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Az örmény plébánia melléképületében, nagy 

szekrényben lapult évekig egy olyan doboz, 

amelynek értékét talán még most, hogy előke-

rült sem lehet felbecsülni. Tartalmaz rengeteg 

régi fényképet, dokumentumot, köztük Görög 

Joachim számos kéziratát. Gál Hunor plébános 

szándéka egyértelmű, már csak a kivitelezés 

módját kell megtalálni.

Örök titok marad, hogy ke-
rült a doboz a garázsba. 
A lényeg, hogy a jelenle-

gi örmény plébános rábukkant, 
és nagy meglepetéssel mutat-
ta tartalmát. „Tavaly télen ke-
restem valamit a garázsban, 
s ott találtam meg Sahin Ber-
talan, az utolsó Róma által ki-
nevezett, de soha be nem ikta-
tott örmény kormányzó mun-
kakönyvét. Kezdtem keresgél-
ni a szekrényben, s rátalál-
tam egy nagy dobozra, mely-
ből sorban kerültek elő fény-
képek, személyes iratok, kine-
vezések... Többek között feltá-
rult akkor és ott előttem Görög 
Joachim életútja is” – mondja 
Gál Hunor plébános.

Megfejthető a múlt

A  m é r e t e s e b b  d o b o z -
bó l  kerü l tek  e lő  fényké-
pek arról, hogyan fogadták 
az első világháború kitöré-
sét Gyergyószentmiklós piac-
terén, milyen volt egy hajda-
ni majális a Szent Anna kápol-
nánál, amikor ismerkedni és 
imádkozni jártak oda. Iskolás, 
óvodás csoportképek apácák-
kal, papokkal pózolva... Szá-
mos fényképen jelennek meg 
egyházi elöljárók, köztük Gö-
rög Joachim gyerekként és fel-
nőttként, különböző személyi-
ségek, például Károly király 
társaságában. A képek mel-
lett kéziratok: Görög prédiká-
ciói, ünnepi beszédei, levele-
zései. Ő nem vezette a Domus 
Historiát, de a doboz tartal-
ma, illetve az, amit mások ír-
tak róla, teljes képet adhat-
nak életútjáról – ezt feltétele-

zi Gál Hunor lelkipásztor, és 
annak módját keresi, hogy a 
meglelt érték legyen közkincs-
csé tehető.

A cikornyás kéziratokat már 
forgatta annyit, hogy viszony-
lag folyékonyan tudja olvas-
ni, ez viszont még kevés. „Azt 
szeretném, hogy feltámasz-
szuk Görög Joachimot. Na-
gyon keveset tudunk róla, a 
gyergyói örmény plébánosról, 
akit a római katolikusok is any-
nyira tiszteltek, hogy egy ha-
rangot adományoztak a temp-
lomunknak. De mit tudunk a 
szenátorról, arról, aki Kossuth 
Lajos temetésén mondott be-
szédet, és sejtjük-e, miért ép-
pen ő érdemelte meg, hogy a 
gyergyószentmiklósi örmény 
temetőben sírhantja fölé az 
egyetlen mauzóleumot emel-
jék?”

Nagy események 
és hétköznapok

A Magyar Katolikus Lexi-
kon szerint Görög Joachim 
Szamosújváron, Belső-Szol-
nok vármegyében született 
1862. február 23-án, elhunyt 
Gyergyószentmiklóson 1928. 
február 6-án. A gimnáziumot 
Szamosújváron, Kolozsváron 
és Gyulafehérváron, a teo-
lógiát ugyanott végezte, ma-
gyar-latin szakon Kolozsváron 
szerzett diplomát. 1885-ben 
Bécsben szentelték pappá, 
1886-ban már plébános volt 
Gyergyószentmiklóson, 1892-
től a lelkipásztori munka mel-
lett tanár volt a római katoli-
kus polgári leányiskolában. 
1893-tól esperes, 1898–1903. 

között a polgári fiúiskola ta-
nára. 1904-ben helyreállíttatta 
az örmény templomot, 1908-tól 

a római katolikus leányneve-
lő intézet igazgatója. 1917-ben 
címzetes kanonok, 1918-ban 
szentszéki tanácsos lesz. Az 
elcsatolás után a gyergyói Ma-

gyar Párt vezetője volt, 1922-től 
püspöki biztos, 1926-tól par-
lamenti képviselő, szenátor. 
Ezek a nagy évfordulók éle-
tében, közöttük vannak azok 
a hétköznapok, amelyek im-
már megmentődhetnek a fele-
déstől.

