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Méltóságos és Főtisztelendő

SZÉKHELYI

GRÓF MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY

Isten és az apostoli szentszék kegyelméből 
erdélyi püspök urnák,

A MAGYAR IRODALOM BUZGÓ MECÉNÁSÁNAK, 

A NAGYLELKŰ FŐPÁSZTORNAK,

hódoló tisztelete- és hálája zálogául ajánlja:

A SZERZŐ.
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ELŐSZÓ.

Az élet kereszttüzében megedzett egyik 
őskori népnek: az örmények keresztény val
lásának meggyökeresedését tárgyalják e lapok. 
Az események leírásánál a források milyen
sége szerzi meg a történeti hitelességet; 
ezért első sorban görög írót használtam fel, 
s ez nem más, mint Dertád örmény király 
titkára: Agathangelos, ki ura parancsából, 
részrehajlatlan hűséggel örökítette meg azo
kat a rendkívüli tényeket, melyek világosító 
sz. Gergely életében történtek. Agathangelos 
nemcsak Rómában, hanem később Arin ε
πί ában is hű követője lévén Bertádnak, 
világosító sz. Gergely halála után a figyel
mes szemtanú és bíráló éleselműségével 
összegyűjté az adatokat; e végett, hogy 
hitelét biztosítsa világosító sz. Gergely ifjú
sága-, Ripszimének és társainak életleirásában
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nem mellőzte az „evangélium szolgája“ sz. 
Gergely életében püspökké szentelt e jeles 
férfiú, Agathangelos az örmény írók följegy
zéseit; melyekről a művében előforduló tulaj
donnevek tanúskodnak.

De halljuk a történetiró vallomását: 
„Mint a római és görög nyelvben egyaránt 
jártas római polgárt Dertád örm. király fel
hívott, hogy leírjam atyjának: Kozroenak 
tetteit, azután Dertád király korát, Róma 
vidékéről Armeniába menekült hőslelkeknek: 
Ripszimének és társainak keresztütját, kik 
mint nyugat csillagai Armenia sötét tájékát 
hiterős példájuk által megvilágosították és 
vérökkel megszentelték; és különösen a cso
dákkal ékesített világosító sz. Gergely jel
lemét, ki a hitvallói bátorságnak 14 állomásán 
türelem- és győzelemmel haladt át.“ Nem 
hizeleg királyának, nem szépítgeti kegyetlen
ségeit, megaláztatását, bünhődését; hanem 
hitelt érdemlő őszinteséggel beszéli el a 
csodás jeleneteket, az üdvös tanításokat, 
melyek jelenlétében történtek és mélyen 
elméjébe vésődtek.

E hiteles történetíró mellett szól a szír
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eredetű Kiági Zen ob, Agathangelos kor
társa és világosító sz. Gergely tanítványa, 
ki az örmények térítőjének caesareai uta
zását írja le és a Bertád uralkodása ese
ményeit Agathangelossal megfelelő módon 
közli. Hasonlólag Agathangelos közlemé
nyéből egész részleteket találunk az örmény 
történetírók mestere: Koren e Mózesnél, 
Gorun- és Fárbi Lázár 5. századbeli írók
nál. Ez utóbbi Agathangelosról dicsérettel 
emlékezik, mint a kiben a tudományos kép
zettség az igazságszeretettel volt egybe
kapcsolva. Sőt az idegen írók is Agathan
gelos közleményeit hitelesnek hirdetik; ezek 
sorában látjuk aranyszáju sz. Jánost, kinek 
világosító sz. Gergely fölött tartott dics
beszéde Agathangelos elbeszélésével azonos 
eseményeket tartalmaz; Metaphrastes, Nice- 
phorus Callistus, Baronius, Galanus Kelemen 
és mások, kik bizonyára, ha igaznak nem ismerik 
Agathangelos adatait, azokat helyesbíteni vagy 
megczáfolni kötelességüknek tartották volna.

Ezen forrásmunkán kívül segítségemre 
voltak Alisánnak: „az örmény kereszténység 
hajnala“, Weber Simonnak: „a kath. egyház
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Armeniában“, Balgy Sándor: „egyháztörté
nelme“ és a bécsi mechitáristáknak „Armenia 
megtéréséiről irt műve.

Közrebocsátott könyvem tulajdonképpen 
világositó sz. Gergely monográfiája. E név 
képezi forrását az örmény kereszténységnek; 
ezért jelzem könyvem homlokát ily czimmel: 
„Az örmény kereszténység eredete.“ E dicső 
névben egy nemzet szellemi fensége megnyi
latkozik, érvényesül; emléke előtt feltárul a po
gány múlt szertelen borzalmasságaival és a jö
vőbe helyezett bizalom megtörhetlen erejével.

Eljárásomban igyekeztem fenntartani a 
tulajdonnevek eredetiségét a nemzetek nyel
vének sajátsága szerint.

S ha végül világosító sz. Gergely szán
dékomat pártfogására méltónak tartja: akkor 
én is legalább egy porszemmel járulhatok 
a létesítésre váró ama nagy eszméhez, mely 
megtestesülésében hivatva lesz a magyar 
hazát szellemi nagyságához vezetni, szellemi 
erőddé alkotni. Adja Isten!

Kelt Erzsébetvároson, sz. Erzsébet ün
nepén 1903. évben.

ÁVEDIK LUKÁCS.
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Az örmények vallása az őskorban.
I.

A vallás az emberi tehetséget és erőt 
felülmúló üdvös hatalom és boldogító vi
szony az igazság Ura és a tőle függő leg
kiválóbb teremtménye között; Chateaubriand 
szerint a jelen és jövő élet mentsvára. Eredete 
nem az emberben, hanem egy örök, leg
tökéletesebb lényben keresendő. A vallásnak 
e földön ismertetője maga az Isten, ki 
nemcsak a vallás szerzője, hanem az ember 
első hitoktatója, ki személyesen tanítá az 
Éden lakóit az ő tiszta ismeretére, paran
csának gyakorlati követésére, jutalmat vagy 
büntetést szabván a szabadakaratból válasz
tott cselekedetekre. Ezen igazságot hirdetik 
könyvek és az emberi nem hagyományai.

Azonban a gőg hatalma elkábította, 
a teremtmény megveté Teremtőjét s a
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hihetetlenség és erkölcstelenség, e két idétlen 
՛ testvér járta világát mindaddig, míg isten 
bosszúálló vihara a tőle elpártolt nemzedéket 
el nem söpré.

A világcsapás először vízözön alakjá
ban következett be, s mikor ez is elmosódott, 
nemsokára ismétlődött a népek szétszóró
dása- és egységes nyelvének szétválása kö
vetkeztében.

A Bábel-tornyánál történt fiaskó az 
embereket hajlamaikban, nézeteikben is meg
zavaró s a föléje emelkedés helyett az 
ellensarkú sülyedésnek nyílt meg háborgó 
piacza. Elborúlt képzelmeik által vezetve 
isten-neveket adtak a teremtményeknek, érzék
feletti fogalmaik elhalványultak és segélyt az 
érzéki produktumoktól kezd ének könyörögni. 
Az Isten nyújtotta vallás-erkölcsi képzés 
magvait elnyomták a föld bogáncsai, tövisei; 
s beállott a szellemi elvadulás, melyet az 
emberi szívben, az Isten ápoló kezétől el
hagyott és szörnyű átkával sújtott föld 
termelt

Miként a szenvedély hozta magával, 
vagy a megkérgesedett tudatlanság, isteneknek
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tekintek a föld terményeit sajátosságuk 
miatt, az égbolt szépségeit, az elhunyt na
gyok szellemét és az állati erőket; így jött 
létre a természet-, csillag-, ember- és áilat- 
imádás.

A pogányság állandó bizonyíték azon 
igazság mellett, hogy az ember lelkének 
mélyében vallásos teremtmény, e meggyő
ződést senki sem tépheti ki szíve gyökeréből; 
mert ha megfeledkezik az igaz Istenről, akkor 
is farag magának bálványokat, de Isten és 
vallás nélkül nem élhet.

A bálványozás keletkezését a bölcseség 
könyve (14. 12—20.) így adja elő: „A 
bálványok kigondolását az élet romlása 
idézte elő. Kezdetben nem voltak bálványok, 
de nem is lesznek örökké. Az emberek 
hiábavalósága által jött ez a földkerekségére, 
és azért hamar végok is leszen. Keserves 
sírással bánkódván az atya, hirtelen elraga
dott fia képét csináltatá magának, és azt, 
ki egykor, mint ember meghalt, most mint 
Istent kezdé tisztelni és szolgái között szer
tartásokat és áldozatokat rendelt. Azután 
időjártával erőt vevén a hamis szokás, e
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tévely törvény gyanánt megtartatott és a 
fejedelmek parancsából tisztelteitek a farag- 
ványok. És azokat, kiket az emberek sze
mélyesen nem tisztelhettek, azért, hogy távol 
voltak, azok ábrázolata messzünnen elhozat
ván, a királynak, a kit tisztelni akartak, 
látható képét csinálták úgy, hogy a távol
levőt oly készséggel tisztelték, mint a jelen
valót. Nevelte pedig ezek tiszteletét a mű
vésznek fölötte való nagy készsége, mert 
ez kedveskedni akarván amannak, ki őt 
megfogadta, azon munkálkodott mestersé
gével, hogy a hasonlatosságot minél jobban 
kifejezze. Az emberek sokasága pedig el- 
csábittatván az alkotmány szépsége által, 
azt, ki előbb úgy tiszteltetek, mint ember, 
most Istennek tartották.“ A pogányság hit
elvei : a csalódások megtestesítései, szer
tartásaik: a szenvedélyek gyalázatos kitom- 
bolásai, vagy a vérengzések szomorú játékai. 
Vágyaik, fohászaik, imáik a szolgalelkűség, 
hiúság és nagyravágyásban fényei égték s a 
sötétség hatalmának ez a réme tört be az 
örmény nép szívébe is és uralkodott csak
nem 4 századon át, míg a Gondviselés
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irgalma a kereszténység napfényét Armenia 
egén megállandósította.

A világ jelenleg élő népei közül ke
vésnek jutott az a szerencse, hogy a sz. 
liajdankorra: a pátriárkák és próféták ide
jére hivatkozhatok. Örmény földet áztattak 
a paradicsom szent folyói, Örményország, 
mint önálló birodalom már Noé idejében 
szerepelt, Ararát orma nyújtott pihenőt a 
bárkának s Ararát kies mezeje hívta meg 
lakójául az istenfélő Noét és családját. 
(Teremtés I-ső könyve 2, 10. — 8, 4. — 
11, 2. ֊

37, 38.
27, 14.) Igaz tehát az a következtetés, hogy 
Noé vallása, vagyis az egy Isten hite élt a 
világ megújhodásának először ismert vi
dékén, az örmény hegyek által körülvett 
termékeny Ararát völgyében; ide telepedett 
Noé a kiválasztott egyén s az ő törzséből 
származott az örmény nép, mely Hájg ör
mény királytól kezdve Arámig elszigetelte 
magát a többi nemzetektől való érintkezés
től, hogy Noé Istenének tisztelete épségben 
maradjon; de Arám-kora megismerteié a

IzaiásKir. IV. könyve 19, 37.
֊ Jeremiás 51, 27. és Ezechiel
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bálványozást; Babilónia, Media, Asszíria és 
a szomszédos népek bevitték azt az örmény 
istentiszteletbe és Aráinászd, vagyis „Arám 
itt“, mint főisten, a nemzet hőse, imádásban 
részesül. így keletkezett a bálványozás első 
megnyilatkozása Örményországban.

Nemcsak az örmény írók néznek bi
zonyos rémes tekintettel a kereszténység 
előtti korba, midőn a pogányság emlékeit 
csak azért örökítik meg, hogy az örmények 
általános megtérésének dicsőségét annál éke
sebb zengedezés közt hirdethessék; hanem 
a görög és római írók is fukarsággal, fer
dítéssel vádolhatok, mert a mit közölnek, 
abban több a valótlan állítás, mint a meg
bízható igazság.

Az örmény nemzetnek államilag el
ismert vallási szervezetére a szomszédos 
népek bírtak legnagyobb befolyással. De 
jaj a meghódított népnek, még isteneiknek 
is tekintélyben sülyedniök kellett! Az ellen
tétek különben is egymás kiirtására törnek. 
Az egy Isten-hit a pogányság vallási emlé
keit annyira széttiporta, hogy e nemzet 
pogánykori ősvallását már a legjelesebb
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történetírók morzsáiból kell alamizsnaként 
összegyűjtenünk.

Az örmény Olympuson 8 pogány isten 
intézte a nemzet sorsát, a kiknek törzséből 
származott családfők, mint főpapok működ
tek az istenitisztelet emelésére. Azért királyi 
kitüntetésnek tartották az istenek templomai
ban szolgálni. Templomaik, szent helyeik, a 
templom-erődök az ország nevezetesebb vá
rosaiban díszelegtek. Áni, Ármávir, Ásdisád, 
Eriza, Árdásád, Pákáván mindmegannyi hí
res kegyelethelyek; hová király és nép mély 
buzgósággal zarándokolt, hogy vagyonának 
legjavát áldozatul bemutathassa.

A bálványozás tulajdonképen Árdásesz 
és Tigrán király alatt honosuk meg. Az 
istenek fejedelme a hatalmas és erős Ará- 
mászd, Arám hős királynak istenítése a 
babiloni népek mintája szerint; egyenrangú 
a görög Zeusszal. Árámászd az ég és föld 
teremtője, a termékenység és földi javak 
adományozója. A királyok legnagyobb di
csőségnek tartották, ha eredetüket Árámászd- 
tól származtathatták. Árámászd szenthelye 
a Taran ági tartományban levő Áni főváros-
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ban létezett; ezenkívül előfordul a szent 
Ripszime legendájában Árámászd háza a 
Pását hegyen.

Az örmény mithologia szerint Árá- 
rnászdnak volt egy fia: Mihr és két leánya: 
Anahid és Nune.

Árámászd fiának, Mihrnek jellemzésére 
kevés adattal rendelkezünk. Agathangelos 
annyit említ, hogy temploma Pákáhárics 
nevű faluban állott. A görög Hefaisztosz- 
hoz hasonló tulajdonokkal ruházták fel; 
ezért a nap és tűz isteneként tisztelték; 
nevére megesküdtek s azt tartották, hogy 
ő a szerződési- és minden emberi titok 
ismerője és megjutalmazója. Xenophon (Ana
basis IV. 5.) szerint aranynyal és ezüsttel 
felékesített fehér lovat áldoztak, sőt Tercsán 
tartományban emberek vére is párolgóit 
ezen istenke oltárán.

Anahid, a görög Diana megfordított 
elnevezése, az örmények vallási szervezeté
ben kiváló helyet foglal. A legszívesebben 
szolgáltak a „Nagy Úrnő“-nek, ki a nemzet 
dicsősége, éltetője. „Ha még tovább is 
vonakodol — mondja Bertád sz. Gergely-
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nek — áldozni Anahidnak, a nagyasszony
nak, a kit a királyok tisztelnek, különösen a 
görögök királya; a ki minden bölcseség és 
jótétemény anyja, a nagy Arámászd leánya, 
kinek kegyéből él Örményország és a ki 
őt oltalmában részesíti: akkor kínzásokkal 
foglak rákényszeríteni.“ Anahid a szűzies 
élet védnöke, maga egyedül jár a hegyek 
és erdők ormain nyílfegyverzetben. Anahid 
legfőbb és leggazdagabb temploma Eliza 
községben állott, hol aranyszobra miatt 
aranyanya névvel különböztették meg, és 
a vidék is nevét dicsőité. Antonius római 
hadvezér Anahid ezen aranyszobrát magával 
vitte; de Anahid nagy tisztelete miatt új 
szobrot emeltek örmény hívei s ezt dön
tötte le a negyedik században föléledt 
kereszténység. Anahid általános tiszteletét 
hirdeté Ármávir szép temploma, Árdásád 
sz. erődje, a hová II. Ardásesz Görög
országból hozott bálványait helyezé s az 
ezen bálványok felügyeletére rendelt papság 
és őrség oly hatalmas volt, hogy a templom 
kincsei után áhítozó és támadó ellenségnek 
ellenállhatott és ostrom esetén a várat,



18

annak kincstárát védelmezhette. Anahid tisz
teletére évenként ünnepet rendeztek tavasz
kor és őszkor; s ekkor nemcsak koszorúkat, 
virágokat, falombokat, hanem drágaságokat 
is áldoztak. Návászárt hónapban, vagyis a 
polgári új évben, mely a jubileumi naptár 
szerint augusztus 23-án vette kezdetét, annak 
emlékére, mert Bábel tornya mellől ekkor 
tértek vissza Ararát tartományba 
menetet, tánczot és egyéb játékokat tar
tottak, de a Strabó által említett erkölcs
telen vigalmak a honi írók előtt ismeretlenek.

N u n e vagy Nunea, egyenrangú a görög 
Athénével. Ardasesz a perzsáktól vette át 
és Thil templomába helyezte. A perzsák, 
mint az anyaság és győzelem istennőjét 
tisztelték. Az ő templomában szokták a 
királyokat megkoronázni. Pársámin egy 
asszír óriás, kit Jáfet 10. unokája: a vitéz 
Arám örmény király kalandos betörései 
miatt ádáz harczban megölt 
Táránági tartományban állott tiszteletben; 
szobra kristály, ezüst és elefántcsontból volt 
összealkotva, miért is tündöklő istennek 
nevezték el; templomát gazdag szántóföldek

kör-

különösen
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környezték és annak jövedelmeit az isteni
tiszteletre használták fel. Pársámin neve 
Bállal vagyis a napistennel rokon; azért 
a szomszédos népektől a nap imádásához 
is hozzászegődött az örmény nép.

Ásziliig az örmények Vénusz-istennője, 
Árámászd leánya. Tiszteletére II. Ardásesz 
egy szenthelyet épített a Ván tó közelében. 
A nép Váhákn választottjának hitte és az 
Asdisádban épült templom „Váhákn terme" 
nevet viselt. Különben a szerencse „csillaga" 
volt hivatalos elnevezése, ünnepét augusztus
ban tartották, a rózsa volt az ő sz. virága 
és a galamb az ő kedvencz madara.

Dir vagy Djür egyenrangú a görög 
Apollóval. Agathangelos írja: „A király 
seregével együtt Válársápátból Ardásádba 
vonult, hogy Anahid oltárát összetörje; út
közben találta az álomfejtés és jóslás iste
nének Djür szt. helyeit, Ormúzd írójának 
régiségtárát, a szónoklat iskolája templomát; 
ezért úgy tekintették, mint a szónoklat és 
bölcseség istenét, de ő volt a tenyészet és 
áldás istene is. A történelem említi, hogy 
hogy midőn Dertád azt a templomot, mely

T
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Djiir tiszteletére Válársápát és Ardásád közt 
épült
ember és lóalakban menekültek az Anahid 
templomába. Örmény nyelven Dir hatalmat 
jelent.
Nevét fentartották, Dirán, Diruhi, Bertád, 
Dirangádár hegy és az örmények 3. hó
napja „Dre“.

Váhákn személyes tulajdonságai miatt 
a rettenthetlen és legyőzhetlen erő szemé- 
lyesítője, ki a tűzben működik, a harcz, 
világosság, nap, tűz és a vadászat istene, 
az erdei vadállatok védura. Mint az örmények 
Herkulese, küzd a zivataros sötétség sár
kányaival, mert ezek el akarják nyelni a 
napot; ő az, a ki az éj anyáit fekete kí
gyóival rémíti; ő a sárkány- és kigyó-tipró 
hős, nemzeti isten, kinek nevében a nemzet 
fiai harczra lelkesültek; „Győzelem lesz 
osztályrészetek Váhákn által“. (Agathangelos 
106. 1.). Ezt a hős-istent énekelte meg 
legalább 5 századdal Kr. születése előtt Khol- 
tán népe páni pirn hangszer mellett eképpen:

Vajúdva küzdött az ég és szárazföld,
Vajúdott a tenger, biborszint öltött,

lerombolta, az ott lakott démonok

О volt a nagyhatalom istene.
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Tenger fiának piros nádja vala,
Füstöt zihálgatott e nád nyílása,
Tűzláng tódult ki a nád üregéből,
És a lángból egy kis fiú előtör.
Tűzben lobogott bodor hajzata,
S ha szikrákat vetett tömör szakála,
Napként ragyogott tüzes szeme párja.
Váhákn temploma, Ásdisád remekműve, 

ékessége. Váhákn tisztelete leginkább Tercsán 
vidékén volt elterjedve, a hol minden hónap 
27. napján ünnepségeket rendeztek. Váhákn 
papjait úgy tekintették, mint ezen isten 
szülöttjeit és Váhunoknak neveztettek; egész 
földterülettel bírtak és a királyi herczegekkel 
egy rangban állottak; de Dikrán az ellene 
támasztott lázadás miatt elvette birtokukat; 
a pogány ünnepségeket pedig még világosító 
sz. Gergely törölte el az által, hogy Váhákn 
templomába keresztelő sz. János és Atha- 
nagenesz ereklyéit helyezte és a keresztények 
búcsújáró-helyévé fölszentelte.

