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– A restitúciós törvényeknek  
megjelent minden lépcsőfoka 
arra irányult, hogy az erdélyi 
történelmi egyházakat minél 
jobban megrövidítsék. Ami nagy 
harcok árán sikerült Nagyvára-
don és Szatmáron, valamint 
részben az erdélyi egyházke-
rületben, az Zilahon mindmá-
ig nem valósult meg. Már kez-
detben, amikor meghirdettük a 
felvételit a református kollégi-
umba, a lebonyolításához nem 
kaptunk központi tételt, az en-
nek ellenére megtartott felvéte-
li vizsga eredményeit a megyei 
tanfelügyelőség semmisnek 
nyilvánította. Mi azonban kitar-
tottunk: ősszel a pótfelvételin 
felvett diákjainkkal elkezdtük 
a tanítást. Két évnek kellett el-
telnie, amíg a tanügy-miniszté-
rium jóváhagyta a beindult el-
ső évfolyam további működte-
tését. A kollégium elindult és 
megszilárdult, egykori épüle-
tét azonban mindmáig nem si-
került visszaszerezni. E kusza 
törekvésekre jó példa a sepsi-
szentgyörgyi Mikó-kollégium 
és a marosvásárhelyi katolikus 
iskola helyzete. 2001 decem-
berében a kolozsvári Szabad-
ság című napilap vélemény ro-
vatában egy érdekes írás jelent 
meg, amely rávilágított a kora-
beli valóságra. Többek között 
ezt olvashattuk: „nem véletlen, 
hogy a helyzetben levő Markó-
féle szárny nem igazán ösztön-
zi, mondhatni diplomatikus mó-
don blokkolja az egyházak meg-
erősödését, illetőleg az egyhá-
zi javak visszaadását.” Szolgá-
latom alatt sajnos ugyanezt ta-
pasztaltam Szilágycsehben is, 
pedig annak idején a presbitéri-
ummal együtt mindent megtet-
tem elkobzott értékeink vissza-
szerzéséért. Nemrég a volt re-
formátus felekezeti iskoláért és 
más elkobzott belsőségért ka-
pott ugyan kárpótlást az egy-
ház, de a visszakapott földterü-
letekre nem állítottak ki birtok-
levelet az egyházközség nevére.

– A zilah-ligeti új reformá-
tus templom felavatásakor 
2004 szeptemberében ven-
dégül látták Orbán Viktor 
miniszterelnököt. Mit jelen-
tett ez a beruházás a zilahi 
magyarság számára?
– Leköszönő esperesként kö-
szönthettem akkor az ünnep-
lő gyülekezetet és Orbán Vik-
tor miniszterelnököt. Megkö-
szöntem a magyar állam tá-
mogatását, és meghívtam egy 
szilágycsehi látogatásra „Ha 
megnyerjük a választást, el-
megyek Szilágycsehbe” – ígér-
te Orbán Viktor, de a Fidesz ak-
kor elveszítette az országgyű-
lési választásokat. A felújított 
szilágycsehi templom avató ün-
nepségre később Kövér Lász-
ló és Balog Zoltán jött el, akiket 
szeretettel és örömmel fogad-
tunk. Az új zilahi templom a bel-
városi mellett egy újabb fellegvá-
ra lett a város magyarságának, 
amely elősegíti a „szellemi-lelki 
templom” építését. Ennek egyik 
örömteli jele a templom árnyé-
kában működő felekezeti óvoda. 
Garanciája Isten áldásával a lel-
készházaspár és a presbitérium 
helytállása.

– Ágyai származású teoló-
gus barátjához, Csép Sán-
dorhoz életre szóló barát-
ság kötötte. A nemrég el-
hunyt televíziós szakember 
és közíró által létrehozott 