Ember volt, mégpedig halandó

Prédikációi ma is aktuáli-
sak. Gál Hunor elmondta, volt 
eset, hogy részeket idézett tő-
le a szentmiséken. Gyakran 
belefoglalt beszédeibe törté-
nelmi tényeket, a Titanic el-
süllyedéséről is szólt. Sila-
bizáljuk az egyik ívet: „Mi-
dőn Nagy Sándor, a világhódí-
tó macedon fejedelem beteg-
ségben szenvedett, barátai saj-
nálkozván fejezték ki előtte, 
hogy vele is meg kellett történ-
nie ennek. Nagy Sándor azon-
ban így szólt: barátaim, sok jót 
hozott nekem a betegség, mert 
megintett, hogy én is ember 
vagyok, mégpedig halandó...” 
Mindenkihez szólt, magáról is 
beszélt. Banális betegség ve-
tett véget életének. A Domus 
Historiában utóda, Vákár Jó-
zsef plébános írta: „Végtelenül 
fájó, hogy a jubileum utolsó ün-
nepeltetése volt az életében a 
férfikora szép teljében lévő Gö-
rögnek. 1928. február első nap-
jaiban influenzás tünetei vol-
tak. Közben egy szálkaszúrás-
sal sebezte meg bal hüvelyk-
jét. Nem törődött vele, kicsiny-
ségnek tartotta. Pedig az infek-
ció már testébe, vérébe hatolt. 
Bár lázasnak érezte magát, 
mégis megjárta Maroshévízt, 
hogy lelki vigaszt vigyen egy 
súlyos betegnek. Holott ő ma-
ga is akkor már végzetesen 

súlyos beteg volt. Részt vett 
ilyen állapotban a helyi Szoci-
ális Misszió estélyén, sőt pro-
lógot mondott. Itt már a közös-
ség is tapasztalta, hogy Görög-
nél a szokott jókedv helyét bi-
zonyos lehangolt nyomottság 
váltotta fel. Nem csoda, ekkor 
már a halál jegyese volt (...) 
emberi erő és tudás nem segí-
tett rajta.”

Az akkori hírlapok a leg-
mélyebb megrendülés hang-
ján szóltak haláláról. Hatal-
mas temetést szervezett szá-
mára az egyházközség. Halála 
után a következő évben állítot-
tak közadakozásból hantja fö-
lé mauzóleumot, az egyetlent 
Gyergyószentmiklóson.

Munkatársak kellenek 
a kötelesség teljesítéséhez

„Ismerünk nagy szónoko-
kat, nagy embereket, akik-
nek a munkássága hatalmas 
volt. Ő ezek közül is kimagas-
lott. Kötelességünk visszahoz-
ni a köztudatba” – szögezi le 
a plébános. Az már körvona-
lazódik, hogy idén ősszel Fő-
papjaink nyomában zarándok-
latot szervez, a szülőföldet, 
Szamosújvárt és Gyulafehér-
várt, Kolozsvárt is felkeresve, 
Görög Joachim mellett megem-
lékezve a gyergyószentmiklósi 
születésű, örmény katolikus 
apostoli kormányzó Lengyel 
Zoltánról is, de a fellelt tárgyi 
hagyatékot is szeretné hasz-
nosítani. Ehhez további ötlet-
adókra, segítőtársakra van 
szükség. Olyanokra, akik szí-
vesen hozzájárulnának Görög 
Joachim feltámasztásához.
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A terv: feltámasztani Görög Joachimot

Örmény kincsek nagy dobozban

 Ma is üzenettel bíró prédikációkat talált Gál Hunor a „ládafiában”
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Az érettségiző legény a későbbi szenátor, esperes és püspöki biztos

Sejtjük-e, mivel ér-
demelte meg, hogy 
az örmény temető-
ben sírhantja fölé az 
egyetlen mauzóleu-
mot emeljék?