Vánádur a vendégfogadás istene, az 
ő tiszteletére vendégellátó-házakat emeltek, 
a hová a búcsújárókat nemcsak elszállásol
ták, hanem keleti szokás szerint gazdagon 
meg is vendégeltek. Ezen istenségnek ünnepe
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szintén Návászárt vagy Áinánor: új év, mely 
alkalommal a nép az évi gyümölcstermést 
ajánlotta fel, hogy viszonzásul a föld gyü
mölcsét bőségesen élvezhesse. Innen van, 
hogy az örmények máig is új évkor külön
féle édes süteményekkel élnek, melyek ren
desen gyümölcsfélékből vannak összeállítva; 
ezt hirdeti az örmények édes dáláuzi cse
megéje is.

A főistenek társaságához tartoztak a 
kisebb tekintéllyel bíró, vidékek szerint 
tisztelt félistenek, kiket a keleti képzelet az 
ária néphitből kölcsönözött és a kiket mél
tóságuk, hatalmuk szerint a föld, tűz, viz, 
nap, hold és csillagok sorába helyezett, a 
honnan befolyásukat gyakorolták.

Ilyen volt Szpántárámed. Hogy hol 
és mikép tisztelték, adatokkal nem rendel
kezünk; annyi bizonyos, hogy a tekintélyes 
istenségek közé nem tartozott és világosító 
sz. Gergely parancsára oltárait szétrombol
ták. Lagarde (Örmény tanulmányok 139. 1.) 
ezen félistenben a Zoroaszter tanából vett 
Szpentáárámáiti istenséget véli rejleni. 
Árdzruni Tamás azt a megjegyzést
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teszi, hogy „a föld Szpántárámed isten
ség szállása, melyet nem teremtett soha 
senki, hanem amint látszik, olyan volt, úgy áll 
és úgy marad“. Ez jellemképe ezen félistennek.

Korene Mózes a bálványistenek sorá
ból fölemlíti a „nap és hold képeit“ s ezt 
írja: „Midőn Árdásir Armeniát elfoglalta, 
parancsolatot adott ki, hogy Pákáván oltárán 
a sz. tüzet állandóan égve tartsák; de az 
ősök szobrait a nap és hold képeivel együtt, 
melyeket Válárság Ármávir városban fel
állított, onnan Pákáván- és utoljára Árdá- 
sádba vittek

Gláji Nerzesz említést tesz két félisten
ről: Kiszáne és Demeterről, kiknek 
tisztelete nem volt általános és hivatalos 
színezetű. Kiszáne szőrrel fedett indus
hős emléke; Demeter neve a görög De- 
metriusszal áll kapcsolatban. Ezek a testvér- 
istenkék a monda szerint Indiából menekül
tek Armenia virágos völgyével koszorúzott 
hegy csúcsára. Válárság e kis vidéket nekik 
ajándékozta.

Hasonlóképpen ily kevésbbé becsült 
istenség az iber nép főistene: Ár máz és

Árdásir lerombolta.“
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Szádén istenasszony. Úgy látszik, hogy 
Árdásesz király népe az alán nemzetből 
származott: Szátenig és az örmények hús- 
vétja: Zádig e névben van megörökítve.

A szomszéd népek előtt ismert isten 
volt az örmények által tisztelt: Phárnág 
holdisten; Kis-Armenia Zela nevű község
ben A mán tűzisten és Plútárk leírása 
alapján Árhor vízisíén; ennek tiszteletére 
Erászk király megrendelte, hogy az ő nevét 
viselő Erászk folyamnak két leányt áldoz
zanak.

De nem kevésbbé uralkodott a szel
lemek hite, melyeknek nyomai fölhatottak a 
kereszténység IV. századáig. Ármávir szent 
erdejében a platánfák susogása, a szellemek 
járását jelzé; mezők, hegyek, erdők, források, 
tavak, folyók ily ingerkedő házi szellemekkel 
voltak tele; melyek nők, nimfák, tündérek, 
ebek, vámpírok és más különböző kalandos 
alakokban jelentkeznek. A Mászisz hegyen 
laktak a sárkánytojtogatók; a bánya- és hegy
szellemek: templomok-, paloták-, sötét bar
langokban- és hegyrepedésekben. A Mászisz 
hegy női alakot képviselt.
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A szellemek ereje működött a jósláson 
kívül a varázslat különféle nemeiben: a 
bűvészet, igézés, szellemidézés, tárgymozgás 
és a babonás eljárásban. Ezen tévnézetekről 
Eznik I. K. XXIV. és XXV. részében ta
lálunk helyes felvilágosításokat; megczáfolja, 
hogy a jóslás által betegségeket lehet gyó
gyítani, hogy a halott, ha a vámpír meg
nyalja, akkor feltámad; hogy az újhold be
folyásolja sorsunkat; hogy a tündér az 
embertől, a vámpír az ebtől veszi eredetét; 
hogy az ádáz szellemek különféle vadállat 
alakjában jelennek meg és nagy károkat 
okoznak; azért Korene idejében szokás volt, 
hogy a kovácsok vasárnaponként pörölylyel 
verték a bilincseket, nehogy Árdávászd, a 
gonosz-királyfi és társai: a fúriák, lánczaikat 
széttörve kiszabaduljanak az alvilágból és 
szétrombolják ezt a teremtett világot.

A barlangokban rejtőző kígyóknak ál
dozatul dobták az ártatlan leányokat, hogy 
a vadak mérgétől az áldozok meg legyenek 
kiméivé. Az ősök szelleme szintén kiváló 
tiszteletben részesült. Hájk, az első örmény 
törzsfőnök Ararát aljából egy fensikra
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költözik övéivel együtt, és megalapítja „Hárk“ 
vagyis „Atyák“ név alatt az első tartományt, 
melyet az utódok sz. helynek tartottak az 
ősök tisztelete miatt.

A szellemről azt hitték, hogy különféle 
fejlődésen megy át. így támad belőle a 
lehelet, szellő, levegő és szellem-istenség.

Az örmények ősi hite magán hordja 
a perzsa és pártus vallásszerkezet jellegét. 
E két nemzet uralma alatt állott sokáig 
Örményország; ennek folytán a perzsa nyelv 
Armen iában el volt terjedve, a királyok által 
alapított örmény városok perzsa elnevezéssel 
bírtak; a perzsa hadseregben örmények 
szolgáltak; perzsa helytartók, hivatalnokok 
vitték a főszerepet Armeniában és perzsa 
erkölcsöknek nyitottak mindenütt tért; az 
örmény irodalmi művek perzsa szavakkal 
voltak elárasztva; az udvarnál nemcsak ily 
nyelven írtak, hanem hivatalos nyelvként is 
a perzsa szerepelt.

Ily politikai behatás maga után vonta 
az azonos vallási fejlődést is. Ezért az ör
mények ősvallásában az áriái vallásszervezet 
a szomszéd népek nagy befolyását hirdeti.



Az apostolok működése Armenia téréin.
II.

Az ég trónjáról földünkre szállott Isten 
fia magával hozta a legdrágább ajándékot: 
a boldogító hitet, melynek egy a megnyi
latkozása, miként egy az üdv Istene.

Az emberiségnek faj-, nemzet- és nyelv
ben megkülönbözése hasonló ahhoz a szép
látóhoz, melyben a váltakozó színes üveg
hasábok egy kedves látképet teremtenek, 
mely egységesíti, összhangzóvá teszi az 
ugyanazon czél kiviteléhez szükséges alkat
elemeket. Krisztus a nyelvben oly sokfelé 
megoszlott világnépet magához hívta a 
kereszt vallásának egyházába, hogy egyek 
legyenek, „miként Én és az Atya egyek 
vagyunk". E végett az emberek üdvét 
óhajtó Gondviselés már az őskorban tá
masztott az ő szive szerint képzett férfiakat,
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kik a pogányság szétágazó sötét tévedéseit 
az egy örök Igazság fénysugaraival meg
világítsák s visszavezessék a szánandó mó
don bolyongó embert az édeni korba, az 
az egy Isten imádásához.

A mint a béke fejedelmének: Krisztus
nak megjelenési ideje közelgett, Isten az 
általános vágyakozás által mintegy előkészíté 
erre a világot. Az őskor szentelt birodalma 
Armenia egyike az elsőknek, hová a ha
gyomány szerint a keresztény hit hire korán 
behatolt s Armenia kiegészítő részét képező 
Edessa város fejedelmének, Abgárnak jutott 
az a szerencse, hogy részesüljön Krisztus 
tanításának és csodatevő kegyelmének áldá
sában. A történelem előadása szerint Abgár 
a szelidlelkü örmény király a békekötés 
állandósítása végett követeket küldött Syriá
nak római helytartója: Marinushoz. A béke- 
szerződés megkötése után a követek Jeru
zsálem felé vették utjokat, hogy ők is 
láthassák a csodatevő Jézust, kinek hírneve 
már Syriát is betöltötte. Innen Abgárhoz 
visszatérve, nem győzték eléggé magasztalni 
Krisztust, a csodatevő orvost, ki füvek és
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gyógyszerek nélkül gyógyít, sőt halottakat 
is föltámaszt.

Abgár királyt már 7 év óta gyötré a 
bélpoklosság, mely egyike a legrútabb ra
gályos betegségeknek; azért rendelte a bölcs 
Mózes izrael népének a gyakori mosako
dást, eltiltotta a sertéshús élvezetét, nehogy 
emésztési zavarok, gennyes gümők támad
janak, melyek mind mélyebben hatolva a 
kötszöveteket megtámadták, csontig, velőig 
befurakodtak. Ily állapotban a végtagok 
elernyedtek, lehullottak, s az egész test meg
csonkított váznak nézett ki. Ezen betegség 
átment harmad-, sőt negyedizig is. Mózes 
egészségi szabályként megparancsolta, hogy 
a bélpoklosok a nép közül elkülönítendők 
mindaddig, mig a pap-orvosok megyógyu- 
lásukat igazolják. A bélpoklosság nemcsak 
a testet, hanem a tárgyakat, falakat is ra- 
gályozá.

Mózes III. könyvében olvassuk: „Ha 
a bélpoklos daganata fehér szinti lesz és a 
szőr színe is fehérré változott s az eleven
hús is kitetszik, igen régi s bőrbe rögzött 
bélpoklosságnak Ítéltessék.“ Menárd orvos
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a poklosságról ezt írja: „Ezen betegség Kr. 
e. 1500 évvel már ismert volt, keményebben 
lépett fel Syria- és Egyptomban, mint Görög
országban. Létezik Edessában egy forrás, 
melyben az ily betegek naponta megmosa
kodnak“.

Abgár király a huzamos fájdalmaktól 
megtörve s a bélpoklosság gyógyíthatlan- 
ságát sejtve, Krisztusnak — a csodaorvos
nak látásáért, segélyéért epedett. Ez okból 
követséget küld Jézushoz s teljes bizalommal 
levelében felkéri, hogy jönne el hozzá és 
szabadítaná őt meg betegségéből.

A levél szövege, melyet Eusebius szír
ből görögre áttett, mely Korene Mózes 
örmény történetírónál, a római sz. szék által 
jóváhagyott Galanus Kelemennek: „az ör
mény egyház egyesülése a rómaival“ czimü 
művében s más idegen történészeknél is 
feltalálható a következőképpen hangzik: 
„Abgár, Arsám fia, az ország fejedelme, 
Jézusnak, az Üdvözítő- és Jótevőnek, ki 
Jeruzsálem vidékén megjelent, üdvözletem!

Hallottam Rólad és gyógyításaidról, 
melyek kezeid által, gyógyszerek- és gyö-
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kerek nélkül történnek, mert te, a mint 
mondják, a vakoknak látást adsz, a sánták
nak járást, a bélpoklosokat megtisztítod, a 
tisztátalan szellemeket kiűzöd s a kik hosz- 
szas betegségben szenvednek, meggyógyítod, 
sőt a halottakat is föltámasztod. A mint 
ezeket Rólad meghallottam, elmémben for- 
gatám e két vélemény egyikét, hogy vagy 
az Isten vagy Te, ki az égből leszállván, 
teszed ezt, vagy az Isten fia vagy, ki ezt 
cselekszed. Tehát azért irtain Neked, kérve 
Téged, hogy fáradj és jöjj el hozzám, és 
gyógyítsd meg betegségemet. Azt is hal
lottam, hogy a zsidók ellened agyarkodnak 
és Téged kínozni akarnak; de van nekem 
egy kicsiny és szép városom, ez elégséges 
kettőnk számára.“

A kik e levelet vitték mondja
azok Virágvasárnapján a Ho-Korene

sannával ünnepélyesen fogadott Jézussal 
találkoztak Jeruzsálemben. Erre utal szent 
János evangéliumának XII. része 20—24. 
„Valának pedig némely pogányok azok kö
zött, kik fölmentek, hogy imádkozzanak az 
ünnepen. Ezek tehát Eülöphöz ménének,
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ki Galileának Betszaidájából vala és kérek 
őt, mondván: Uram! látni akarnók Jézust. 
Elmene Filep és megmondá ezt Andrásnak, 
András ismét és Filep megmondá Jézusnak. 
Jézus pedig feleié nekik, mondván: Eljött 
az óra, hogy megdicsőittessék az ember Fia."

Jézus elolvasván a pogány Abgár le
velét, nagy hitének megjutalinazása végett 
elrendelte, hogy Tamás apostol levélben 
közölje Abgárral az ő isteni tetszését és 
akaratát. A levél szövege Korene szerint 
igy szól: Boldog az, ki bennem hisz, habár 
nem látott engem, mert rólam ez van írva, 
hogy azok, a kik látnak engem, nem fognak 
bennem hinni, és azok, a kik nem látnak 
engem, azok hinni és élni fognak. Arra 
nézve pedig, a mit nekem írtál, hogy menjek 
el Hozzád, szükséges, hogy itt teljesítsem 
mindazt, a miért én Jeruzsálembe küldettem. 
Ha én ezt teljesítettem, akkor föl megyek 
Ahhoz, ki engem küldött; és midőn föl
mentem mennybe, tanítványaim közül egyet 
el fogok küldeni, hogy fájdalmaidat meg
gyógyítsa és Neked és Azoknak, kik veled 
vannak, életet adjon."



Történelmi tény, hogy a palesztinai 
zsidók már Nabukodonozor idejében me
nekültek Armeniába, hogy a zsidó Szempad- 
család nagy szerepet vitt az örmények po
litikai életében, hogy Korene szerint (II. 
könyv 9. 14. 24. fejezet) a zsidók Armeniá- 
ban a pogány Arság, II. Tigrán és Ársám 
alatt sokat szenvedtek hitök miatt, hogy az 
örmény királyok nem egyszer álltak szembe 
Palesztina fejedelmeivel s így az összeköttetés 
Armenia népei és Zsidóország közt régóta 
fennállott. Azért méltán következteti Alisán, 
a kiváló történész, hogy az Arineniában 
lakó zsidók is törvényük szerint évenként 
ellátogattak a jeruzsálemi templomba és a 
Szentlélek eljövetele ünnepén nemcsak zsi
dók, hanem a távoli kelettel kereskedést 
folytató örmények is jelen voltak és hal
lották a különböző nyelvek csodás esemé
nyét és meggyőződve Krisztus isteni vallá
sáról, benső vonzalommal ragaszkodtak e 
szent hithez. Ezen tény valódiságát erősíti 
meg Tertulián a zsidók ellen irt könyve 7. 
részében, midőn sz. Lukácsnak az apostolok 
cselekedeteiről szóló könyve 2. fejezetében
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a 9. és 10. verset úgy értelmezte, hogy a 
médus, mezopotámiai, cappadociai, phrig és 
pártus nemzeten kívül, mint szomszédos 
nép, az örmény is részt vett a Jeruzsálem» 
ünnepélyeken; következőleg a kereszténység 
hire még Krisztus életében ismeretes volt 
Armeniában és a zsidók által lakott szom
szédos vidékeken.

Abgár királynak tett ígéret nemsokára 
teljesedésbe ment Kr. születése után a 40. 
évben. Ugyanis Tamás apostol az Üdvözítő 
mennybemenetele után Abgárhoz küldé Tá
dét, a hetvenkét tanítvány egyikét, saját 
édes testvérét, azon utasítással, hogy menjen 
Edessába, gyógyítsa meg Abgárt és hir
desse az evangéliumot. Tádé Asszírián át 
Kisázsiának Caesarea nevű városába jött és 
sikeres predikáíásávaí megalapítá az első 
örmény egyházközséget, melyet hű tanít
ványára Teofilra bízott, kinek kérésére irta 
sz. Lukács evangéliumát és az apostolok 
cselekedeteit; Tádé azután Edessába ment, 
és beszállóit a pakráduni előkelő zsidó 
nemzetségből származott Tóbiás főurhoz. 
Tádé hire csakhamar elterjedt a városban,
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s magához hivatá őt a király. A mint Tádé 
Abgárhoz belépett, fénylő arczárói azonnal 
fölismeré, hogy ez az a megbízott tanít
vány, azért igy szólott hozzá Abgár: „Nemde 
te vagy az áldott Jézusnak tanítványa, ki 
megígérte, hogy hozzám küld egyet tanít
ványai közül, hogy meggyógyítsa fájdal
maimat?“ Tádé erre feleié: „Ha hiszesz 
Jézus Krisztusban, az Isten fiában, szived 
kívánságai teljesedni fognak“, mire Abgár 
igy válaszolt: „Én hittem benne és az ő 
atyjában, azért akartam seregeimet össze
gyűjteni és a zsidókat kiirtani, mivel Őt 
keresztre feszítették, de a római uralom 
engem ebben meggátolt.“

Erre Tádé hirdetni kezdé Krisztus 
igéjét Edessa egybegyült népének és Abgár- 
nak. Miután meggyőződött, hogy a király 
hite erős, fejére tévé kezeit és meggyógyítá 
Abgárt, valamint azokat is, kik bizalommal 
fordultak hozzá. Hálából a király és Edessa 
népe felvette a keresztséget. A király azután 
elrendelte, hogy a bálványtemplomokat be
zárják, az álistenek képeit és szobrait nád
dal befedjék. Tádé istenes művének további

3*



36

ápolása végett Addé selyemgyártót püspökké 
szentelvén, elhagyta Edessát, és Nagy-Arme- 
niába ment, hogy Krisztus evangéliumát 
megismertesse, de Szánádrug király, Abgár 
nővére fia a bálványozásba visszaesett és 
Tádét, az első hithirdetőt kivégezteté. Szá
nádrug király kegyetlenségének lett áldozata 
a király hitszilárd leánya Szántuchd, Addé, 
Edessa püspöke és több előkelő, kiket az 
örmény egyház szentel közt tisztel.

A második hithirdető volt Armenia 
vidékén a galileai Kán a városából szárma
zott Bertalan vagy Nátánáei, a ki az ör
mény hagyomány szerint Szánádrug király 
kormányzata 29. évében lépett Armenia 
földjére és először Vaszburágán tartomány
ban hirdette Krisztust; de mihelyt a király 
értesült arról, hogy a kereszténység terjed, 
sőt testvére Ogohi is fölvette Krisztus hitét, 
üldözni kezdte és Urbanopolis-, mások sze
rint Albanopolisban Sz. Bertalan, Ogohi és 
többen a keresztények közül vértanúságot 
szenvedtek. A latin és görög írók állítása 
szerint Bertalan a megtért Polymius poníusi 
király bátyja: Asztiáges alatt vérzett el.
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Baronius azt állítja, hogy sorshúzás 
utján India jutott Bertalannak. Mihelyt meg
tudta az apostol, hogy a boldogságos szűz el
hunyt, útra kelt,.de későn érkezett meg Jeruzsá
lembe; miért is azon óhaját fejezte ki a 
temetésre egybegyült apostolok előtt, en
gedjék meg, hogy láthassa legalább sírjában 
jézus anyját; de a meglepetés fájdalma 
fogta el, mert ott sem láthatá; hogy vigasz
talás nélkül ne maradjon, az apostolok ké
résére János, a szeretett tanítvány átadá 
emlékül Máriának fába metszett képét s e 
képpel indult Bertalan apostoli útjára. Ta
más apostol értesülvén Tádé testvére ki
végeztetése felől, felhívta, hogy Nagy-Arme- 
niát válassza működése helyéül. Bertalan 
itt prédikál és a boldogságos szűz képével 
oly csodát mivel, hogy Korene szerint a 
napot elsötétíté, mire a mágusok közül többen 
megtértek; majd Vaszburágán tartományban 
megsemmisíté Anahid imaházát, helyére ká
polnát emelt és oda helyezte Mária képét. 
Ezen helyet az örmény keresztények me
nedékhelynek tekinték és itt lappangtak az ül
dözések idején. Állítólag az örmény ősköltészet
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termékeny vidéke Kholtán tartomány is sz. 
Bertalantól fogadta el először a Krisztus 
tanítását. Kholtán után Ván hódolt az apos
tol tanításának; mindkét tartományban a 
fejedelmi család adta a követendő példát. 
Az apostol lelkesítésére a buzgó hívek 
mindkét helyen templomot emeltek, az apos
tol pedig püspököket rendelt lelki vezeté
sükre. Sz. Bertalan sikeres működését a 
pogány mágusok veszélyesnek látván, be
vádolták Szánádrug királynál, kinek rende
letére elevenen megnyuzaíott s minthogy így 
is élt, azután keresztre feszíttetett.

