
ta, az örménység 1637-es évi 
gyergyószentmiklósi letele-
pedésére, Kövér (Ákoncz) Ist-
ván európai szintű paptudós 
és érsek személyiségére, illet-
ve Gyergyószentmiklós város-
jogának az 1907-es évben való 
újra megszerzésére.

Az örménység területi auto-
nómiával rendelkezett Gyer-
gyószentmiklóson. Az örmény 
önkormányzatiság keretet biz-
tosított a gyergyói örmények 
egyéniségeinek anyagi és szel-
lemi kibontakoztatásához. Az 
örmény közösségben a nyolc 
örmény nagykereskedő nemes 
családnak – köztük a Kövér 
család tagjainak – meghatáro-
zó szerepe volt a térség gazda-
sági, kulturális életében.

Mi, gyergyóiak, talán ezért is 
ragaszkodunk annyira az auto-
nómiához. 
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Gondolatok emléktábla-avatáskor

Hármas ünneplés

Kövér (Ákoncz) István emléktábláját vasárnap leplezték le
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Emléktáblát avattak 

vasárnap az Örmény 

Nemzetközi Művészeti 

Fesztivál keretében 

Kövér (Ákoncz) István, 

a gyergyói  örménység 

történetének egyik 

nagy alakja tisztele-

tére. Az emléktábla 

vasárnapi avatásakor 

– sajnálatos félreér-

tés miatt – dr. Garda 

Dezső történész nem 

adhatta elő a személyi-

ség életének méltató 

szövegét. Az alábbi-

akban a megszakított 

beszéd teljes szövegét 

közöljük.  

A nyolc örmény nagy-
kereskedő nemes csa-
ládnak meghatározó 
szerepe volt a térség 
gazdasági, kulturális 
életében.