Áldás, népesség mozgalom-
nak napjainkban mekkora 
kisugárzása van? 
– Az Áldás, népesség ötletgazdá-
ja Csép Sándor gyermekkori ját-
szótársam volt. Amikor egy al-
kalommal a kalotaszegi egyké-
ről szóló, megrázó riportfilmjé-
ről beszélgettünk, felhívtam a fi-
gyelmét egy érdekes tövisháti je-
lenségre: amikor esztendőnként 
a zilahi egyházmegyei népese-
dési adatokat összesítettem, fel-
tűnt, hogy Désházán mindig jó-
val több keresztelés volt, mint 
temetés. Ez indította arra, hogy 
dokumentumfilmet készítsen a 
tövisháti faluról. Munkatársai-
val együtt gyülekezetünk ven-
dégházában szállásoltam el, és 
egy héten át lencsevégre vették 
a falu életét. Így született meg az 
Áldás, népesség című film. Tő-
kés László püspökkel egyeztet-
ve 2004. április. 16–17-én Áldás, 
népesség címmel megtartottuk 
a Királyhágómelléki Egyházke-
rület népességpolitikai értekez-
letét szakemberek bevonásával. 
A szilágycsehi értekezlet körvo-
nalazta az újonnan indult moz-
galom programját és tennivaló-
it. Az egyházkerület ezt követő-
en kezdeményezte az Áldás, né-
pesség nemzetpolitikai–nemze-
ti missziói mozgalom meghirde-
tését. 2004 októberében a Nagy-
várad melletti Félixfürdőn er-
ről már széleskörű képvisele-
ti döntés is született. Az áldásos 
kezdeményezés egykori, legfőbb 
szorgalmazói – Erdélyben Csép 
Sándor, míg az anyaországban 
Kop Mária – már nincsenek az 
élők sorában. Szomorúnak tar-
tom, hogy e kezdeményezést 
nem karolta fel az erdélyi ma-
gyar politikai osztály. Amíg élt, 
Csép Sándor a Három király-
fi vetélkedőkön keresztül éltet-
te az Áldás, népesség gondola-
tát. Ma az Orbán-kormány csa-
ládpolitikája jövőbe mutató. Ha 
ez a nemes mozgalom Európa-
szerte szárba szökkenne, akkor 
nem lenne olyan katasztrofális 
gondunk a migráció kérdésével.

– Hogyan érzi magát nyug-
díjas lelkipásztorként a 
szilágysági városkában? 
Mit sikerült hátrahagyni 
utódaira az ön által elkez-
dett munkából? 
– Nyugdíjas éveinkre Szilágy-
csehben maradtunk, itt vet-
tünk telkes házat. A feleségem 
éveken át a helyi iskolában ta-
nított. Ha a templomot szerető 
gyülekezeti közösségre gondo-
lok, semmi okom nem lett vol-
na arra, hogy elköltözzem a vá-
rosból. Ha a gyülekezet mai éle-
tére gondolok, meg kell jegyez-
nem, hogy a helyi egyházközség 
vezető testületébe utólag olyan 
személyek is bekerültek, akik 
egy régi főgondnok kifejezésé-
vel élve „valamikor azt sem tud-
ták, hol a templomajtó”. Mind-
ez nem a jelenlegi lelkészhá-
zaspár mulasztása, hiszen ők a 
kánon értelmében engedték ér-
vényre juttatni a presbitervá-
lasztás eredményét. Őszinte vá-
gyam az, amit a karácsony har-
madnapi könyvbemutató alkal-
mával is megfogalmaztam: ma-
radjon meg a gyülekezet egy-
sége reformátor atyáink érték-
rendjén állva. A temesvári for-
radalom kisugárzása pedig ne 
hulljon ki az emlékezetből. Ez 
mindenekelőtt a szilágycsehi 
egyházközség lelkipásztorai-
nak és elöljáróinak a feladata 
kell hogy legyen. 

MAKKAY JÓZSEF
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Kulturális többszínűség: kik a gyergyói örmények?

A megtartó hit
Mikor telepedtek le az örmények Gyergyószentmiklóson, és hányan lehet-

nek ma a leszármazottaik? Mekkora ereje van a hitnek? Ezekre a kérdé-

sekre is válaszolt előadásában Magyari-Sáska Zsolt egyetemi adjunktus.

Gyergyószentmiklósnak 
előnyére válik a kulturá-
lis többszínűség, többlet-

energiát ad: a települést vonzób-
bá, a benne élőket toleránsabbá 
teszi. A sokszínűség az örmény-
ség ittlétéből is adódik, de mi a 
csodáért jöttek ide? – tette fel a 
kérdést Magyari-Sáska Zsolt a 
Babeş–Bolyai Tudományegye-
tem gyergyószentmiklósi ki-
helyezett tagozatán tartott elő-
adásán. 

Időutazás az őshazába

A Kaukázus vidékén egykor 
nagy örmény őshaza léte-
zett Ani fővárossal, az ezer-
egy templom városával. A 11. 
századtól a szeldzsuk törökök 
támadása kényszerítette me-
nekülésre a lakosságot. A Krím-
félsziget volt az első megálló, de 
nyomukban a török hódítókkal 
az örmények továbbindultak. 
Voltak, akik Moldvában, má-
sok Lengyelországban állapod-
tak meg. 