Alisán történetíró szerint a két testvér 
Judás Tádé és Kánánei Simon, Jeruzsálem 
püspökei szintén működtek Armeniában.

Judás Tádé először Asszíria- és Mezo
potámiába s onnan Perzsa-Örinényországba 
tért. Az örmény legenda szerint Álpák tar
tományban találkozott sz. Bertalannal s a hegy
tetőn kőkeresztet állítottak fel az örvendetes 
összejövetel emlékéül, melyet az örmények 
deczember 12-én szoktak megünnepelni. Ju
dás Tádé azután Unnia fővárosba jött és 
annak környékén éveken át lankadatlanul
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hirdette Krisztust, inig ő is apostol társai
nak vértanú sorsával adózott Unnia vidékén.

Kánáuei Simon, a ki szeplőtlen jelleme
miatt igaznak is neveztetett, Korene 2. 
könyve 32. fejezete tanúsítása szerint Abgár 
levele alapján nemcsak Armeniában, hanem 
Babilóniában, Asszíriában, sőt az alán nép
nek is hirdette Krisztus evángeliumát.

Ezek szerint Krisztus 4 tanítványa 
látogatta meg Armeniát és tette Krisztus 
hitének részesévé; de e nép hite erős is 
volt. Ki tudja méitóíag elbeszélni — mondja 
Galanus Kelemen hogy mennyi szent 
vére áztatta az örmény földet, mielőtt vi
lágosító sz. Gergelyt tenné Armenia szá
mára. Olvassuk el a görög, latin és örmény 
szentek életét, ott találjuk azt a 10000 
vitéz katonát, kik a rómaiak ellen győze
lemmel harezoltak, azonban a bálványokat 
megvetették s ezért Hadrián császár paran
csára keresztre feszítettek. Szebaste, Kis- 
Armenia városa csak úgy párolgott a ke
resztény vértanuk vérétől Diokleczián és 
Maximian idejében, itt vérzett el Athanage- 
nesz Szebaste püspöke hithű papjaival. De
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ki tudná egyen kint előszámlálni Armenia 
vértanúit?

Hogy Abgár király korától kezdve 
világosító Gergelyig minden hithagyás és 
üldözés daczára is fennállott Krisztus tana 
Örményországban, világosan hirdetik Amidi, 
Nisibi és Kászkár keresztény templomai.

A harmadik században alexandriai Dé
nes fölemlíti Mcruzsán örmény püspököt 
(Eusebius egyháztört. IX. köt. 8. fejezet), 
ki híveiről úgy szól, mint a legbuzgóbb 
keresztényekről, kiket az Istent gyűlölő zsar
nok (Maximinus) a bálványok és szellemek 
imádására erőszakkal kényszerített, de áll
hatatosak maradtak.

Ezen történelmi igazság mellett tanús
kodik azon esemény, hogy Szánádrug alatt 
a II. század elején léteztek Armeniában 
Rómából menekült buzgó keresztények, kik 
azért választották ez új hazát, hogy itt a 
tökéletesség útján haladhassanak és másokat 
is szent példájok által arra édesgethessenek. 
Ilyenek valának Oszkeán áldozárai, kiknek 
vértanúi emlékét az örmény egyház évenként 
megünnepli. De viszont nem hiányoztak
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olyan örmények is, kik Armeniából sz. 
Péter és Pál apostolok sírjaihoz zarándo
koltak s itt tanulták el a Krisztus hitét. 
Erről tesz tanúságot Maximianus császár 
alatt 381. évben vértanuságot szenvedett és 
az örmény szentek lajstromában megörö
kített Quintili és Yperechia cappadociai 
születésű örmény házaspár, kiknek latin sír
feliratát a vatikáni múzeum őrzi és ma
gyarul ekkép hangzik: „A cappadociai örm. 
polgár Quintilius Pius nejével Yperechiával 
vértanuság által jobblétre szenderült.“ Ezt 
állíthatjuk a 257. évben Válársápátban szü
letett világosító sz. Gergelyről, kit keresz
tény dajkája korán megismertetett a keresz
tény hit alapelveivel, a kinek vezetői Caesa- 
reában Nagy Vazul, nazianzi és nissai 
Gergely püspökök, majd Rómában, a keresz
tény vértanuság e hazájában, látva a hit- 
vallók hősies bátorságát, az önfeláldozás 
és ön megtagadás gyémánt-jellemeit; és hall
gatva, tanulva a hitvédők logikai bölcsesé- 
gét, az isteni tan czáfolhatlan igazságát, 
folyton tökélyesbítette ismereteit és erköl
cseit, hogy a reá várakozó vértanúi kínok



42

alatt el ne csüggedjen és elméjében a ke
reszténység tiszta tudása szilárdan legyen 
bevésve.

így lett világosító sz. Gergely meg- 
építője az örin. kath. egyháznak, mely saját 
intézményeiben 16 század óta él és el nem 
hagyja feledni magát. к



Az örmény kereszténység hajnalának 
előményei.

m.

A tervszerűség életadó Urának művei 
beláthat!anok és csodálatosak. Megdűl a 
királyi trón, hogy romjain új boldogság 
korszaka, a kiegyenlítő jog és megnyugtató 
igazság uralma épüljön fel. Királygyilkos 
atya gyermekéből a Gondviselés vezető keze 
nemzeti védszentet nevel, hogy bebizonyul
jon az örök igazság, miszerint a nemzetek 
szive és jövője Isten jóvoltából és hatalmá
ból él. Ezen eszmék megvalósulását szem
léljük, az örmény nemzet egén derengő 
keresztény hit hajnalodásában. Az esemé
nyek hirdetője — a történelmi fejlődéshez 
folyamodunk, midőn az örmény nép hit
életének, a pogányság fölött diadalmaskodó 
szent vallásunknak elbeszéléséhez kezdünk;
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és mindezt a szemtanú és hitelérdemlő ör
mény történész Agathangelos előadása nyo
mán közöljük, ki a 4-ik században világosító 
szent Gergely védnökünk kortársa és Ber
tád királynak tudós titkára vala.

Nagy Sándor halála után az ázsiai 
részek hatalmas uralkodója, a pártus eredetű 
nagy Arsaces, egymásután meghódítá Per
zsiát és Armeniát. A perzsák sokáig tűrték 
az idegenek gőgjét, a jogtalanságokat és 
embertelen kínzásokat; míg végre a zsarnok 
Ártábán király alatt teljesen megérlelődött 
a vágy, hogy idegen járomtól megszabadulva, 
nemzetbeli királynak hódoljanak. Eszményü
ket csakhamar tetté változtatták. Ugyanis a 
fellázadt perzsák Ártásir vagyis Artaxerxes 
sziriai helytartóhoz folyamodtak: „Téged 
tartunk vezérünknek beszédben és tettben, 
a te bölcseségedet ismerjük és tudjuk, hogy 
tetteidet a hősi erény szabályozza. Ennél
fogva kérünk Téged, légy vezérünk, mi 
szavaidat követni készek vagyunk." Az ün
nepélyes nyilatkozatot csakhamar követé a 
hadüzenet. Zekász és Kárinász előkelő törzs
főnököket bízták meg a hadüzenet meg-
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vitelével, kik Áriában perzsa király előtt 
— hivatkozva a követek bántatlan jogára — 
így szólották: „Elismerjük, hogy a király
nak hódolattal tartozunk, mert mi a király
nak, mint legfőbb úrnak, mintegy tulajdonai 
vagyunk; de a király is köteles a jog és 
igazság szerint eljárni alattvalóival szemben; 
mert mi módon büntetheti meg a jogtalan- 
kodókat az, kinek méltatlanság az elve; mi 
módon sújthatja a bűnösöket halálbünte
téssel az, ki maga is bűnökben fürdik? Mi 
érezvén a te bűntényeid féktelenségét, ki
rályi hatalmadtól elpártoltunk; nem az alatt
valói állapot gyűlölete miatt, hanem azért, 
hogy a zsarnoki uralom igájától megsza
badulhassunk.“

Ártábán megütközött a perzsák hatá
rozott izenetén, s azon fenyegetéssel küldé 
vissza a követeket, hogy ily sérelmek meg
torlás nélkül nem maradhatnak. Ártábán 
őrületes haragjában azonnal fegyverre szó- 
lítá övéit, de Artaxerxes is az elégedetlen 
perzsákat és asszírokat maga köré gyüjté. 
Az ellenfelek első véres ütközete után, 
Ártábán harczosai nagy számban Artaxerxes-
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hez átszöktek; erre Artaxerxes is Ártábánt 
megrohanja és dárdájával keresztül szúrja. 
Ártábán halálával a pártus uralom véget ért.

A gyászhir csakhamar eljutott Kuzá- 
rohoz, vagyis Kozroéhoz, Armenia királyá
hoz. Ez testvére Ártábán halálát nagyon 
fájlalá s boszut forralt a bitorló Artaxerxes 
ellen, kit nemes bánásmódja miatt az egye
sült perzsa- és pártus nép közakarattal ki
rályának fogadott. Amint Kozroe gyűlölete 
sötétebbé vált, a szerint nőtt benne a meg
torlás ereje; gyorsan összetoborzá szövet
ségeseit: az alán és iber népet; megnyítá 
a Káspi tenger mellett alán-kapunak neve
zett, vasművekkel elzárt hegyszorulatot, hogy 
a hunnok azon áthatolva, Perzsiába törhes
senek; czélja egyenesen arra irányult, hogy 
a perzsa uralmat megsemmisítse és testvé
rének kiontott vére ellenében, azt hatalmába 
keríthesse. E végett különböző népfajokból 
szervezett hadsereggel Perzsiába ront; Ar
taxerxes a nagy sokaság láttára csekély 
seregével nem merészelt ütközetbe bocsát
kozni, azért futásban keresett menedéket, 
de Kozroe fölhasználta a kedvező alkalmat,
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üldözőbe vette a perzsákat s nemcsak hul
lákkal borítá el a szép mezőket, hanem 
győzelem ittas hadával, zsákmánynyal gaz
dagon megrakodva tért vissza Árárát tar
tományba. A nyert kincseket 7 pogány 
templomnak és papjainak adományozá, úgy
szintén a hős harczosokat is királyi módon 
megjutalmazva bocsátá el. E háború több
szöri félbeszakítással 10 évig tartott (228—237). 
Ez alatt Kozroe a perzsa hatalmat annyira 
megtörte, hogy a perzsa árnyék-király ta
nácsba gyűjté az összes tartományi főnö
köket, kormányzókat oly terv kieszelése 
végett, melynek segélyével e szerencsétlen 
állapotot megszüntetni lehet; és nagy ju
talmat ígért annak, a ki Kozroe királyt 
meggyilkolja.

Ekkor a gyűlésben egy előkelő hely
tartó Ánák nevű kijelentette, hogy ő vál
lalkozik rokona Kozroe mint egy nyílt 
ellenség fölött véres boszut állani; csak 
halála esetén a király méltassa nagylelkű
ségére az ő véreit. A kölcsönös esküvel 
megerősített Ígéret után Ánák egész család
jával Armeniába költözött, s úgy tüntette
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fel magát, mintha a perzsa király ellen fel
lázadván Kozroehoz menekül. „Inkább 
akarok rokon király alatt szegényen, mint 
idegen zsarnok uralkodó alatt gazdagon és 
magas méltóságban élni,“ mondá a szín leg 
menekült. Armenia királya szívesen fogadá 
téli szállásán az előkelő férfiút; tiszteletére
vigalmakat rendezett, sőt bizalmával any- 
nyira kitüntette, hogy maga után a második 
méltóságra emelte. Midőn a téli nagy hó- 
fuvatagok megszűntek s a tavasz megnyílt, 
a király Ánákkal együtt Árárát tartomány 
fővárosába Válársápátba költözött; itt a 
perzsák ellen indítandó háborúról Ánákkal, 
mint legbizalmasabb tanácsosával értekezett.

Nemsokára a király vadászatot rende
zett. Ánák fivérével együtt a király köze
lében maradtak testőrei gyanánt; s midőn 
a többi főurak a vidéken elszéledve por- 
tyáztak, Ánák most idejét látta, hogy a 
perzsa királynak tett esküjét beváltsa. E szűk 
társalgási körben a testvérek ruháik alá 
rejtett kardjokat hirtelen előránták és a véd
telen királyt leszúrták. A gyilkosság csak
hamar nyilvánossá lett s a tetteseket addig
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üldözték, míg a kiáradt Áráxes folyónál 
utolérték; itt a gyilkosok a folyó hullámaiba 
menekülve elvesztek. A végvonaglásban levő 
király meghagyta tanácsosainak, hogy Anák 
családja a csecsemőkkel együtt kiirtassék; 
de a Gondviselés Ánák két kisdedét élet
ben megtartá, s ezek egyike a mi véd
nökünk : szent Gergely, a keresztény hit 
hajnaiodásának megteremtője az örmény 
nemzet lelkében.

Ki az, ki a sötét, nehéz álomból ki
pihent szemekkel nem néz fel édesdeden a 
menyboltján pirulva rezgő sugárszőnyegre, 
arra a zománczban fényeskedő hajnalra? 
Mint a kisded az üveghasáb színében, lelke 
mosolygó vonásait látva, örömében röpkéd: 
ily öröm víszfénye tükrözött vissza a ke
reszténység világosságának felderengésekor 
Armenia népében. Világosság! Minő ineny- 
nyei jelenség, lelkesítő szó, a szent Írás 
szerint „Istennek elsőszülött teremtménye!“ 
egy sugár azon fényözönből, ki „hozzá
férhetetlen világosságban lakik“ és meg
testesülve „a világosság földre szállott,“ 
hogy beigazolja az apostol szavait: „Ő benne
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vala az élet és az élet vala az emberek 
világossága. És a világosság a sötétségben 
világoskodik.“1 Üdvözlégy kereszt világossága 
Armenia halmain és völgyein!

1 Sz. János I., 4. 5.



Világosító sz. Gergely ifjúsága és pár
beszéde Bertád királylyal.

IV.

Nem homályosukat el azon igazság 
fénye, hogy e föld árvát nem termel; s ha 
még is találkozik árva, csak az a valódi 
árva, kinek nincs erős hite és rendületlen 
bizalma, hogy él egekben az árvák gond
viselő Atyja.

A királygyilkos Ánák, mihelyt végre- 
hajtá gyalázatos vállalatát, s ezt Artaxerxes 
megtudta, ádáz dühe kielégítése fölötti örö
mében rendkívüli ünnepséget rendezett bi
rodalmában, s gazdag ajándékokkal elhal
mozta a pogány istenek templomait; azután 
diadallal bevonult Örményországba, honnan 
a vezér nélkül barangoló csapatokat kiűzte; 
parancsot adott ki, hogy Kozroe családját 
az utolsó csecsemőig kardra hányják, de a 
Gondviselés szabadító lelkeket támasztott,

4’
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a vész órájában a jövendő nagyságot ké
szítő elé. Mántáguni Árdávázd országnagy és 
Óda, Áni várparancsnoka önfeláldozásából 
a Kozroe család két ivadéka megmentőre 
talált; ezeknek egyike Dertád előbb Cesa- 
reába, azután Rómába jut, Licinius katonai 
parancsnok udvarába; Dertád húga Kozro- 
vitucht Óda családjában, Áni várában talál 
szülői szerető karokra. Hasonlóképen nem 
maradt árván az arsacida házból származott 
perzsa szatrapa Ánák fiacskája, a Válársápát 
fővárosban 257-ben Kr. u. született világo
sító Védnökünk, kit dajkája Zsófia a me
nekülő főurakkal együtt káppádocziai Ce- 
sareába magával vitt. Történt, hogy ütköz- 
ben felüdülés végett egy fa árnyékában 
megpihentek, itt Zsófia angyali szózatot 
hallott, mely Gergelynek szóíítá a kisdedet, 
ezáltal jelezni akarván Gergely keresztnevét 
s azon magasztos rendeltetését, hogy ő van 
kiszemelve az örmény nemzet nagylelkű 
atyjának, első főpásztorának. Az eszélyes 
nő korán beoltá a fogékony szívbe a böl- 
cseség vezető erényeit: az isteni félelmet, 
alázatosságot; és a gyakorlati élet akkori
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tudományos ismereteire kiválóan képesített 
gyermeket könnyű szerrel megtanítá, hogy 
egykor Gergely apostoli hivatásának, mint
egy második Abrahám ősatya teljes ere
jével megfelelhessen.

Az Arsacida uralkodó-ház sarjadéka 
Gergely deli ifjúvá fejlődvén, Dávid örmény 
herczegnek Mária nevű leányát vette nőül; 
s miután Gergely királyi vére két fiúnak 
adott életet, a buzgó férfi és istenfélő nő 
azon határozatot érlelték meg magukban, 
hogy házassági frigyökről lemondva, ezután 
Istennek szentelik éltüket. Ez okból az anya 
Aristaces fiával zárdába vonult, míg a má
sodik: Vertánesz nevű fiát nevelő gondo
zására bízta.

Ezalatt Kozroe fia: Bertád Licinius 
hadseregében előkelő álláshoz jutott; mi
helyt Gergely megtudta atyja történetét, 
föltette magában, hogy atyja gonosztettének 
kiengesztelése végett, mint idegen Bertád 
szolgálatába lép; eltitkolja előtte kilétét, va
lamint azt az indokot is, hogy mi vezette 
őt, mint királyi sarjadékot ily lealázó szol
gálat elhatározására. Gergely a legnagyobb
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odaadással teljesítette nehéz kötelmeit, de 
készséggel tette azokat, hogy elégtételt adjon 
a jó fiú atyja bűneiért.

Dertád vitézsége és rendkívüli testi 
ereje miatt mintegy második Sámson híré
ben állott. A római krónikások följegyzései 
szerint egy versenyfutás alkalmával, a mint 
vetélytársa őt kocsijából kizökkenté, a ko
csiról leesett Dertád vaskézzel ragadta meg 
a járművet és a négy mén egy lépést sem 
mehetett tovább. Más alkalommal a két szilaj 
bikát, kitépvén azoknak szarvait, a verseny
téren megsemmisíté. Ügyességének és talá
lékonyságának is szép jelét adta; ugyanis, 
midőn a hadsereg lóállománya részére szük
séges takarmány hiánya miatt már-már lá
zadás tört volna ki, a közel fekvő város 
magas falán felkuszott, takarmányt szerzett 
bővében, az erőd faláról sérülés nélkül le
ugrott s így segített a kritikus pillanatban; 
nem csoda, ha főnökei és bajtársai előtt 
általános tisztelet tárgyát képezte. De harczias 
bátorságát akkor tüntette ki legvilágosabban, 
mikor a gothok Ráze nevű királyát pár
viadalban megölte. Ráze, Ánák nővérének
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Kozrovuhinak, az ef tál iák királyának fia. 
Miután Dikrán a lifinek elleni csatában el
esett, Kozrovuhi Perzsiába költözött, hol 
a derék ifjú Ráze a gothok királya lett. 
„Miért ontsunk ki hiába annyi vért — így 
szólítá fel Ráze Dioklecziánt a párbajra — 
itne én és te szálljunk ki táborunkból s a 
ki ellenfelét legyőzi, legyen annak alatt
valója és vérengzés nélkül mindkét részen 
legyen béke és biztonság.“ A kihívás miatt 
a satnya császár megszeppent, körözvényt 
bocsátott hadvezéreihez, hogy azonnal sies
senek hozzá tanácskozásra, miként lehetne 
megmenteni Róma tekintélyét ily támadás
sal szemben?

Licinius is megérkezvén csapatjával, 
így szólott Dioklecziánhoz: „Uram! szived 
semmi esetre ne remegjen. Van a te se
regedben egy férfiú, Dertád, Armenia ki
rályának törzséből, a ki vitézségét és ügyes
ségét már többféleképpen beigazolta.“ A 
császár magához hivatá Dertádot és a vál
lalkozó leventét bíbor ruhába öltözteté, fe
jét koronával diszíté, hogy mindenki azt 
higyje: ez maga a császár.
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Másnap hajnal keltével a két fél had
serege trombita harsogásával vonult a csata 
színhelyére. A találkozás pillanatában, mint 
oroszlán rohant a két bajnok egymás ellen, 
de az álcsászár Bertád iszonyú csapása 
leteríté a gothok királyát s ezt, mint a 
győzelem jelét Diokleczián elé hurczoita. A 
császár elismerésül gazdagon megjutalmazta 
az örmény hőst és római sereg élén Ör
ményországba küldé, hogy atyja trónját 
visszafoglalja. Bertád egymás után meg- 
hódítá a perzsák által megszállva tartott 
örmény tartományokat s birodalmának biz
tosítása végett erődítményeket emelt.

Az Örményországba visszatérő Bertád 
kíséretében, mint egyik bizalmasa és vezére 
működött világosító Gergely 286-ban Kr. u.

Miután Bertád Örményország fölötti 
uralmát biztosítva látta, a győzelem isten
nője iránt hódolatát áldozatokkal kívánta 
bemutatni; e végett Eriza városba vonult 
nagyjaival, hogy ott Biána templomában a 
segítő istennőnek virágkoszorut felajánljon. 
A király és udvarnagyjai imádattal áldoztak, 
csak Gergely vonakodott e pogány szokás
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tói. Midőn értesült a király, hogy Gergely 
megtagadta az istennő iránt köteles áldozat 
bemutatását, sátrába hivatá s így szólott 
hozzá: „Téged, mint idegent fölkaroltalak, 
bizalmammal elhalmoztalak, hogy merészelsz 
ellenszegülni és más istent imádni, melyet 
én nem imádok? Több év óta ismerlek s 
te mindenkor hu voltál hozzám elannyira, 
hogy kiváló kedvem telt benned s az a 
tervem, hogy téged boldoggá tegyelek; tehát 
miért nem teljesíted akaratomat?“ Erre 
Gergely azt válaszolá: „Isten parancsolta, 
hogy a szolgák engedelmeskedjenek földi 
uraiknak, a mint te is tanúságot tész rólam, 
hogy én neked híven szolgáltam; de az 
Istent illető imád ást nem szabad másnak 
megadni, mint neki, mert egyedül 0 az ég 
és föld ura, az angyalok teremtője, kik az 
ő dicsőségét magasztalják, az embereknek 
és mindennek, a mi a földön és a tenger
ben van, kötelességük, hogy mint teremt
ményei neki szolgáljanak és akaratát telje
sítsék.“ Ekkor Dertád fenyegetőig föllépett: 
„Vedd tudomásul, hogy az eddig teljesített 
szolgálataid, melyek jutalomra érdemesítettek,



58

bánatot fognak rád halmozni; tisztelet he
lyett gyalázat, a neked szánt magas méltó
ság helyett börtön bilincse és halál fog 
rád zúdulni, reményeid megsemmisülnek, 
ha nem imádod a bálványokat, kiváltképpen 
a felséges istennőt, ki nemzetünknek di
csősége, megmentője; kinek a királyok és 
különösen a görög császár, mint a szerény
ség kutforrásának, az egész emberi nem 
jótevőjének, mint a nagy Jupiter leányának 
áldozatot mutatnak be.“ Gergely erre igy 
szólott: „Én mindig odaadással szolgáltam 
neked és semmi olyast nem cselekedtem, 
a mi hivatásomat, mint hű szolgának és be
csületes alattvalónak beszennyezné. Isten 
megígérte, hogy a kik érte a föld urainak 
szolgálnak, méltó jutalmat nyernek. Én sem
mit sem remélek tőled, hanem csak a Te
remtőtől, kinek minden látható és láthatatlan 
teremtmény az ő tulajdona. A mi fenyege
téseidet illeti, a ki jutalom helyett szomo
rúságot akarsz rám halmozni, ha kivégeztetsz, 
csak segítségemre lész a Krisztus által ígért 
örömök elnyerésében, kinek országa soha
sem múlik el. És midőn te nézeted szerint
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tisztelet helyett gyalázatot akarsz rám zú
dítani, az angyalok tiszteletét szerzed meg 
nekem, kik örvendezve hirdetik a Teremtő 
dicséretét. És mivel te magasabb hivatali 
állás helyett a börtön békóit helyezed szá
momra kilátásba, boldognak érzem magam, 
hogy a bilincsekbe vert Uramhoz hasonlóvá 
lehetek és vele együtt az ő második el
jövetele alkalmával örvendezhetek. Ha magas 
rangomtól megfosztasz, csak magasabb körbe, 
Ábrahám atyám mellé, az igazak sorába 
emelsz föl engem. A mi pedig a halált 
illeti, ezáltal a választottak közé, Jézus 
nyájába vezetsz be.

Arra vonatkozólag, hogy a halál által 
minden élet-reményem megsemmisül, ez az 
eset, ha életemet is elveszed, az Istenhez 
állhatatosan ragaszkodóknál nem fog elő
jönni. A kik pedig az élettelen isteneket 
imádják, melyeket emberi kezek alkottak, 
azoknak valóban lehet okuk, hogy az örök 
életre nézve reményük vesztét higyjék.

Az, kit te nagy Diánának nevezel, talán 
egyike azoknak, kik egykor éltek és a kik 
pogány varázslat folytán, különböző alakok-
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ban megjelenve, az embereket rászedték és 
rábeszélték, hogy számukra templomokat 
építsenek, szobrokat állítsanak és őket imád
ják; a kik magukban véve semmiségek, 
maguktól sem jót, sem rosszat tenni nem 
tudnak, a kik sem az imádóikat tiszteletre 
gerjeszteni, sem pedig ellenségeiket meg
semmisíteni nem képesek. A helyett, hogy 
az igaz Istent imádjátok, kinek javait él
vezitek, a fának, kőnek, aranynak, ezüstnek 
szolgáltok, holott ezeket Isten az emberek 
szolgálatára és használatára rendelte. De én 
teljes engedelmességgel akarok Istennek 
szolgálni, a ki mindent alkotott, ki mindent 
szétrombolni vagy irgalmassága szerint is
mét helyreállítni képes, ezért életünk tar
tóssága addig terjed, míg ő azt akarja. És 
jóllehet mi meghalunk, mégis élni fogunk, 
mert az Isten fia meghalt és ismét föl
támadott, beigazolta a föltámadás által, hogy 
mi is, ha érette meghalunk, vele ismét fel 
fogunk támadni. Akkor a Teremtő országa 
a teremtmények előtt nyilvánvalóvá lesz és 
az istentelenség irgalmatlan boszút fog maga 
után vonni.“
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Gergely bölcs beszédére a király eze
ket válaszold: „Te azt mondod, hogy te 
tőlem semmit sem remélsz és tőlem semmit 
sem kívánsz; tudom, hogy te a halált és a 
jutalmat a sírban várod, a hol elődeid már 
nyugosznak; azért én is téged oda küldlek, 
a hová te menni szándékozol. De mutasd
meg nekem, ki az a Krisztus, hogy én is 
ismerjem, a kit te Teremtőnek nevezel? 
Talán ő a sirhantok őrszelleme, a kihez te 
kívánkozol, vagy a te börtönöd bilincseinek 
megszabadítja? Hol vannak azok az örökké 
tartó örömek, melyekről ábrándozol, vagy 
mit vélsz a Krisztus eljövetele felől? Kik 
azok az angyalok, a kik felől beszélsz, vagy 
miben áll reményiek s miért essünk mi 
kétségbe? Beszélj el nekem mindent körül
ményesen, mert különben az istenek ellen 
nyilvánított gyalázkodásodat büntetlenül nem 
hagyom. Te azt mondod, hogy ezek csak 
emberek, és az emberi természet körébe
lerántod, miáltal a legnagyobb gyalázattal 
illeted őket, sőt minket is királyokat; mert 
azt állítod, hogy a királyok, kik az isteneket 
imádják esztelenek.“ Erre így szólt
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Gergely: „Krisztus az Isten fia, ki által Ő 
e világot alkotá, Ő az élők és holtak bí
rája, Ő valóban, a mint mondád, őrszelleme 
a síroknak, mert szabad akaratból halt meg, 
sírba szállott és őrzi az emberek csontjait. 
Feltámadása által beigazolta a holtak fel
támadását, hisz Ő a feltámadás és az élet, 
О felújítja az emberi testet és azzal a leiket 
felruházza, Ő fogja megszabadom a bűn 
kötelékeitől azokat, kik a bálványozás által 
lebilincselve vannak s azokat, kik hozzád 
hasonlólag az istenteíenség lánczaival vannak 
lebilincselve, meg fogja törni; de olyan 
bilincsek által, melyekkel te fenyegetsz, ir
galmassága kegyelmét szokta nyilvánítani s 
azokat megszabadítani, a kik benne remél
nek. Az örökkétartó örömek pedig, melyeket 
szerettei számára készít, kik az ő parancsait 
megtartják, olyanok, hogy azok élvezői 
örökké részesek lesznek az ő istensége lá
tásában, míg a bűnösöket szakadatlan kí
nokkal fogja sújtani; s mindez Krisztus 
eljövetelével teljesedésbe fog menni. Az 
angyalok az ő végnélkül! uralmának, dicső
ségének szolgái. A mi reményünk ezekre
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van építve, a ti reménytelenségtek pedig 
abban áll, hogy nem ismeritek a Teremtőt 
úgy, a mint Ő azt tőletek kívánja, és nem 
is iparkodtok őt keresni és megismerni. 
Valóban olyanokká lettetek, mint az ész 
nélküíí állatok, mert nem ismertétek meg 
uratokat. Én, a mint te mondád, gyaláztain 
az isteneket; de miként lehet azt tisztelet
lenségnek tartani, ha azok soha semmit sem 
tudnak a tiszteletről; mert emberi kezek 
készítették és képzelet alkotá őket. A ki 
tehát ilyeneket imád, valóban állathoz ha
sonló; van szája, de nem tud beszélni, 
vannak szemei, de nem látnak, fülei nem 
hallanak, végtagjai és nem mozognak és 
szájukban nincs lehelet. Azok is, a kik 
ezeket kcszíték és azok is, a kik ezek
ben bíznak, hozzájok hasonlókká lesz
nek.“

Mintha a tél fagyos hidegét a tavasz 
olvasztó fuvallata feltörte volna: époly erő
vel hatott e nyílt homloku férfiúnak, Ger
gelynek szellemi nagyságát hirdető beszéde; 
mintegy új evangélium, telve a kegyelem 
tiszta világosságával és Istenbe helyezett
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erős hittel. Gergely magasztos szavai vil
lamos áramként hatottak a királyra, de 
nem enyhítő, tisztító erővel, mert a szen
vedély hevületének embertelen kitörését idéz
ték elő.



Világosító sz. Gergely vértanuságának 
keresztútja.

V.

Elkövetkezett Gergely bátor nyilatko
zata következtében a megpróbáltatások ret
tenetes sora, melyek gondolatára is meg
bénul a szív, hogyan lehet ember ember
társának farkasa, hogy miket képes a meg
vadult szenvedély és nyers erő alkotni a 
rendületlenül álló meggyőződéssel szemben.

Megparancsoltam neked többször, hogy 
mesebeszédeiddel ne izgass. Eddig meg
kíméltelek téged 
egy oly férfiút, ki személyem körül érdemet 
szerzettéi; reméltem, hogy észretérsz és az 
isteneket imádni fogod, a kiknek tiszteletét 
elrablád, mert nem ismered el isteneknek, 
holott valóban azok. Megveted a hatalmas, 
aranyszobrú Diánát, országunk éltetőjét és

szól a király mint
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a nagy Jupitert, a föld és ég teremtőjét; 
némáknak nevezed a többi isteneket, sőt 
bennünket is lealacsonyítottál. Mivel te a 
gyalázkodás szótárában annyira jártas vagy, 
hogy bennünket vadállatokhoz hasonlítani 
nem irtóztál, azért átadlak téged a kínzá
soknak, hogy érezd szavaid hiábavalóságát. 
En nagyra becsültelek téged, magamat meg
aláztam, hogy hozzád szóljak és te úgy 
feleltél nekem, mint pajtásodnak.“ Ez okból 
először szigorú fogságba helyezte, azután 
megparancsolta Dertád, hogy Gergely kezeit 
kössék hátra, szájába tegyenek zablát, a 
hátára sóterhet, s mint egy fölpodgyászolt 
öszvért futtassák meg; sőt hogy a király 
zsarnoksága annál szembeötlőbb legyen, 
megrendelte, hogy Gergelyt, melle körül 
erősített szíj segítségével palotájának tetejéig 
húzzák föl. Így maradt függve 7 napig. 
Ekkor a király maga elé á’líttatá és kérdé: 
„mikép tudtad kiállani és nem roskadtál 
össze a súlyos szenvedés alatt? íme belát
hatod, hogy nem marad büntetlenül, ki az 
isteneket szidalmazni merészli. Ha még most 
sem imádod az isteneket, akkor még na
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gyobb kínok fognak reád szállani. Gergely 
erre ezt feleié: „A mi a bálványokat illeti, 
melyeket isteneknek nevezel, nem egyebek, 
mint kézzel készített művészi képek, fából, 
kőből, ezüstből vagy aranyból; ezek soha
sem beszéltek és nem gondoltak sem rád, 
sem rám. A mi a rám rakott sóterhet illeti, 
nem roskadtam le alatta, mert bizom az 
én Uramban, a ki az igazság savával fogja 
befüszerezni keserű állapotomat és az alázat 
édes igáját örökkétartó ajándékul fogja adni. 
A kik pedig kőbálványokat imádnak, a 
próféta szavai szerint (Mózes Il ik könyv. 
XV, 5.) a mélység elborította őket 
és alászállottak a tenger fenekére, 
mint a kő; a kik a fából faragott bálvá
nyoknak hódolnak, azokról így szól a pró
féta: (Ezekiel XX. rész. 47, 48. vers.) Én 
tüzet gyújtok benned és megégetek 
benned minden nyers fát és minden 
száraz fát, és nem oltatik el a gyula- 
dás lángja, és megég abban az egész 
terület, és meglátja minden test, hogy 
én az Úr gyújtottam meg azt; a kik 
pedig az ezüst és az arany bálványokat

5*
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imádják, Ezekiel (VII, 19.) szavai szerint 
„Ezüstjük és aranyuk nem szaba
díthatja meg őket az Úr haragja 
napján,“ a ki képes nehéz terhet rakni a 
neki ellenálló és hozzád hasonló bűnösökre.“ 
A király Gergelynek ezen szavaira mintegy 
éles kard által megsebzett oroszlán elrendeld, 
hogy rögtön Gergelyt fejjel lefelé akasszák 
föl, s a míg így függ, a trágyadomb füstjét 
bocsássák rá, és tíz izmos férfi lelke ki
szakadtáig vesszőzze a király parancsát 
makacsul megvető sz. vértanút. Hét napon 
át maradt így függve, mialatt nem szűnt 
meg hirdetni Krisztus evangéliumát és imád
kozni önmagáért és feleiért. „Hálát adok 
neked Uram, hogy méltatlanságomat ke
gyelmedre érdemesítéd, hogy fájdalmaim 
keserűségét békével elviseljem; könyörülj 
rajtam, mint egykor azon gonosztevő fölött 
könyörültél, ki a kereszten fájdalmaidnak 
résztvevője vala; adj erőt, hogy sz. neved 
igazságáért harczoljak és meghaljak; add, 
hogy azokkal együtt, kik nevedért dicsősé
gesen múltak ki, az örök boldogság koro
náját elnyerjem. Irgalmazz teremtményeid-
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nek, különösen Örményországnak, hogy 
téged és egyszülött fiadat, a mi Urunkat 
megismerjék; lágyítsd meg az emberek szi
vét, hogy édes igádnak hódoljanak; s mivel 
az egész világ tele van irgalmaddal, ennél
fogva azokat is, a kik még nem jutottak 
az igazság útjára, hívd meg vendégszerető 
asztalodhoz örökkétartó országodba. Add, 
hogy az egész föld, melyet véreddel meg
váltottál a sötétség hatalmától, hogy hozzád 
térjen, egyedül téged imádjon, és hogy 
haragod távozzék az emberektől.“ így fo
hászkodott a sz. és följegyzék az írók, és 
a király elé terjesztek azt; de a következ
ményekből ítélve ez sem hatotta meg a 
királyt. „Hát most hogyan vélekedel Ger
gely? Életem segítségére akarsz-e lenni, 
a mint ezt ifjú korodtól fogva tetted, vagy 
hiúságodat követve, czéltalanul akarsz meg
halni?“

Mire Gergely feleié: „Sietek testemtől 
elválni, parancsolj velem, a mint neked 
tetszik, mérj rám bármily halált, hogy az 
örök élet koronáját mielőbb elnyerjem.“ A 
király erre így válaszolt: „Ezt az ajándékot
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nem fogom neked megadni, hogy gyorsan 
kiszenvedhess, és a szenvedések után nyu
galmadat, melyet te örök életnek nevezesz, 
bizton elnyerhesd; hanem huzamos szen
vedéseket bocsátók rád, hogy gyorsan meg 
ne halj s ez által megboszulva legyen az 
istenek megbántása, s azon makacsságod, 
melylyel tőlük a hódoló imádást megtagadod.“ 
Ekkor a király megparancsolá, hogy két 
fahasáb közé irgalmatlanul szorítsák össze 
lábait, úgy, hogy a vér lábujjain kicsordult; 
de Gergely ekkor is így szólott: „Áldott 
legyen a látható és láthatatlan teremtmé
nyek Ura, a ki erőt adott a megpróbálta
tásra.“ A király meggyőződött, hogy Gergelyt 
nem lehet könnyen az isteneknek meg
nyerni, azért a vértanuság kegyetlenebb 
eszközeit vette elő. Vasszegeket veretett 
Gergely lábai alá és azokon sétáltató, 
úgy, hogy a vér áradozva folyt ki. Ekkor 
Bertád utalva a vérnyomokra, mondá: „Váj
jon ezek is az istenednek láthatatlan alkotásai, 
a melyeket te itt látsz.“ „Igen, viszonzá a 
sz., jól mondod, hogy ezek az én Istenem
nek láthatatlan alkotásai, mert a mit gyenge
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ségünkben vetünk el: az erényben kel ki; 
gyalázat közt vetettünk és dicsőséggel ara
tunk. Mert mindenki megy és könyek közt 
veti el a magot: a szomorúságot és fáj
dalmat, melyek üdvösségünk végett szál
lanák reánk, de midőn az aratás idején a 
kalászokat gyűjtik bőven: akkor öröm és 
vigság közt mutatják föl azokat.“ (Zsolt. 
128, ó.) Ekkor a király a bakókhoz for
dulva, megparancsolá, hogy üssék arcziil 
addig, míg könyei kicsordulnak, hogy ő is 
részesüljön amaz örömökben. S midőn a 
szentet össze-vissza verték, hogy könyei 
csorogtak, kérdé tőle a király: „Úgy-e ez 
előtted öröm?“ „Mindenesetre, válaszolá a 
sz., a mennyiben arcza verítékével fáradozó 
föld mi vés, a nyári hőségben rálövelő nap
sugarak alatt nem csügged el, hanem szor
galmasan gyűjti a gyümölcsöket, melyek a 
téli pihenő alatt számára örömet és nyu
galmat biztosítanak.“ „Tehát csak munkál
kodj, úgymond a király, a vértanuság szántó
földjén, hogy a várva várt nyugalmat föl
találhasd.“