 A 14. században azonban elő-
retört a török, ráadásul az ör-
ménység vezetői olyan fejedel-
met támogattak, akit nem kel-
lett volna, így újra menekü-
lésre kényszerültek. Erdély-
be értek, Beszterce, Gyergyó, 
Csíkszépvíz és Kanta lett az új 
otthonuk. A besztercei szászok-
kal nem tudtak szót érteni, így 
tovább vándoroltak létrehozva 
az egyetlen örmény alapítású 
várost, Szamosújvárt. A kantai-
ak az akkori Ebesfalvára, a mai 
Erzsébetvárosra kerültek. A 
Csíkszépvízre, Gyergyóba tele-
pedettek viszont nem vándorol-
tak tovább. Így négyszáz év el-
teltével is erős közösség alkot-
ja az örmény katolikus egyhá-
zat, tele van a kétszáz ülőhelyes 
templom, büszkék az örmény 
gyökerekre, a temetőt pedig 
úgy gondozzák, hogy az innen 
elszármazottak hazaérkezve 
könnyűszerrel rálelhessenek 
felmenőik nyughelyére. A ma 

itt élő, örmény gyökerűek több-
sége sosem járt az őshazában, 
nem ismeri az örmény nyelvet, 
de kórus énekli az örmény him-
nuszt, többen a Miatyánkot is 
tudják örményül. Nem felejtik, 
honnan jöttek, őrzik a különle-
ges gasztronómiájukat, és ösz-
szetartja őket az egyház. 

Örményül szól az ének

Az örmény az első keresz-
tény nemzet: 301-ben Világosí-
tó Szent Gergely az, aki az ör-
ménységet keresztény hitre té-
ríti. Gyergyószentmiklósra is 
az apostoli vagy gregorián hitü-
ket hozták, amelyik eltér a kato-
likus hittől. Az 1700-as évek ele-
jére azonban áttértek a katolikus 
hitre, mert „a realitás ezt kívánta 
meg, így lehetett jól érvényesülni. 
Ez az áttérés viszont a hétközna-
pi ember számára hitbeli szem-
pontból semmi változást nem je-
lentett: ugyanúgy tartották a val-
lási szokásaikat, ugyanolyan ma-
radt a liturgiájuk.” Az évszázad-
ok során az örmény liturgiát csak 
nagy ünnepeken tartották, leg-
utóbb karácsony napján. A litur-
gikus füzetben az egyik oldalon 
magyarul, a másikon fonetikus 
örmény kiejtéssel volt még nem-
rég a szöveg, a 2016-ban kiadott, 
szentmise rendjét leíró füzet-
be a magyar nyelvű szöveg mel-
lé bekerültek a kották. „Úgy gon-
dolom, csak az elmúlt évtized-
ben tudatosult az örmény közös-
ségben, mennyire fontos az, hogy 
énekelt szentmisén vegyen részt 
őrizve a keleties hangulatot. 
Büszkék lehetünk arra, hogy az 
egyetlen erdélyi, örmény egyhá-
zi kórus Gyergyószentmiklóson 
szolgál” – fogalmazott Magyari-
Sáska Zsolt.

Nem katonák, oltárszolgák

Nem kell ahhoz örmény szer-
tartású szentmisén részt venni, 
hogy tudjunk a vörös köpönye-
gesekről. Látjuk őket körmene-

tek alkalmával és számos más 
helyen, tavaly a csíksomlyói 
pünkösdi búcsún is ők vezették 
a körmenetet. Sokan úgy gon-
dolják, olyan hagyományőrzők, 
akik a háborús időkre emlékez-
tetnek, amikor az őshazában 
az örmények török betöréstől 
tartva fegyverrel őrizték pap-
jukat és a híveket. Az előadás-
ból azonban más derült ki. „Jel-
legzetes eleme ez a gyergyói ör-
ménységnek, fotók igazolják, 
hogy az 1940-es években is vol-
tak. Nem fegyvert fognak, ha-
nem gyertyát.” A kezdet kez-
detén Gyergyószentmiklóson 
a legényegylet tagjai vehették 
fel a vörös köpönyeget, de nem 
testőrök voltak, ahogy a száj-
hagyomány ezt tartja. Vélhető-
leg egy liturgikus hagyomány 
profanizálódott: az örményor-
szági liturgiában ezek a férfiak 
diakónusok, oltárszolgák vol-
tak, mai szóhasználattal mi-
nistránsoknak neveznénk. Szá-
muk változott, lehettek ket-
ten, négyen, ma heten vannak 
itt, Szentmiklóson, az egyetlen 
olyan helyen, ahol a múlt ebben 
a formában maradt meg.

 Példát mutathatnak

A gyergyószentmiklósi a legna-
gyobb az erdélyi örmény közös-
ségek közül, temploma a legdí-
szesebb, itt működik az egyet-
len örmény kórus, itt vannak 
csak vörös köpönyegesek. Nem 
csoda tehát, ha az itt élő ör-
mény gyökerűek büszkék szár-
mazásukra, gyakorolják hitü-
ket, és ez megtartó erő számuk-
ra. Magyari-Sáska Zsolt úgy fo-
galmazott: „minden nemzetnek 
van múltja. Azt érdemes tisztel-
ni, nem szabad eltúlozni, de a 
lelke mélyén mindenkinek tud-
nia kell, mi az, ami ténylegesen 
érték, és amit tovább tud vinni. 
Ilyen érték számunkra a temp-
lom, a közösség”.

 
BALÁZS KATALIN

Erdély legnagyobb lélekszámú örmény közössége található Gyergyószentmiklóson
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