A kegyetlen király éjjel-nappal azon
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töprengett, hogy válogatott kínzásaival a 
csodás állhatatosságú Gergelyt megtörje; 
miért is hátára fekteté, fejét gerendák közé 
szoríttatá s ily állapotban sót, salétromot 
és eczetet töltetett be az orrába; de mindez 
a király előtt csekélységnek látszott; azért 
júhbőrből készült zsákot hozatott, megtöl
tette azt hamuval és abban annyi űrt ha
gyott, hogy a lélekzetvétel ne legyen gá
tolva; a zsákot a sz. fejére húzták és a 
nyakánál lekötötték, hogy lélekzetvétel al
kalmával a hamu befogja. Ez a kínzás 6 
napig tartott, melynek lefolyása után a 
zsarnok ily kérdést intézett Gergelyhez: 
„Honnan jösz te Gergely? Talán abból az 
országból, melyről te nekem beszéltél.“ 
„Igen, válaszolá a sz., abból a boldog or
szágból jövök, mely sohasem fog elmúlni, 
a hol hamu helyett hervadhatlan virág, 
eczet helyett édes öröm vár reám. Ger
gelynek ezen magasztos gondolatai még 
inkább kihozták sodrából Dertádot. Most 
már a legaljasabb vértanuságot mérte Ger
gelyre. Ugyanis lábánál fogva felakasztatá 
és lobogó vizet öntetett belé. Azután le
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vétette a fáról és így szólott hozzá; „Tel
jesíted-e akaratomat vagy nem? Imádod-e 
az isteneket, melyek az egész világ üdvére 
és épülésére vannak?" Mire Gergely így 
felelt: „Én az én Uramat imádom Istenem 
gyanánt, mert ő a teremtő, élet és üdv; 
de a bálványképeket, miként eddig, ügy 
ezentúl sem fogom Isten gyanánt elismerni, 
mert emberi kezek faragták." Erre a király 
így szólt: „Mivel az istenekről azt állítád, 
hogy emberi faragványok, hulljon rád most 
boszuvillámuk." Már a veríték özöne lepte 
el a kínzók homlokát, csakhogy azt az 
alkotást, mit embernek neveznek, megtörve, 
lelki erejétől megfosztva láthassák. De im 
a kínzók ajkán és szivében Isten szelleme 
megszólal, s a kínzó eszközök, mint a ruhát 
verő pálcza, nem rombolnak, hanem a lelki 
tisztaságot és erőt nevelik. Hiába paran
csolta meg Bertád, hogy vaskampókkal 
szaggassák fel Gergely testét, Gergely ön
érzetes a szenvedésben, és így szól: „El
határoztam magamban, hogy kisded koromtól 
fogva szivembe öntött isteni törvényt híven 
megtartom. Ő az a hatalmas, a ki képes
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minden nyomortól megmenteni, míg ma
gadat beveted a kínok jövendő özönébe, 
mert őt nem ismered, sőt másokat is kény- 
szerítesz, hogy Isten szeretetétől elváljanak.“ 
„Hol van a te Istened, kiáltá a király, a ki 
kiszabadíthat kezeim közül, vagy engem el
itéi?“ A felbőszült Bertád tovább haladott 
a vészes lejtőn, vas tövisekkel sűrűn hintett 
földre terítteté a meztelen Gergelyt s azon 
addig forgattatá, míg egész testét az átszűrt 
tövisek vérrel boríták. Másnap a király az 
irtózatosan megkínzottat maga elé állítván, 
így nyilatkozott: „Csodálkozom, hogy még 
életben maradtál, semmibe vetted a fájdal
makat, és még szólani képes vagy.“ De 
Gergely erre azt feleié: „Ez nem az én ki
tartásom, hanem a kegyelem Urának ereje, 
a kit teljes szívvel arra kértem, hogy te 
Isten szolgájának állhatatosságát felismerve, 
beláthasd, hogy a benne remélőket semmi
képpen sem lehet Isten szeretetétől elvá
lasztani.“ Azonban a zsarnok tervét sem 
az isteni tanítás, sem a béketürés csodás 
példája nem vala képes megtörni, sőt inkább 
éleszté ádáz dühe lángját; ez okból meg
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parancsold, hogy Gergely mindkét lábszárát 
vaslemezek közé helyezzék, szegekkel verjék 
át s úgy akasszák föl. 3 napig szenvedett 
ily állapotban; a 4-ik napon maga elé állíttatá 
a király: „íme a te csalfa reményed ismét 
meghiúsult és nem szabadított ki kezeink 
közül." Gergely erre feleié: „Ellenkezőleg, 
hisz láthatod, hogy a te reményed hamis 
alapon áll, mert a legválogatottabb kínzá
said sem csüggesztének el azért, mert az, 
a kit te tisztelsz, semmi, és tetteid a tévely 
művei. Szívleld meg, hogy én nem retten
tem vissza a vértanuságtól, hanem az Úr 
erejével harczoltam ellenségemmel, mert 
előbb-utóbb megtörik az öreg test, és akkor 
eljön a nagy építész, fiait fölkeresi és a 
megvénhedt test részeit összehozza, és a 
kiknek lelkét erkölcsi tisztaságban találja, 
meg fogja dicsőíteni. Azok pedig, kik Isten 
ellen támasztott gyülölségben élnek, szintén 
föl fognak támadni, de az örök szenvedés 
tüzére, különösen azok, kik, mint te, a bál
ványokért rajongtak." Ezek a szavak mélyen 
elkeserítették a királyt: „Én nem törődöm 
azzal, hogy téged Istened ismét föltámaszt
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vagy nem; de mivel mondád, hogy örök 
tűzre vet engem, én tehát itt, ideiglenes 
tűzbe vettetlek; hadd lássam, megment-e 
innen Istened?“ Utoljára megparancsolá a 
király, hogy egy nagy üstben olmot ol
vasszanak; miután az folyékonynyá vált, 
leöntette a sz. testét, és a hús czafatokban 
hullott alá; és ugyanazt szájába is önteté; 
de mégsem halt meg, hanem oly erős- és 
derültnek mutatkozék, hogy a hozzá intézett 
kérdésekre tiszta feleletet adni képes vala. 
„Miként tudsz lélekzeni még?“ kérdé a 
király; mire a sz. válaszolá: „Nem mondtam-e 
már, hogy mindez azért történik, hogy meg
ismerd az Urat, ki erőt ad és megszégye
níti azokat, kik hozzád hasonlólag ellene 
harczolnak “

Látván a király a kínzások sikertelen
ségét, édesgető eszközhöz folyamodott. Ma
gas hivatallal és kitüntetések reményével 
kezdé kecsegtetni. Ekkor a királyhoz belép 
Árdávászd, a ki Dertádot k'sded korában 
megmenté a kivégzéstől, és a kit ezért 
Dertád főparancsnoki méltósággal jutalma
zott és így szólt: „Hatalmas Király! Ger-
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gely nem érdemli meg az életét, tehát ne 
is éljen és ne lásson többé világosságot. 
Milyen rég van közöttünk és még sem 
ismertük meg őt, ő édes atyád gyilkosának 
fia, a ki Örményországra annyi szomorú
ságot hozott; azért nem tanácsos, hogy 
ama gonosztevőnek szülöttje életben ma
radjon.“ A király megrázkodott a múlt 
gyászos emléke fölött és haragja pusztító 
villámmá Ion; rögtön megparancsolta, hogy 
Artásád várában a halálra Ítéltek vermébe 
dobják, melynek minden rétege a mérges 
kígyók és undok állatok fogai közt kiszen
vedett szerencsétlenek jajgatásából pattant 
ki. Mikor elhurczolták, 
vértanuk könyvében olvassuk — útközben 
egy kórházból 30 régi keresztény hívő 
borult a sz. lábai elé és rögtön meggyógyult; 
minek láttára a tartományi főnök fia és anyja 
megkeresztelkedett, de a pogány tartomány
fejedelem lefejezteté. Sz. Gergely a sötét 
veremben, miként Dániel próféta az oroszlá
nok vermében épségben maradt; bántat- 
lanúl hagyták a viperák, mert egy láthatlan 
erő megfékezd a vadak természetét.

mint az örmény
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Gergely folytonos imában társalkodóit 
őrangyalával, kitől azt a vigasztaló biztatást 
nyerte, hogy ezen türelmét Isten gazdagon 
meg fogja jutalmazni, és e szellemi áldás 
az egész országra ki fog terjedni. Míg 
Gergely a veremben senyvedett, egy Anna 
nevű özvegy, az ártásádi vár lakója, na
ponta kenyérrel táplálta őt. Valóban el
mondható sz. Gergelyről, hogy Krisztus 
keresztjét testében hordozá, hogy szenve
dései Krisztus hitéből kisugárzó isteni eré
nyeknek bizonyítékai.



A bálványozásra vonatkozó királyi 
rendeletek.

VI.

Dertád király a győzelem képzelmével 
eltelve, azt vélte, hogy sz. Gergely élete 
egy megsemmisült múltnak tárgya. Fokozott 
erővel látott hozzá a megbontott viszonyok 
rendbehozatalához. Az országban pusztító 
hunnokat kiűzte, a perzsák által elfoglalt 
tartományokat visszaszerezte, majd Asszí
riába hatol s onnan gazdag zsákmánynyal 
tér hazájába; útja mindenütt a diadal virá
gaival volt behintve. Méltán Írja róla Aga- 
thangelos, hogy Dertád ruházata ragyogó 
fényben úszott, jelleme szilárd, testalkatra 
nézve széles vállu óriás, a gladiátorok ver
senyén mindig ő nyerte el a pálmaágat, 
dicsőséges neve, győzelmének hire szálló 
igévé lett: miként a büszke Dertád áttöri
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a folyók gátjait és merész előnyomulásával 
feltartóztatja a tenger dagályát: így tesz a 
valódi hős. Dertád hívő lélek; sikereit a 
bálvány isteneknek tulajdonná, azért ezek 
dicsőítésére nemcsak ő működött hálaáldo
zataival, hanem nyílt parancsot adott ki 
ezen álistenek tiszteletének terjesztése vé
gett. Ezen rendelet így hangzik: Dertád 
Nagy-Örményország királya üdvözletét küldi 
az előkelőknek, fejedelmeknek, vezéreknek, 
kormányzóknak és birodalma többi alatt
valóinak, a kik a tartományokban, városok
ban, vidéken, falukon laknak s általában 
mindenkinek! Szálljon rátok a szerencse és 
és boldogság az istenek közbenjárása foly
tán, bőség és termékenység a fenséges 
Jupiter által; Diána űrnő gondoskodása és 
a hatalmas Herkules bátorsága legyen a ti 
osztályrészetek és az egész Örményország
nak. A görögök bölcsesége áradjon ki a 
birodalomra és az istenek közvetítésével a 
vérszövetség által összefűzött pártusainknak 
és érdemes elődeinknek megkoronázott fejei 
látogassák meg lakásaitokat!

Ezen parancsunkkal mindenkinek tud-
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tára adjuk, hogy mi ezennel a ti épülés- 
tekről komolyan gondoskodunk, mert midőn 
Görögországban tartozkodánk, láttuk a ki
rályok kitartó gondosságát, melylyel az is
tenek tiszteletét előmozdították, a kiknek 
tiszteletére nagyszerű épületeket, áldozati 
állatokat, drága kincseket, templomi éksze
reket ajándékoztak; sőt az alattvalók is vetél
kedtek különféle adományok és áldozati 
tárgyak felajánlásában, hogy a halhatatlan 
istenek imádása semmi hiányt ne szenved
jen; viszont mi is tapasztaltuk, hogy mennyi- 
féleképpen méltányolják az istenek ezen 
szolgálatokat, midőn békét biztosító épít
ményeket, népes országokat és az élet leg
kellemesebb élvezetével kecsegtető javakat 
juttatták nekünk. Ezért a királyok külön 
hivatalnokokat rendelének, kiknek szigorúan 
meghagyták, hogy az istenek tisztelete elő
mozdítására ügyeljenek; s ha a köznép 
akár tudatlanságból, akár könnyelműségből 
az isteneket bármily bűntény által haragra 
ingerelné: az olyant keményen megfenyítsék; 
nehogy valamiképpen az ország jóléte meg- 
gátoltassék, vagy arra nagy veszély be

б
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következzék. Ezt cselekedtek Görögország 
királyai. Miért is elhatároztuk, hogy ^orszá
gunkban mi is azt megtartjuk, hogy a ti 
jólétetek óhajtott sikert nyerjen az istenek 
segítségével, föllendüljön közietek az istenek 
imádása s általános tisztelete és tőlük áldás 
és béke áradjon le reátok; mert miként az 
atya gondoskodik háza népérői, mi is arra 
törekszünk, hogy országunk haladását, fel
virágzását biztosítsuk.

Ez okból megparancsoljuk minden her- 
czegnek, előkelőnek, nemesnek és iparosnak, 
kik birodalmunk őszinte barátai, valamint 
a polgároknak, köznépnek és a királyi ház 
minden hozzátartozóinak, kik a mi gondos
ságunkat és védelmünket élvezik, hogy a 
közjó előmozdítása végett az isteneket ko
molyan tiszteljék és ha valaki találkozik, a 
ki az isteneket megveti, azt bilincsbe verve 
hozzák udvarunkba, és annak háza, va
gyona, birtokai, kincsei legyenek azé, a ki 
az istenek ily ellenségét nekünk átszolgál
tatja. Éljetek mindnyájan boldogul birodal
munk istenei segélyével, a kik nekünk ezen 
parancsolatot adták, hogy ti is általában meg-
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gunkat jól érezzük.

Nemsokára Dertád egy újabb rendeletet 
adott ki, mely az örményországi keresztények 
üldözésére tág kaput nyitott. De szóljon az 
ismertetés helyett az ország népéhez inté
zett nyílt parancs.

Dertád, Nagy-Örményország királya, a 
tartományoknak, városoknak, herczegeknek, 
harczosoknak, polgároknak és köznépnek 
üdvöt és jólétet kíván! Jól tudjátok, hogy 
birodalmunk fennállása óta elődeink mily 
sok győzelem és gazdag békében részesül
tek, mily sok néppel harczoltunk és őket 
meghódítottuk. De ha mi az istenek aka
ratát, nevét buzgó tisztelettel dicsőíteni vo
nakodunk: akkor hatalmas királyi székünk
ből ismét levetnek, mert a keresztények 
iránt, a kik minden áron az istenek imá- 
dását meggátolni törekesznek — gyűlölettel 
vannak eltelve. Ez okból szigorúan meg
parancsoljuk, hogyha valaki ilyen keresztényt 
talál, azonnal jelentse be, s ezért ajándé
kokkal és kitüntetésekkel fogom őt jutal
mazni. Ha pedig az ilyent följelenteni el
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mulasztja vagy éppen elrejti: a királyi ud
varban végeztessék ki és összes birtoka és 
vagyona koboztassék el. Igen, épp ez okból 
(t. i. a kér. vallás miatt) a kiváló érdemek
kel bíró sz. Gergelyt sem kíméltem, hanem 
megkínoztattam és kígyóktól hemzsegő ve
rembe dobattam; mert semmire sem be
csültem az ő nagy munkáját az istenek 
szeretete- és tiszteletéhez viszonyítva, hogy 
nektek példát adjak, miként bűnhődnek azok, 
kik az isteneket megvetik. Ti pedig éljetek 
parancsom szerint, hogy az istenek védelmét 
és az én kegyemet folyton élvezhessétek!

Nem alaptalanul kelt szárnyra azon 
általános hiedelem, hogy Gergelyt a verem 
börtöne fölemésztette, de a nemzeteknek 
életfonalát fentartó Gondviselés nem feled
kezett meg hű szolgájáról és arra méltatta, 
hogy néhány zárdaszűz az isteni irgalom 
hírét meghozza Arméniába. Távoli vidék 
gyermekei ezen menekültek, kiket az Úr 
kiválasztott, hogy sz. Gergely által elhintett 
igazság inagvát vérükkel áztatva, terebélyes 
fává növeljék, hogy annak üdvös árnyékában 
Örményország népe .boldog pihenőt találjon.



Ripszíme és társainak vértanusága.
VII.

Évek múltak és senki sem gondolt 
Dertád udvarában Gergelyre. Történt, hogy 
egy római nőzárdának lakói Palesztinán 
keresztül Örményországba menekültek Ká- 
jáne főnöknő vezetése alatt. Ripszíme volt 
a testvérületnek herczegi vérből származott 
azon tagja, kinek megmentése érdekében a 
társnők idegen földre vándoroltak. Ugyanis 
Diokleezián császár új nőt keresett, ki bi
rodalmában legszebb, hogy magához ve
hesse; e végett elküldé országa minden 
részébe a jeles festőket, hogy a legszebb 
nőket lefestve, választás végett neki be
mutassák. Ezen időben Rómában, előkelő 
szüzek az istenfélő élet gyakorlása czéljából 
egyesületet alkottak. Krisztusnak ezen je
gyesei között találkozott különösen egy
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Ri pszí me nevű, ki csodás szépsége és élet
szentsége által kitűnt, ki már több év óta 
herczegi rokonával Kájáneval együtt a leg
szigorúbb önmegtagadásban élt. Midőn a 
császári festők ezen szentelt hajlékba erő
szakkal benyomultak, Ripszíme rendkívüli 
szépsége elbűvölte őket, azonnal megörö- 
kíték felséges vonásait és a császár elé 
terjesztették. Diokleczián elragadtatva Rip
szíme arczának és termetének előnyei által, 
parancsolatot adott, hogy Ripszímével kö
zöljék őszinte vonzalmát és udvara készül
jön az ünnepélyes menyekzőre.

A szerzetesnők értesülvén társnőjük 
ellen szőtt merényletről, hogy esküjüket 
megtarthassák Krisztus a mennyei vőlegény 
számára, leborulva és könyes szemekkel így 
imádkozának: „Seregek Ura, örök Isten, 
jöjj segítségünkre rendkívüli szomorúsá
gunkban, szégyenítsd meg a gonosz szellem 
cselvetését. Add, hogy lámpáinkból sohase 
fogyjon el az olaj, hitünk és sz. eskünk 
világa ne aludjék el, s ne jussunk a kár
hozat sötét éjjelébe, hanem az igazság éltető 
sugarai irányítsák szemeink mozgását. Ne
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engedd Uram! hogy a kegyelem állapotá
ból, melyet Egyszülött fiad szivünkbe oltott, 
kiragadtassunk és a ragadozó farkas szét
szórja a tiszta élet sz. nyáját. Oltalmazz 
meg minket Uram sz. neved árnya alatt, 
hogy a pogány szenvedélyek a szűziesség 
ékességét el ne tiporják. Nézz alá trónod
ból, hogy mi, mint a homokra épült ház, 
a kisértések ostroma alatt össze ne essünk, 
hanem erősíts meg minket az evangélium 
igazságával és a te atyai jóságod szárnya 
alatt védj meg, míg a biztonság révébe 
eljutunk. Ha pedig a te sz. akaratod kí
vánja: akkor a vértanuság kelyhét is ki
isszuk, csak a te dicsőséges eljöveteled 
napján elnyerhessük a jutalom koronáját.“ 

A buzgó szüzek imájok közben nyert 
isteni utasítás folytán útra keltek; menekül
nek, nem azért, mert életüket veszély fe
nyegette, hanem, hogy esküjük szerint a 
sz. tisztaságban élhessenek. Utjók keletre 
vezeti; meglátogatják Jeruzsálemet és a 
többi kegyeletes helyeket. Midőn a boldog- 
ságos szűz anya sírjánál imádkozának, Ká- 
jáne főnöknő Ripszímét a sz. szűz oltal
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mába ajánld, mint isteni fiának jegyesét; és 
a Ripszírne-család kincstárából ajándékba 
kapott kis ereklyét, melyet Jakab apostol 
egykor Krisztus keresztjéből kivágott, Rip- 
szíine nyakába függeszté az eljegyzés je
léül. Azután a boldogságos szűz intelme 
alapján Edessát meglátogatták s itt meg
szemlélhették Krisztusnak nem emberi kéz 
alkotta képét; innen Armeniába utaztak; 
itt fölkeresték a szűz Mária arczképét. Erről 
Korene történetíró Árdzruni Izsákhoz inté
zett levelében ezt Írja: Bertalan apostol épp 
indiai utjából Jeruzsálembe utazott, de még 
a sírban sem láthatá az eltemetett sz. Anyát, 
miért is apostoltársai vigasztalásul neki adák 
azt a képet, mely cziprusfából volt ki
faragva, és a sz. szűz arczára történt il
lesztése következtében csodálatos módon a 
fába vésődött. Ezt Bertalan apostol Arme
niába vitte. Ezen kép segélyével sok csoda 
történt, és Anczevacjácz vidékén az Isten
anya tiszteletére épített templomban sz. 
Bertalan azt elhelyezé.

Miután a szüzek a sz. helyeket meg
látogatták, Ararát tartományba vonultak és
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Válársápát város egyik szőlősajtójában von
ták meg magukat. Élelmüket kézi munká
val, üveggyöngy készítése- és gyapjú szö
véssel szerzék meg, ima és ájtatos gyakorlat 
közt tölték napjaikat.

A császár értesülvén a szerzetesnők 
meneküléséről, nemcsak ezek ellen, hanem 
az egész kereszténység kiirtása végett iszonyú 
haragra gyűlt; mindenfelé követeket küldött 
szigorú meghagyással, hogy őket kutassák 
fel. így jött Dertád királyhoz a császári 
követ egy kérő levéllel, mely így hangzott: 
„Diokleczián uralkodó császártól, a mi ked
ves testvérünknek és uralkodó-társunknak 
Bertádnak üdv!

Judtodra adom kedves testvér, neked, 
szövetségestársamnak azokat a csapásokat, 
miket a keresztények tévelygő babonája 
miatt szenvedünk; mert uralmunkat vallásuk 
általában megveti, hatalmunkat semmibe sem 
veszi, mert azok valami holtat és keresztre 
feszített embert tisztelnek, fát imádnak s 
nagy becsben tartják az elhaltak csontjait, 
sőt halálukat is, melyet Istenükért szenved
nek, dicsőségnek számítják be. Minthogy
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elődeinket, isteneinket megvetik, törvényeink 
szerint okot szolgáltatnak, hogy őket kár
hoztassuk. Kardjaink már megtompultak, ők 
pedig a halálban sem fáradtak ki. Rászedte 
őket egy keresztre feszített zsidó s azt 
tanítják, hogy a királyoknak nem kell hó
dolni; sem az isteneket, sem a nap, hold 
és csillagok hatalmát nem becsülik, hanem 
azt hirdetik, hogy ezek is a keresztre fe
szítettnek teremtményei; sőt az istenek imá- 
dásától visszatartják az egész világot, úgy, 
hogy a nők férjeiktől s a férjek még most 
is élő feleségeiktől az istenek miatt elvál
nak. Jóllehet kemény büntetéseknek vannak 
alávetve, babonájuk erősbödött s a jogta
lanul kiontott vér növelte számukat. Láttam 
felekezetűkből egy szép szüzet, kit nőül 
kértem; de ezt is elég merészek voltak 
alattomosan megakadályozni, hogy utánnam, 
egy uralkodó után ne vágyakozzék; még 
szigorú fenyegetéseimtől sem tartanak, sőt 
mi több, engem tisztátalannak, utálatosnak 
tartanak; és a nevelőt rávették, hogy meny
asszonyommal együtt országodba szökjék 
meg. Ennélfogva testvérem nyomozd ki őket,
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fogasd el s a nevelőnőt társnőivel együtt 
végeztesd ki; és csak az általuk félrevezetett 
isteni szép hajadont küld nekem vissza; ha 
pedig neked megtetszik alakjának szépsége, 
tartsd meg magadnak, mert az egész római 
birodalomban nem találtatott, ki szépségre 
nézve hozzá hasonló. Az istenek segítségé
vel légy üdvöz a legnagyobb tisztelettel.“

Midőn Dertád e levelet elolvasta, szi
gorúan elrendelte, hogy birodalma minden 
részében kutassák s a megtalálóknak nagy 
jutalmat ígért. A menekülteket nemsokára 
a főváros közelében egy sajtóházban fel
fedezték. A király parancsára fölfegyverzett 
őrség vette körül a lakhelyet 3 napon át. 
Ezalatt csaknem az egész város hozzájok 
özönlött, hogy Ripszíme csodás szépségé
ben gyönyörködhessék.

A szent szüzek az odasereglett em
berek erkölcstelen incselkedései és élezel 
fölött megbotránkozva, könnyes szemekkel 
a mindenható Istentől segítséget kértek; 
hogy valamint a rómaiak vágyai ellenében 
sértetlenül megőrizte őket: úgy itt is adjon 
győzelmet nekik. E közben a bámuló so-
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kaság miatt szívók mélyéig megszégyenülve, 
szemeiket folyton a földre szegezték és 
arczukat eltakarták.

Az udvaronczok, kik Ripszíme szép
ségét megbámulták, az ő kellemeiről oly 
dicsérőleg nyilatkoztak a király előtt, hogy 
már a következő nap reggelén magához 
rendelteié, míg ellenben Kájánet a többi 
társaival együtt őrizet alá vétette. A királyi 
parancs szerint aranyos hintón, szolgáktól 
körülvéve, a legdrágább öltözetben és ki
rályi ékszerekkel földiszítve kellett Ripszimét 
felkisérni a királyi palotába; mert az volt 
a király szándéka, hogy Ripszimét király
névá tegye, jóllehet az alán király leányát, 
a harczedzett Askhent már nőül bírta.

Midőn Kájáne ezeket látta, így szólt 
lelki gyermekéhez: „Leányom! Emlékezzél 
arra, hogy a földi dicsőségről lemondottál, 
elhagytad atyádnak aranynyal ékesített lakát 
és szivedet az örökkétartó fényben ragyogó 
Krisztus birodalma felé fordítottad, ki a 
benne bízóknak végtelen javakat ígért. Te 
leányom, ki őseid múlandó bíborát magad
ról leöltéd, hogy szüzességedet szeplőtelenül
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megőrizd, hogyan engednéd ártatlanságodat 
eltiportatni nyomorult bűnösök által s éppen 
egy idegen országban? Isten őrizzen, hogy 
ez soha meg ne történjék, inkább vegyen 
mindkettőnket magához az, ki gyermeksé
günktől fogva ez óráig oly atyailag reánk 
gondot viselt!“

Midőn Ripszíme egyfelől tiszteletre
méltó lelki anyjának szellemdús szavait hallá, 
másfelől pedig az udvaronczok sokaságát, 
pazar fénytől elárasztva körülötte látá: a 
sz. Lélek kegyelmétől eltelve, s a hit pajzsá
val fölvértezve, — hogy égi jegyesének tett 
örök hűségét megtarthassa, ֊ 
így fohászkodott Istenéhez:

„Mindenható Úr Isten! ki egyetlen 
szerelmes fiad által mindent e világon létre
hoztál; ki egykor az elfajult embereket víz
özön által elpusztítád, míg Noé hívedet 
megszabadnád; ki ellenséges földön meg- 
védted Ábrahámot, Sára szolgálódat és 
Rebekát a fenyegető szégyentől: légy se
gítségünkre nekünk is a mi szükségünkben 
a te sz. nevedért! Mert te mondád: ti az 
Isten templomai vagytok, s az én nevem a

kitárt karokkal
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ti szivetekben fog megszenteltetni, segíts 
tehát rajtunk, gyenge, méltatlan teremtmé
nyeiden a bűnös emberek megtámadásaival 
szemben, kik ide gyűltek, hogy sz. nevedet 
s bennünk élő templomodat megszentség- 
telenítsék! Mindenható Atya, ki Noét a 
vizözöntől megmentéd, szabadíts meg minket 
is a környező gonoszság özönéből!“

Míg Ripszime így fohászkodott, az 
udvar kiküldött képviselői felhívták őt, hogy 
kövesse őket a királyi palotába, hol mint 
Dertád nejét s Örményország királynéját 
üdvözölhessék; de minél gyakrabban ismé
telte az előkelő küldöttség a király óhaját, 
annál inkább elkeseredett ezen leverő hír 
fölött. Azért társnőivel együtt könnyezve 
kérte az Ég segítségét; az udvaronczokhoz 
pedig e kis társaság így szólott: „Isten 
mentsen minket, hogy a föld gazdagsága 
elcsábítson, kényelme elpuhítson, a királyi 
fény megvakítson, az üldözés vagy bármi 
kín eltántorítson Krisztus szeretetétől!“

Míg a követekhez az erős jellemű 
szüzek így nyilatkoztak, hatalmas menny
dörgés támadt és az égből e szózat hatolt
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le: „Legyetek bátrak és állhatatosak, el ne 
csüggedjetek, mert én veletek vagyok s 
minden utaitokon megőrizlek, a mint eddig 
sértetlenül megtartottalak és vezettelek ti
teket, hogy itt is ezen éjfélszerü vidék po
gányái közt is dícsőíttessék az én nevem. 
Kivált te Ripszíme, már nevednél fogva 
a halálból az életnek vagy oda dobva, 
Kájáne és kedves testvéreiddel együtt ne 
féljetek; hanem jöjjetek az öröm helyére, 
melyet én és Atyám készítettünk nektek, 
és mindazoknak, a kik hozzátok hasonlí
tanak !“

E rettenetes hang nemcsak a környe
zetet hozta zavarba, hanem a lovak is 
annyira elvadultak, hogy lovasaikat földre 
vetették, s a nagy zűrzavarban sokan meg
sérültek, mások életüket vesztették el, és 
oly nagy volt a zsibongás és jajgatás, hogy 
senki sem vala képes a megrémült népet 
lecsendesíteni. Ezen esemény láttára az 
udvaronczok a királyhoz siettek s elbeszél
ték, a mit a leányok római nyelven hirdet
tek, a király pedig így szólott:

„Minthogy nem akarnak tisztelet- és
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pompa közt maguktól idejönni, ezért erő
szakkal kell udvaromba hozni!“

Erre megragadták az ártatlan Ripszímét 
s folytonos ellenszegülése daczára elhur- 
czolták, ki állhatatosan útközben is kiál
totta: „Uram Jézus, jöjj segítségemre!“ 
Mikor pedig a királyi lakba érkezett, ily 
fohász tört ki leikéből: „Seregek Ura, Te 
vagy az, ki ketté szelted a Vörös-tengert, 
és népedet átvezetted; Te vagy az, ki a 
sziklából forrást fakasztva, szomjazó néped
nek italt adtál; Te vagy az, ki Jónást a 
tenger mélyébe szállani engedted, s onnan 
őt sértetlenül fölhozád; ki Dánielt az oroszlá
nok körmei közül megmentéd; ki az isteni 
félelmük miatt tüzes kemenczébe vetett 
három ifjút a lángok közepette sértetlenül 
megőrizted; ki a babiloni istentelen királyt 
az oktalan állatok közé taszítád, mivel sz. 
nevedet nem tisztelte; ki a te szolgálódat 
Zsuzsánnát a keserű haláltól megszabadí
tottad; Te ugyan az vagy mindig és éveid
nek nincsen vége! Te nem akarod, hogy 
tiszteletedet más bitorolja. Te, ki egyedül 
vagy fenséges ezen a földön, ne engedd,
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hogy a pogányok sz. nevedet átkozzák. Te 
képes vagy kiragadni engem a gyalázat 
örvényéből, hogy tisztaságban halhassak meg 
sz. nevedért!“

Mialatt Ripszíme így imádkozott, a 
király belépett a szobába, melybe Ripszíme 
zárva volt. Az udvar és az egész váfos 
lakodalmi énektől visszhangzott. De az Úr 
megtekinté az ő választottjának sorsát; s 
miként eddig ártatlanságát megőrizte, most 
is erőt adott, mint egykor Rachelnek és 
Deborának, hogy az igazságtalan erőszaktól 
megszabaduljon, s habár édesgető csáb- 
szavakkal közeledett hozzá a király: élet és 
csillogás elveszték becsüket a szűz előtt, s 
a gyenge nő az erőszakos férfit mindannyi
szor magától ellökte, valahányszor ez feléje 
közeledett. A bűnös merénylet ellen kitört 
harcz nappali 3—10 óráig tartott; a király, 
ki oly hires viador volt, hogy Görögország
ban való tartózkodása alatt, személyes bá
torsága által, mindenkit bámulatba ejtett, 
és a bitorolt atyai trónt hatalmas kézzel 
ismét visszafoglalta: Isten segítségével egy 
gyenge szűz őt teljesen legyőzte.
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A király kimerültén távozott a terem
ből és bosszú lángjától égve elrendelte, 
hogy Kájáne nyakát járomba szorítsák és 
arra kényszerítsék, hogy Ripszímét enge
delmességre és a király akaratának teljesí
tésére ösztönözze. E király úgy tett, mint 
a ki az ellenfél ügyvédjét fogadja föl maga 
védelmére. Kájáne örömmel vállalkozott, de 
nem a király kivánata szerint járt el meg
bízatásában, midőn így szólott Ripszíméhez: 
„Mentsen meg az Úr Krisztus a meggya- 
1 ázástól! Ő legyen oltalmazod! Mentsen 
Isten, hogy kiessél a mennyei örökségből, 
azért, hogy múlandó javakat magadnak 
gyüjthess, melyek ma hiábavalók és holnap 
elenyésznek.“

Néhány udvaroncz, kik Kájáne szavait 
értették, száját és fogait beverték kövekkel, 
de Kájáne még nagyobb buzgósággal foly- 
tatá intelmeit: „Légy bátor és nemsokára 
meglátod Krisztust, ki a te óhajtásod. Gon
dolj leányom azon anyai ápolásra, melyben 
téged részeltettelek, emlékezzél üdvös ok
tatásaimra, a szenvedések azon kelyhére, 
melyet mindkettőnknek ki kell üríteni, gon-
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dőlj az általános feltámadásra, a pokolban 
szenvedő dúsgazdagra, a számunkra készí
tett hervadhatlan örömekre és azon isteni 
szózatra, mely ma az égből hangzott a mi 
megerősítésünk végett. íme Ő nálad van, 
hogy karjaidat erősítse, mint a Dávidét az 
oroszlánok küzdelmével szemben; s miként 
az óriást Dávid keze leteríté: úgy fogja 
letiporni ennek az istentelennek is haragját. 
Te, ki Dávid hitének leánya vagy, ki karjaim 
közt igazságban növekedtél, és Isten dicső 
oltáránál szolgáltál: Ő fogja neked és mind
nyájunknak megadni azt a kegyelmet, hogy 
őt szinről-szinre lássuk, minden szégyen 
nélkül!“

Kájáne mindezt az ajtón át mondotta 
nevelt leányának, mialatt a király Ripszímét 
az ő akaratja teljesítésére igyekezett rábírni. 
De a király szolgái közül némelyek értették 
a rómaiak nyelvét, azért Kájánet beszéde 
közben össze-vissza verték és erőszakkal az 
ajtótól eltávolították. A királyt Ripszíme 
állhatatossága annyira elerőtleníté, hogy tel
jesen lealázva, fejéről a koronát, testéről a 
ruhát letépve kellett a szobából távoznia;

г
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míg Ripszíme minden ineggyalázás nélkül, 
az udvarbeliek sokasága között magának 
litat törvén, lakásába vonult, a nélkül, hogy 
valaki bántalmazni merészelte volna. Midőn 
odaérkezett, ujongva beszélte el társnőinek 
a szabadulást, azután egy dombon a kö
vetkező hálaimát rebegé el:

„Mindenható Isten! Mivel viszonoz
hatom jóságodat, ki a benned helyezett 
reményünket megsemmisülni nem engedted, 
midőn a rám törő vad körmei közül meg
mentettél. Magunkon kívül semmi más ál
dozatot nem adhatunk szabadító sz. neved
nek. Jobb szentül meghalni, mint kezeinket 
idegen istenekhez fölemelni, mert a pogányok 
minden bálványa hasztalanság. Teremtő Is
tenünk, hozzád vágyunk, hogy Egyszülötted 
jegyesének társaságát élvezhessük! Bocsáss 
reánk bármiféle kínt, csak ments meg a 
tisztátlanságtól; mert készek vagyunk ne
vedért mindent elviselni. Te tudod Uram, 
hogy gyermekségem óta nem rajongtam a 
mulandók után, hanem hittem és követtem 
szavaidat, mert te mondád: „Boldogok vagy
tok, midőn szidalmaznak és üldöznek titeket
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és hazudván minden rosszat mondanak 
ellenetek énérettem. Örüljetek és vigadjatok, 
mert a ti jutalmatok bőséges mennyekben.“ 
(Máté 5, 11. 12.) Valóban örvendeztünk a 
kivívott győzelem fölött, melyben magad 
küzdöttél és győztél érettünk. Örvendettünk 
ama napoknak, melyeken megaláztál, s azon 
éveknek, melyekben veszedelmet láttunk. 
Legyen fölöttünk az Úr világossága!“

Míg Ripszíme Istennek hálát adott, 
éjjel megjöttek a királyi biztosok és bakók 
égő fáklyákkal. Csakhamar elébe léptek; 
kezeit hátrakötötték, és nyelvét kiakarták 
tépni; de ő felnyítá száját és nyelvét kész
séggel nyújtotta ki; azután letépték ruháit, 
s miután négy czöveket a földbe vertek, 
kezeit és lábait azokhoz erősítették, testét 
fáklyákkal égették, majd hegyes kövekkel 
szúrdalták, s midőn látták, hogy mindezen 
irtózatos kínzás daczára még él, kiszúrták 
szemeit, végre darabokra vagdalták, s te- 
metetlenül ott hagyták azon kijelentéssel: 
„így jár mindaz, ki a király parancsának 
nem engedelmeskedik.“

Midőn társai Ripszíme vértanúi halálá
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ról értesültek, harminczketten jöttek, hogy 
a sz. maradványait összeszedjék, de meg
rohanták őket s mind a harminczkettő ki
szenvedett.

A kis társaságból egy betegen maradt 
szállásán, őt is megtámadták és lefejezték. 
A vértanuk tetemét az ebeknek és vadak
nak eledelül dobták, de érintetlenül ma
radtak.

Habár a király nagyon lealázottnak 
érezte magát, hogy egy leány őt, az egykori 
hőst legyőzte; de Ripszíme szépségéről 
megemlékezve, mély fájdalommal gyászolta 
halálát és így szólott: „Nézzétek a keresz
tények bűvös felekezetét, hogyan juttat 
tönkre annyi embert. Elvonják őket az is
tenek szolgálatától, s akadályozzák az élet 
örömeiben való részvételben. Nem irtóznak 
soha a haláltól. így volt Ripszimével is, 
kinek szépségét ember soha utói nem éri. 
Míg élek, soha el nem felejtem őt. Igen 
jól ismerem a görög és római birodalmat, 
bejártam Parthia, Asszíria, Perzsia s több 
más tartományt, de sehol sem találtam az 
ő szépségéhez arányított hasonlatosságot.
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Oly hatalmas e felekezet hűvössége, hogy 
még engem is meggyőzött.“

Következő napon a börtön-felügyelő a 
királyhoz jött s kérdezte, hogy mi történjék 
Kájánevel, a ki két bajtársnőjével a királyi 
börtönben fogva van. A király Ripszíme 
halála óta mint őrült járt szobájában, azt 
hitte, hogy Ripszíme még életben van; 
azért úgy nyilatkozott: ha valaki tudná rá
beszélni a leányt, hogy hozzá jöjjön, annak 
nagy méltóságot, gazdag jutalmat ad. A 
börtönfelügyelő erre így szólott:

„Nagyhatalmú király, pusztuljanak el 
mindazok, kik parancsaidat megvetik. Az a 
boszorkány, ki megbűvölte Ripszímét, két 
társnőjével életben van 1“

A királyt Ripszíme nevének említésére 
mély bánat lepte el, leszállóit trónjáról, a 
földre ült és zokogva sírt. Megparancsold, 
hogy Kájánenak szaggassák ki a nyelvét a 
nyakszirten át, mert véleménye szerint ő 
volt az oka gonosz tanításaival a dicső 
szűz halálának. Kájánet és két bajtársát 
lánczra verve a városon kívül elhurczolták 
ama helyre, hova a halálra Ítélteket szokták
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vinni. Ott mindenik részére négy czöveket 
vertek. Míg a bakók ezen előkészületekkel 
voltak elfoglalva, sz. Kajáné társnőivel így 
imádkozott: „Hálát adok neked Istenem, 
hogy sz. nevedért meghalni méltókká tettél. 
Emlékezz meg Uram rólunk, mert érted 
áldozatul öletünk meg.“

Ekkor letépték ruhájukat, megnyúzták 
őket, kiszaggatták nyelvüket, s midőn látták, 
hogy még élnek, lefejezték.

A 37 vértanu-szűzön kívül mintegy 
70, részint pap, részint más buzgó férfi 
is átjött Rómából Armeniába, a kik külön
böző helyeken telepedtek le. Ezek közül 
Nune csodái és tanítása által Georgia népét 
nyerte meg a keresztény hitnek, Máne az 
istenfélő szűz mint remete egy barlangba 
vonult s ott hunyt el az Úrban. (Korene 
II. köt. 86. és 91. fej.).

Sz. Ripszíme és társai 304. évben 
nyerték el a vértanuság pálmáját.



Bertád bünhödése és sz. Gergely 
megszabadulása.

VIII.

Minő erővel működik az emberben az 
a láthatatlan hatalom: a lelkiismeret, egy 
történelmi tényben találjuk ismét megdöb
bentő módon megelevenítve. Ripszíme bar
bár kivégzése sötét zavart borított Bertád 
elméjére; a szép alak, az ártatlan jellem 
saskeselyüvé változtak, széttépték a királyi 
fenség leíkületét, a környezet is nehezére 
vált s a búskomorság szomorú előjelei mu
tatkoztak minden tettében.

A királynak kedvencz időtöltése volt 
a vadászat. Az udvar elhatározta, hogy a 
hat nap óta teljesen elzárkózott király tisz
teletére nagy vadászatot rendez, de a Gond
viselés máskép intézkedett. A vadásztársa
ság alig hagyta el a város falait, őrültként
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kiugrott kocsijából a király, ruháját leszag- 
gatá és testét marczangolva, komor lelké
ben föltámadt üldöző, véres árnyak elől 
futott, a merre csak futhatott. Dertád mint 
egy második Nabukodonozor elveszté em
beri alakját, a vadkanok közé vegyült, azok
kal együtt élt és a baromlegelő füve, nö
vényzete nyujtá neki is a megfelelő szerény 
táplálékot.

Ez isteni csapás nehezedett mindazokra, 
kik sz. Gergely és Ripszíme vértanuságát 
előidézték. De e nagy megaláztatás kezdete 
volt az isteni irgalom megnyilatkozásának. 
Ugyanis a feddhetlen életű Kozrovitucht,

előtt angyal jelent meg 
álmában, ki azon kijelentést tévé, hogy 
csak egy mentőszere van ezen isteni bün
tetés eltávolításának, ha Gergely rabságából 
megszabadul. De az álomlátó elbeszélését, 
mint egykor az ártatlan József szavát a 
képtelenség mosolyával fogadták, hisz lehe
tetlennek tárták, hogy a ki fölött 15 évi 
börtön pusztító ereje viharzott el, annak 
porhadó csontjait is megtalálhassák; azonban 
az angyali szózat ismételte felhívását addig,

Dertád húga
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míg az ötödik megjelenésre a szivek meg
lágyultak, és Óda udvarmestert, ki Kozro- 
vituchtot atyja meggyilkolása alkalmával a 
halálból kimentette, Árdásádba küldték, hogy 
sz. Gergelyt a veremből kimentse.

Midőn Árdásád lakói Óda megérke
zése okát és Kozrovitucht álmát megtudták, 
bámulattal eltelve к érd ék: „Ki képes elhinni, 
hogy Gergely annyi év múlva is a veremben 
élve maradhasson?“ A kísérlet eszközlése 
végett hosszú kötelet fontak és a mélységbe 
lebocsáták s ime a hihetetlenség valóra 
válik. Óda felhívására: „Gergely élsz-e? 
Istened, a kit te imádsz, megparancsolá 
nekünk, hogy kiszabadítsunk“, szavakra a 
kötél a mélyben megfeszül, sz. Gergely 
körülövezé azzal magát s a Gondviselés 
utalására kiemelkedett a veremből 304-ben 
Kr. u. A földalatti börtön rárakodott ron- 
daságaiból kimosakodva, díszruhába öltöz
tették és diadalmenetben vezették a főváros 
felé, hol a vadkan alakot öltött király az 
ország főnökeivel együtt a szent elébe ro
hantak. Ekkor Gergely imájára észretértek 
és a széttépett ruhát új öltözettel cserélték



108

fel, mert csaknem mezteleneknek néztek ki. 
Gergely első szava a velőkig hatott: „íme 
én is hozzátok hasonló ember vagyok, de 
nektek is azon Teremtőt kell elismernetek, 
a ki a mindenséget alkotá, mert csak ő 
képes titeket meggyógyítani.“ Majd tudako
zódott az Isten vértanúi ereklyéi felől, de 
ők nem érték meg, hogy kik ezek a vér
tanuk; azért így szólt hozzájok Gergely: 
Azokat a vértanukat kérdezem, kiket ti 
Krisztus nevéért megöltetek. És elvezették 
őt a mező szinpompás virágai által meg
tisztelt hullákhoz, melyeket a kegyetlen szív 
temetetlenül, a vadállatoknak ott hagyott, 
de semmi bántalom, a rothadás legcsekélyebb 
jele sem érte az ereklyéket. Gergely a 9. 
napon eltemetésükről intézkedett. Mindenki 
elhozta a legdrágább takarót, hogy abba 
begöngyölhesse a tetemet, de Gergely nem 
fogadta el ajándékukat. „A ti ajándékaitok 
még nem méltók arra, hogy a vértanuk sz. 
testeit érintsék.“ Azért saját ruhájokba takarva 
a sajtóházba vitték; ide vonult sz. Gergely is, 
éjét, napot töltvén imádságban, hogy népe 
megtérjen és tévhitéből megszabaduljon.



Sz. Gergely tanítása.
IX.

Méltán tiszteli az örmény nép Vilá
gosító dísznévvel Sz. Tádé és Bertalan 
apostolok működésének lánglelkü tisztfoly
tatóját: sz. Gergelyt, mert Ő hinté szét az 
isteni bölcseség tanait, Ő támasztotta fel a 
hit meggyőződésének általános forradalmát 
Armenia bérczei között: az isteni szeretet 
és keresztény erény önfeláldozó követését. 
Gergely tanítása egyszerű és világos, mely
nek hallatára szétfoszlik az elmék köd
homálya, az érzéki nyilatkozatok eltompul
nak, az elfogultság szétmállik és a szív 

fogékonynyá lesz.
„Akit Istenemnek mondtatok, így szólt 

a néphez, Ő a mindenható örökkévaló lény, 
ki egyetlen szava hatalmával létesíté ezt az 
anyagvilágot. Azért ezt a Mindenhatót is
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merjétek el, hogy meggyógyuljatok. Isten 
megfeddi, a kit szeret, kegyessége a téve- 
lyedettet is örökbe fogadja gyermekének, 
és Isten egyszülött fia testvérként öleli 
keblére azokat, kik az ő imádásában gyö
nyörködnek; elhalmozza a sz. Lélek aján
dékaival, betölti sziveiket állandó örömmel 
és szeretettel; járjatok azért az ő akarata 
szerint, hogy a halhatatlanságra méltók le
gyetek.

Jogosan mondjátok nekem: „a te Is
tened, mert azok, a kik őt nem ismerik, 
jóllehet szintén az ő teremtményei, szere- 
tetétől meg vannak fosztva; de a kik őt 
félik, azokhoz közel van, segíti és védi őket. 
Talán ti azt is mondhatnátok: hogyan ol
talmazza azokat, a kik őt félik, mikor mind
azok, kik kezeik közé kerültek, vértanuságot 
szenvedtek? Lássátok be, hogy Isten az 
emberek nyugalmát halálukba helyezte, és 
dicsőséges második eljövetelekor megjutal
mazza azokat, kik szeretetből akaratát tel
jesítették. Gondoljátok meg, hogy Isten ereje 
tartotta meg állhatatosságukban az ő vér
tanúit, hogy annyi kínzás közt egy sem



1 1 1

tört meg, különösen megőrizte Ripszímét a 
meggyalázás- és hittagadástól. Az én ki
csinységemet is arra méltatta, hogy az ő 
nevéért szenvedjek és türelmet adott, hogy 
örök hazámba eljuthassak.

Űzzétek el magatoktól a bűnös világ 
minden árnyékát, és mossátok tisztára lel- 
keteket az élet vizével, hogy méltók legyetek 
a dicsőség fényes ruhájába öltözve, járni 
az Úr színe előtt.

Te, király! jól ismered karod erejét, 
melyet legyőzhetlennek hittél s mégis egy 
gyenge s^űz letiport, mert ezt megvédte a 
Krisztus ereje; rólam pedig tudod, hogy 
15 éven át ama sötét veremben, kígyók és 
skorpióktól körülvéve laktam, de nem bán
tottak, mert reményemet Istenbe, ezek Te
remtőjébe helyeztem. Jól tudom, hogy min
dent tudatlanságból cselekedtetek; térjetek 
meg és hívjátok segítségül azokat, kik e 
földön meghaltak, de az egekben élnek, 
mint közbenjárók. Hagyjatok fel a kő-, fa-, 
ezüst- és arany-szobrok irnádásával, a me
lyek üres dolgok. Én a magam részéről 
sohasem fogok megszűnni, hogy érettetek
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éjjel, nappal ne imádkozzam, hogy Istennek 
éljetek. Mert kibeszélhetlen a Teremtő kö- 
nyörületessége, a ki netneslelküsége szerint 
fentart és megbocsát, ki az ős időkben 
megengedte, hogy az emberek akaratuk 
szerint járjanak: most hí titeket, hogy az 
élet örökösei lehessetek. Ezért még szeretett 
vértanúit is elküldte hozzátok, kik haláluk 
által az igaz hitet megpecsételték. Ezek 
nem azért haltak meg, mintha vértanuság 
nélkül senki sem lehet Krisztus hű gyer
meke, hanem, hogy tanúságot tegyenek az 
ő istenségéről. így megtartotta az én éle
temet is a legnagyobb kínzások közepette. 
Mert vájjon elbirhatja-e természetünk a kín
zások hevét akár egy napig is, vagy van-e 
ember, ki bár egy napig lakhatott volna 
ama borzasztó veremben, a melyben én a 
kígyók közt, mintegy vizfolyam örvényébe . 
elmerültem? De az Úr csodája fentartott, 
sőt kegyelmet adott, hogy most lelketek 
javára az üdv igéjét nektek hirdessem.

Ha ti most ezen szavaimat, melyek az 
Isten tanítását, törvényeit foglalják maguk
ban, készséggel elfogadjátok: megszabadul
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tok a keserű büntetéstől; ellenben ha az 
élet igéit megvetitek, akkor kínjaitok sú
lyosbodni fognak itt e földön és a túlvilágon.“

Midőn sz. Gergely a néphez intézett 
beszédét befejezé, mint egy ember, föl
hangzott a nép zokogása; ruháikat meg
szaggatták s port hintve magukra így kiá- 
tottak föl: „Van-e számunkra még remény 
Istennél a kegyelemre?“

E fájdalmas felkiáltás között sz. Gergely 
sem tarthatá vissza könyeit, de mégis vi
gasztalóig szólott hozzájuk Isten irgalmá
ról, melynek bizonyára ők is részesei lesz
nek, ha tiszta szívvel hozzá térnek; Isten 
kész elfogadni különösen azon vértanuk 
kérését, kiknek vére értetek Armenia földjét 
megszentelte.

Ami pedig személyemet illeti, — így 
szólt sz. Gergely, — komolyan mondom, 
hogyha nem Isten parancsából, hanem saját 
akaratomból hirdetném közietek az igazsá
got, akkor sem mernék abból valamit eltitkolni.

A míg ugyanis a mély barlangban él
tem, nap-nap után láttam az Úr angyalát, 
ki mindig bátorságot önte szivembe, midőn
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így szólott hozzám: „Légy állhatatos, mert 
Isten azért tartott téged életben, hogy az 
ő szellőjében még sokáig munkálkodhass.“

Mindezeket azonban nem azon szán
dékból mondom el nektek, hogy ezért ti 
engem dicsőítsetek, hanem azért, mivel az 
Isten csodáit nem lehet eltitkolni.

Ezután 65 napon át szakadatlanul ok- 
tatá a hit igazságaira a királyt, udvarát és 
népét; megistnerteté Krisztus életét, vallási 
és erkölcsi tanítását, az egyház alapítását, 
az apostolok működését, az ó- és újszö
vetségi szentirás tartalmát.

A nép azalatt szigorúan bőjtölt. A 
király és az előkelők a félelem miatt folyton 
az ő közelében maradtak és kérték, hogy 
mentse meg kínjaiktól, mert megverte őket 
az igazság bírája véres vesszejével, kivált
képpen a királyt, kinek arcza és körmei 
olyanok valának, mint a földet túró sertésé 
s vadkan módjára bőgött fájdalmában. Ger
gely megszánta őt és esedezett Istenhez, hogy 
a király hallását és eszének használatát nyerje 
vissza, hogy megérthesse és hallhassa az 
igazság igéit és elbeszélhesse azt másoknak.



Szent Gergely látomása.
X.

Beköszöntött már a 65. nap estéje; a 
fáradság nyugalmat igényelt. Gergely el- 
bocsátá az ajkán csüngő népet, hogy meg
újult erővel kezdhessen a vértanuk földi 
maradványainak elhelyezése végett a ká
polnák felépítéséhez; azonban a sötét éjfél 
sem hozott álmot sz. Gergely szemeire. 
Elgondolkodtam — mondá a szent férfiú — 
a vértanuknak Teremtőjük iránt tanúsított 
ragaszkodásáról és ekkor hirtelen hatalmas 
mennydörgés zúgása ütötte meg füleimet, 
milyen a hullámoktól felkorbácsolt tenger 
morgása; erre kinyílt az Ég boltozata, le
bocsátkozott egy fényes alak és Gergely 
néven szólíta. Rátekintettem, de mivel oly 
tündöklő volt arcza, remegve a földre estem. 
Az alak figyelmeztetésére, hogy tekintsem

8’
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meg a csodákat, melyeket nekem mutat: 
fölemelkedtem s láttam az eget megnyílva, 
a vizeket két oldalról hegyekként feltor
nyosulva. A magasból kilöveíő fény a földet 
érte és benne a számtalan angyal, mint a 
nap izzó sugaraiban mozgó porszem, tüzes 
szárnyakon lebocsátkozott. Köztük különö
sen egy tűnt fel tiszteletreméltó alakjával, 
ki a szétömlő sugárkéve- és a lefelé haladó 
angyalok előtt lépkedett arany kalapácscsal 
kezében, kit követett a ragyogó szárnyú 
sokaság. Amaz pedig mint a sas gyorsan 
leszállóit a város közepébe és a kalapácsá
val oly hatalmasat ütött a földre, hogy ez 
inegrázkodék, és rettenetes moraj hangzott 
a mélységből, a föld alásülyedt és oly nagy 
síkság keletkezett, hogy határszélét belátni 
senki sem volt képes.

A város közepén, a királyi palota kö
zelében láttam az aranyos alapzaton emel
kedő tüzoszlopot, melynek csúcsán felhő 
s rajta ragyogó kereszt állott, ezenkívül 
láték még más 3 oszloptalpat, egyik azon 
a helyen volt, hol Szent Kájáne két társá
val a vértanuság koszorúját elnyerte, a másik
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azon helyen, hol sz. Ripszíme 32 társával 
kivégeztetett, a harmadik a sajtóház helyén, 
hol a beteg szűz kiszenvedett. Ezek az 
alapok vérpirosak voltak és rajtuk felhő
oszlop és mindegyik fölött tüzoszlopfő; a 
három oszlopból a Krisztus keresztjéhez 
hasonló 3 fényes kereszt emelkedett ki. E 
három felhőoszlop keresztje kisebb volt a 
fényoszlop fejezeténél. A 4 oszlop a ke
resztek fölött csodaszép boltivezettel volt 
öszekapcsolva; e fölött egy kupola alakú 
felhősátor isteni kivitelben látszott s e sátor 
alatt megpillantám a 37 vértanút fényes 
fehér ruházattal, ragyogó alakban. Az épít
mény csúcsán tüzes trón, rajta kereszt
tel. A keresztet körülözönlő fény, láng
oszloppá olvadt a kereszt sugaraival s be
ragyogta az oszlopokat. Az oszlopok alap
zatából bővizű forrás ömlött szét a síkon, 
a meddig a szemhatár elért; a föld a kéklő 
tengerhez hasonlított és a mezők az ég 
színében játszadoztak. Láttam számos tüzes 
oltárt és minden oltár előtt oszlopot, me
lyen a kereszt úgy fénylett, mint a csillag
tábor. Ezenkívül számtalan fekete kecske
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nyájat láték, mely a vizen úszva júhnyájjá 
változott, szőrük fehér szint öltött és ra
gyogott, mint a szikra. A mint nézegetém 
e jelenetet, a nyáj szaporodni kezdett és 
betölté az egész teret és mindegyik fénylő 
színben úszott. A nyáj egyrésze azonban a viz 
túlsó partjára hatolt és ekkor a bárányokból 
farkasok lettek, a többi nyájra rohantak és 
kezdték őket széttépni; mire irtózatos vér
fürdő keletkezett.

Ezalatt a juhoknak szárnyaik nőttek, 
magasba emelkedtek és a fényes angyali 
sereghez csatlakoztak; erre tiizár támadt és 
magával ragadta a farkasokat.

Megrendülve egész testemben, mintha 
lábam gyökeret vert volna, csodálattal el
telve állottam a nagyszerű jelenet fölött 
eltnélázva; de ekkor az alak megszólít: 
„Ember, miért állsz itt elbámulva, nem 
gondolod meg, hogy ezek Isten nagy művei? 
Ezt a jelenetet azért láttad, hogy jelentő
ségét megismerjed. A mint láttad az eget 
megnyitva: úgy nyítá meg Isten teremtmé
nyei számára a kegyelem kapuját; a menny
dörgésből értsd meg az Isten ismeretének
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és jóságának szavát. Az ég megnyíltakor a 
vizek szétváltak, ez annak jele, hogy ez 
ország lakói számára minden akadály el
távolíttatott az üdv elnyerése végett, mert 
a sz. vértanuk, kik ez ország talaján on
tották ki ártatlan vérüket, ez ország népé
nek is megmutatták az égi utat, melyen 
haladva, ők már előbb oda eljutottak. Az 
a fény, mely az egész vidéket bevilágítá: 
az evangélium világossága, mely áthatotta 
már az éjszaki részeket; a szárnyas angya
lok alászállása: a vértanuk és a jámborok 
közt létező testvéri viszony. A tiszteletre
méltó dicső férfi, ki a világosság előtt 
lépdelt és kezében arany kalapácsot tartott, 
melynek ütésétől a föld viszhangzott: a 
hatalmas Úr, ki letekint a földre és 
megrendíti azt (Zsolt. 103, 32.). Hogy 
a föld megrendült: ez az engedelmesség 
folyománya, melylyel az Istennek szolgál
nunk kell. Az aranyos oszloptalp az állha
tatosság rendíthetlen sziklája; a tüzoszlop: 
az egyház, mely az összes népeket a hit 
egységében szárnyai alá gyűjti, a felhőből 
való oszlopfő: az igazak menedékhelye az
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Úr eljövetelekor; a felhőn ragyogó kereszt: 
a nép közül kimagasló főpapi hivatal, az 
Isten fiának, a testté lett Krisztusnak föl
szentelt főpapi képe. A három vérvörös 
oszloptalp jelzi a vértanuk szenvedéseit, kik 
a hit igazságainak alapjaivá lettek; a mi 
pedig a felhőoszlopok jelentőségét hirdeti: 
mivel a felhő gyors és könnyű, a feltámadás 
könnyűségét és gyorsaságát hirdeti; a tiiz- 
kupolának titkos értelme, hogy az isteni 
fény füzénél lesz lakhelyük a választottak
nak; a kereszt a vértanuk jelvénye. Az első 
kereszt a papság tiszteletét fejezi ki, mely
nek dicsősége Krisztus keresztjében van; a 
másik három jelzi a helyet, hol kápolnákat 
kell emelnetek a vértanuk ereklyéinek el
helyezése végett. Az első oszlop magasabb, 
mert a világegyház nagyobb és fenségesebb 
a szentek méltósága miatt. Az egymással 
összekötött boltivek jelzik az egyház egy
ségét. A fölötte levő sátor, a mennyei város 
képe. Hogy a halál véges, az örökélet 
állandó és Isten fiának dicsőségével éke
sített: mindez abból tűnik ki, mert Neked 
a vértanuk megjelentek és magukon viselték
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az Úr keresztjének alakját. A mit az épület 
csúcsán láttál: a mindenható Istennek trónja. 
A keresztet körülvevő világosság, mely láng
oszloppá vált ugyanazon kereszt sugaraival: 
Isten egységes természetének kifejezése. A 
négy oszlop alapjából fölbugyogó forrás: 
a Szentlélek kegyelmének kiáradása a ke- 
resztség szentségében; az egész síkságot 
elborító égszínkék viz értelme, hogy a ke- 
resztség ereje nagy néptömeget ment meg, 
és a föld ott mennyeivé válik; a tüzes oltárok 
tömege: az Isten oltárai, melyekről leszáll 
a kiengesztelés; az oltárok oszlopai és ke
resztjei hirdetik a papság áldásos működé
sét és Krisztus neve diadalát.

A fekete kecskenyáj, mely a vizen át
úszott és báránynyájjá változott: az Isten 
bűn bocsánata a papság által; az arany- 
fényű juhok, a megkeresztelteknek adott 
kegyelmi ajándékok. A nyáj szaporodása 
jelenti az evangélium követőinek sokasodását.

Hogy a nyáj egy része a viz másik 
partjához úszott, jelzi, hogy az utolsó idők
ben támadni fognak emberek, kik elhagyják 
az igazságot, farkasokká válnak, melyek a
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bárányokat fölemésztik, sőt a papi rendből 
is lesznek farkasok s a bárányok vérét ki
ontják, és a papok és hívek közt zavart 
okoznak. A kik pedig a bárányokból (vagyis 
a nép és papok közül) állhatatosak ma
radnak, szárnyakat kapva Krisztus országába 
fognak repülni; azok pedig, kiknek érzete 
és cselekedete a farkasokéra vall, az örök 
kárhozat martalékaivá lesznek.

így szólt a titokzatos 
alak — „bízzál, légy állhatatos, mivel nagy 
munka vár reád; épüljenek föl a mártírok 
kápolnái ott, hol életüket feláldozták.“

Az angyal e szavak után eltűnt. Most 
tehát fölhívlak titeket, mondá sz. Gergely, 
fogjatok hozzá a vértanuk kápolnái felépí
téséhez, hogy az a Mindenható, aki általam 
megmutatá nektek az élet és megváltás 
útját, s ezért föltárta előttem a jövőt ezen 
titkos jelenés alakjában, részeltessen titeket 
is egykor e szentek boldogságában.

„Te pedig“



Bertád csodálatos meggyógyulása. 
A bálványozás végnapjai.

XI.

Az atyai intelem megtette hatását, szi
vükben megvigasztalva és reményükben meg
erősödve várták Isten teljes irgalmát. Mi
ként az erős dér által leforrázott termények 
közt a hervadás következik be, úgy hullot
tak el az isteni igazságok hatása alatt a 
babona és ellenséges szellem sötét eszméi; 
s miként az első keresztényeket egy szív
érzet: az Isten törhetlen szeretete buzdította 
a szenvedések elviselésére, nagy tettek ki
vívására: úgy lángolt e népben is a t sz- 
telettcljes munkakedv az Úr dicsőítésére. 
Gyermek és nő vetélkedő szorgalommal 
hordta össze az építési anyagot, míg a férfi
kar, Világosító sz. Gergely tervezete szerint 
dolgozott a kápolnák fölépítésén. A király,
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járt jó példávalmint a bátor vezér 
előttük s tettével lelkesíté a fáradságban 
lankadó munkásokat. A kitartás dicsőségét 
csakhamar siker koszoruzta. A három ká
polna közül az első a város éjszakkeleti 
részén, vagyis azon helyen emelkedett, hol 
Ripszíme és társnői a vértanuságnak áldo
zatul estek; a második a város déli oldalán, 
ott, hol Kájáne 2 társával ki végeztetett, a 
harmadik a lakhelynek választott sajtóház 
színhelyén. A kápolnákat Istenhez méltólag, 
„mert szerették az Úr házának szépségét“, 
egyházi szerekkel felszerelték, azután három 
díszes koporsót készítettek czedrusfából, és 
sz. Gergely a vértanuk tetemeit azokba 
elhelyezte.

A nép hódolva a keleti szokásnak, 
illatos kenőcsöket hozott, hogy azokkal 
megkenje Ripszíme és társainak hulláit. Sz. 
Gergely elé rakták a legfinomabb minő
ségű patyolatvásznat, az aranynyal hímzett 
selyem- és bíbor köntösöket, hogy azokba 
takarva, minél díszesebben temessék el; de 
sz. Gergely elutasítá ajándékaikat: „Mig a 
keresztség által nem lesztek Isten választott
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gyermekei, addig nem fogadhatjuk el aján
dékaitokat. Készségetek mindenesetre üdvös 
és becsülésreinéltó; azonban most azt aján
lom, hogy adományaitokat egyelőre he
lyezzétek a királyi kincstárba.“

Bertád király — mint Agathangelosz 
ekkor még sertésalakkal bírt,megjegyzi

de beszélni tudott; eltorzult arczát elfedve,
sz. Gergelyhez folyamodott, hogy gyógyítsa 
meg kezeit és lábait, szabadítsa meg a 
szájában levő agyaroktól, kemény bőrét a 
sertétől és a vadkanokhoz hasonló körmök
től. Erre sz. Gergely bement a már elké
szített kápolnába és térdre hullva kérte a 
vértanuk közbenjárását a király és környe
zete meggyógyulása végett. Sz. Gergely 
imáját a nép buzgósággal ismétlé: „Uram! 
ne tekintsd bűneink sokaságát és vedd el 
rólunk haragod ostorát.“ És e közös sziv- 
imát Isten kedvesen vette, a király karmai 
lehullottak és legott részt vehetett az építés 
munkájában.

A király volt az első, ki sz. Gergely 
utasítása szerint a koporsóknak sírt ásott. 
Míg a király a földet kivetette, Aschen
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királyné és a király húga kötényükben tá- 
volíták el a kiásott földrészeket.

Csakhamar elkészítették Ripszíme és 
társai részére a kápolnában kijelölt sír
helyeket; a királyné és Kozrovitucht pedig 
szemfedeleket szőttek s azokkal elfedték a 
tetemeket. Hogy a vértanuk tisztelete em
lékben maradjon, a király hét napi távol
ságra fekvő Ararát hegyére ment s on
nan 8 darab oly óriási gránitot hozott a 
hátán, hogy azok közül egyet is meg
mozgatni több izmos ember egyesült erő
vel alig lett volna képes. Az emlékkövek 
közül 4-et Ripszíme kápolnája elé állított, 
ama bűnös küzdelem kiengeszteléséül, me
lyet királyi palotájában vívott szent Rip- 
szímével, mintegy visszafizetve azt az iszonyú 
teher okozta fáradsággal. Mihelyt a kápolnák 
és sírhelyek elkészültek a látomás rendelése 
szerint, teljes díszben elhelyezték a teteme
ket. Ez ünnepélyes temetés alkalmával szerzé 
Világosító szent Gergely azt a szép dics- 
éneket, melyet az örmény egyház Pünkösd 
után következő hétfőn és kedden, mint 
Ripszíme és Kájáne emléknapjain szokott
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énekelni. De most jertek oda — így szólt sz. 
Gergely — hol a tüzoszlop aranytalapzaton 
megjelent, mert e helyet választá magának 
az Úr; és építsük fel ott a közös imád ás 
szentélyét. És íme, e hely lett a kegyelem 
forrása, mert itt nyerte vissza sz. Gergely 
buzgó imájára a megbünhödt király emberi 
alakját. Ugyanis a király a közös ima ha
tása alatt tagjaiban remegni kezd, átalakul 

՝ sertés alakja, elveti előbbi vad tulajdon
ságait; teste olyan puha és ruganyossá 
válik, mint a most született gyermeké, és 
az eltorzulásnak nyoma végleg eltűnt. Ez 
történt azokkal is, a kik hasonló módon 
voltak büntetve, kik fekély, köszvény, bé
naság, ászkor- és viszkórban szenvedtek. 
Ekkor Örményországnak kettős öröme lett; 
nemcsak királyai és nagyjai nyerték vissza 
testi egészségüket, lelki épségüket, hanem 
a szent Tádé és Bertalan apostolok által 
hirdetett, de Kozroe és Bertád királyok 
parancsa folytán száműzött és csaknem 
kiirtott keresztény hit hajnala is földerült. 
Az érzéketlen, ellenséges indulatu pogány 
Arménia megnyítá az igazság kapuit, hová,
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mint a tyúk szárnyai alá, úgy siettek Ar
menia távoli vidékéről a megtévedt népek, 
hogy megismerjék az üdv hirdetőjét és 
áldástadó tanait.

Jóllehet a király és az előkelők meg
gyógyulása nagy örömmel tölté el Örmény- 
országot, ez öröm még sem volt teljes, 
mivel a jövő nem volt eléggé biztosítva. 
Ezért sz. Gergely a közjó érdekében azt 
ajánlá a királynak és társainak, hogy a bi
rodalmában vessen véget a bálványozásnak, 
mert csak így közelíthetik meg Krisztus 
tökéletességét.

Sz. Gergely ezen előterjesztését a király 
és kormánya készséggel fogadta és enge
délyt adott sz. Gergelynek, hogy a hazai 
istenek szobrait eltávolítsa, azok templomait 
kereszténynyé átalakítsa. Maga a király 
Válársápátból hadsereg kíséretében útra kelt 
Artaxerxes perzsa király által épített Ár- 
dásád városba, hogy „a múzsák álmo
dozása helyén“ Diána oltárát megsem
misítse; útközben a jóslás istenének: Apolló
nak templomára bukkant s ezt ostrom alá 
vette, azonban a gonosz szellemek, mint a
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háborúra készült sereg, pajzszsal és dárdá
val fölfegyverkezve iszonyú lármával ki
rohantak s Diána temploma felé menekül
tek; Dertád harczosaival körülvette azt, a 
démonok kétségbeesetten védték lakhelyüket, 
dárdákat, sziklákat dobtak az ostromlókra 
és nagyon megfélemlíték a sereget. Ennek 
láttára sz. Gergely kereszttel övéi segítsé
gére siet, a templom a kereszt hatása alatt 
rombadűl, s minden éghető tárgy a tűz 
martaléka lett. A démonok a füst sűrűsé
gébe rejtőzve kiálták: „jaj nekünk, mert nincs 
hová meneküljünk!“ Sz. Gergely a lerombolt 
templom ékszereit a szegények javára érté- 
kesíté, a keresztény hit igazságait elfogadó 
bálványpapokat az egyház szolgálatára be- 
osztá és javadalmukban meghagyta. A temp
lom számára helyet jelölt, ott keresztet 
állított s azt fallal körülvétette, úgyszintén 
az utak mentén is, hogy e jel legyen vé
delmük a gonosz szellemek támadása ellen.

A hű népet Isten kegyébe ajánlva, sz. 
Gergely útját tovább folytatá. Tárán ál i tar
tomány Tortán nevű falujában Pársám isten 
templomának kincseit a szegények javára
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kiosztotta és birtokait az egyház fenntartá
sára rendelte. Míg az erőszak fegyverei a 
bálványozás kiirtásában fáradoztak: addig 
sz. Gergely a tartomány lakóit istenes igéi
vel igyekezett meggyőzni hitbeli vakságuk 
szomorú állapota felől. Innen a királyi sír
helyekhez, Áni városba vonult, hol Árá- 
mászdnak- és Eriza városban Diánának temp
lomát megsemmisítvén, a hadsereg Diána 
aranyszobrát is elvitte. Thil várában Ará
in ászd leánya Nuné bálványát ledöntötte, 
hasonlóképp Pákárints nevű községben Diána 
fivérének Vulkánnak templomát szintén földig 
lerombolván, az abban talált értéktárgyakat 
az építendő keresztény templom számára 
tartotta fenn.

Ilyenképen Armenia a bálványoktól 
megtisztult.

Diána nemzeti ünnepe Vár távár, vagyis 
a rózsahintés. Gergely ennek helyébe Úr 
színe változását rendelte, annak jellemzéséül; 
miként Jézus ruhája ragyogó, tiszta hó
fehér volt, mint a fehér rózsa és arcza 
fénysugarakat lóvéit: ily szeplőtlenség ked
ves az Úr előtt. Innen van az a szokás,
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hogy a keleti örmények szentelt rózsavizet 
használnak. Jeruzsálemben létemkor az ör
mény sz. Jakab templomában én is ily 
szentelt rózsaolajjal telt üvegcsét kaptam 
ajándékba.

Tagadhatatlan, hogy Dertád király, mint
egy második sz. István, szóval, tettel nagy
ban hozzájárult a térítés munkájához. Pél
dájával, életeseményeinek nyílt megválásá
val oktatott, midőn kendőzés nélkül elbe
szélte kegyetlenségeit, a rásulyosodott bün
tetést és csodás meggyógyulását.

E korban azt is észleljük, hogy létezett 
idő, midőn a világ démoni hatalom alatt állott.

Általában „demon“ névvel jelzik a go
nosz szellemet. A gonosz demon létéről 
nemcsak a biblia, hanem a pogányság val
lási formái is tanúskodnak, csakhogy téves 
alakban. A hajdani magyarok minden rossz 
quintessentiáját „az ördög“ működésében 
hitték; a természet pusztulását épp úgy, 
mint az emberirtó halált; sőt annak szak
szerű szolgákat adtak, hogy tevékenysége 
minden irányban s különféle módozatokban 
kitűnjék; ezen szolgák osztályába tartozott

Q*
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az „ármány“, mely közvetítő szerepet viselt 
Isten és az ördög között; a „manó“, ez 
egy ajánlatosabb külsejű s könnyen be
hízelgő szellem képében jelent meg; az izé, 
sutina, fene, guta, banya, boszorkány, az 
elkárhozott lelkek különféle szerephordozói.

A perzsák a gonosz leiket „dew“ szó
val jelezték s minden földi rosszat, beteg
séget a dew-nek tulajdonítottak.

A „demon“ név a legváltozóbb alak
ban a hitregetanban fordul elő; majd köz
vetítőnek vélték a jó és rossz fejedelmei 
között, mint Platót, majd istenkéknek kép
zelték, mint Homert s a görög bölcsek 
legtöbbjeit.

Cicero megjegyzi, hogy az ördöngösök 
saját szivüket emésztve kerülték az emberek 
nyomait. (Tuscul. Disput. Ill, 26.)

Herodot írja: hogy Cleomenes király 
nem a „démontól tébolyodott meg, hanem 
a scythákkal folytatott részegeskedés miatt.“

A zsidó Philó és Flavius József sze
rint, a jó angyalok: Isten szolgái s az em
berek közt a jótékonyság eszközlői, míg a 
gonosz lelkek vadak és veszélyesek.
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A „demon“ uralma leginkább Krisztus 
idejére esik, midőn a Messiás isteni külde
tése csodákat igényelt; de azután is jőnek 
elő ily esetek.

A 4-ik század elején Korene történet
író állítja: hogy Világosító szent Gergely 
korában is ördöngösök jelentek meg, kiket 
szent Gergely kézretevés és imádság által, 
vagy a kereszt jelével mentett meg és ezek 
kiabálva futottak el. A gyógy hatás eleinte 
abban mutatkozott, hogy az ördöngösök 
észretértek, később testüknek torzulásai is 
megszűntek. Ily démoni befolyás gyötörte 
és torzítá el Bertád örmény királyt, míg 
sz. Gergely imája őt megszabadná.

Aki ezek után is az ördögtől reális 
módon megszállottak eseteit csakis ördögi 
ösztönzésnek képzeli, az olyant nemcsak a 
szentirás tekintélye, hanem a profán törté
nelem is elsodorja, hogy támpontja ne 
legyen állításainak.

Az ördöngösök valóban démoni ha
tás alatt állottak, azért csak egyszerű esze
lősöknek mondani akkor, midőn a szentirás 
ugyanazon eseteket többször ugyanazon
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kifejezéssel ismétli, — ahol egy személyes 
gonosz lény működése annyira világos, hogy 
a megszállott egyénből csak magasabb ha
talom folytán távozott; ahol semmi gyógy
szer, a Mindenható által adott erőn kívül 
nem használt: ott csakis lelki betegséget s 
nem egy személyes lény romboló befolyását 
konstatálni, annyi, mint a tényeknek ellent
mondani.

Az azonban bizonyos, hogy a demon 
őrülési rohamokat, eskórt, hátgörnyét, der- 
menetet és más sokféle betegséget okozott; 
mert az evangéliumi leírások szerint az ör- 
döngösök szétszakasztott ruhával futottak, 
testűket megsebzék, fegyverekkel harczoltak, 
óriási erővel rendelkeztek, békóikat össze
törték, pusztákon, hegyeken, erődökben, sőt 
sírboltokban is laktak, feljajdultak a nagy 
kín miatt és minden velők szembejövő 
egyént elrémitettek.

A felhozott ténykörülmények igazolják, 
hogy kezdettől fogva élt az emberi nem közt 
a jó és a gonosz szellem hite, különösen a 
kereszténység kezdetén; s hogy ezek befolyása 
különféle beteges jelenségeknek volt forrása.



Sz. Gergely Örményország főpásztora.
XII.

A lelki sötétség emlékeinek ledöntése 
után a királyi család Világosító sz. Ger
gellyel együtt visszatért Válársápátba. A 
király tanácskozásra hívta az ország fő
rendéit, hogy életük vezéréül rendelt férfiút, 
sz. Gergelyt főpásztornak megválasszák. A 
királynak ezen előterjesztése mindenkinek 
tetszett. De a szerénység kikerüli a hiúsá
got: „E tüntető bizalmat nem fogadhatom 
el, mert a Krisztus által rendelt papi hi
vatal, az Isten és emberek - közti szószólás 
oly magasztos hivatás, hogy én erre méltó 
nem vagyok; azért keressetek ezen fenséges 
hivatáshoz más alkalmas, méltó egyént.“ 
De az Ég küldöttje leszáll isteni titkos ki
jelentéssel és felhívja a királyt, hogy csakis 
Gergelyt nevezze ki főpásztornak, hogy a
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keresztségben őt és népét részesíthesse. 
Hasonlóképp sz. Gergelynek is megjelent 
ugyanezen angyal, és megparancsolá, hogy 
megválasztását tovább ne ellenezze, mert 
ez Krisztus akarata; e szózat hatott Ger
gelyre és alázattal így válaszolt: Légyen 
meg az Isten akarata. E kijelentés nagy 
örömmel tölté el a király szivét; megbízta 
a királyt koronázó főurat, a testőrség-, a 
katonaság-, a királyi udvartartás- és a tarto
mányok főnökeit, hogy összesen ló elő
kelőség és 11 ezer ember kisérje el sz. 
Gergelyt a cappadociai Caesarea városába, 
— melyet az örmény nép Mázák néven 

hogy ott a jámbor Leont érsekismer
őt Örményország főpapjává szentelje. E 
végett a következő kérést intézte Leonthoz: 
„A gonoszság és más vétkek sötétsége 
sokáig elborított minket; ezért az igazság 
forrásához el nem juthatánk. Jóllehet a ke
gyes Isten hozzánk küldé fénylő napját: 
Gergely személyében és sz. szüzeit, hogy 
általuk megismerjük az ő igazságát és sze
leteiét, mégis haragunkban kegyetlen kín
zásokkal illettük őket; azonban Gergely az
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isteni, győzhetlen hatalom által fölvértezve, 
üldözésünk ellenére is életben maradt. A 
Mindenható irgalmának mélysége és ke
gyességének végtelen tengere nem engedte 
meg, hogy elvesszünk, hanem az istenfélő 
Gergely tanítása- és azon dicsőült vértanuk 
imája által elűzte szemünkről a sötétség 
homályát és elvezetett az igaz hit forrásá
hoz. Mivel pedig annyi jóban részesített 
minket Gergely; ezért üdvösségünk útjának 
vezérévé kiszemeltük, de nemcsak mi, ha
nem az isteni látomás is felülről így ren
delte; miért is őt Szentségedhez küldjük, 
hogy a te ajkad imája és kezeid feltétele 
őt főpapunkká szentelje és hozzánk nyájá
hoz mielőbb visszatérjen. Imádkozzál éret
tünk, hogy járhassunk az Úr útján és a 
keresztény szeretet bennünk tökéletesüljön! 
Üdvözletünk!“

A király rendeletére sz. Gergelyt ara
nyos kocsiba ültették, s vele a főurak gaz
dag ajándékokkal útrakeltek. Útközben a 
nép vetélkedve hozta meg sz. Gergelynek 
a megillető tiszteletet, dicsőítvén vértanúi 
küzdelmeit. Caesareába érve Leont püspök
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társaival Gergelyt fölszentelte főpappá és 
Armenia érsekévé; így elfogadtatván — 
mondja Agathangelos — égben és a föl
dön a szövetség és áldás hatalma, Gergely 
a mennynek kulcsaival ellátva tért vissza.

Leont érsek Dertád királynak nemcsak 
atyai levelet, hanem sokféle ajándékot is 
küldött, u. m. keresztelő sz. Jánosnak és 
sz. Athanagenesnek, sz. Gergely neje fivé
rének ereklyéjét, a ki mintegy másfél év
tizeddel előbb vértanúi halált szenvedett. 
Caesareából és Sebaste városból sz. Ger
gelyhez számos buzgó pap csatlakozott; 
ezek sorában találjuk a tudományosság fény
oszlopát, Kiági Zenób assziriai püspököt, 
kivel vállvetve működhetett sz. Gergely az 
új hit és erkölcs parancsainak terjesztésé
ben. Kiági Zenób, mint ezen korszakalkotó 
utazás leírója megjegyzi, hogy a sziveknek 
tapsolnia kell azon kegyeletes ragaszkodás 
nyilvánulása láttára, melyben városok, sőt a 
távoli népek odasereglett sokasága részesíték 
Krisztus hitéért oly sok szenvedéssel meg
dicsőített jellemférfiut: Világosító sz. Gergelyt.

Armenia határszélén észrevette sz. Ger-
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gely, hogy a 9 forrásról nevezett Inágnyán 
hegytetőn Kiszáne és Demeter bálványok 
szobrai messze tündökölnek a királyok arany, 
ezüst ajándékaitól, és illatár terjed szét e 
vidéken, mert e hely a sárkányok fojtoga
tóinak á’dozati hegye; sz. Gergely rögtön 
elrendelte, hogy a bálványokat távolítsák eb 
Erre a bálványpapok és híveik fegyvert 
ragadtak az istenek védelmére, és Gergely 
látván a nagy veszélyt, hogy a vértanuk 
ereklyéi pogány kézbe ne jussanak, egy 
biztos helyen elásta. A Gondviselés meg
menté az ellenségtől övéit, 1030 bálvány
imádó a csatatéren elesett s a pogányság 
ezen erős vára rombadült.

Azon a helyen pedig, hol a szentek 
ereklyéi el voltak ásva, az éj sötétjében 
hirtelen nagy fény támadt, megvilágította 
az egész vidéket. A rendkívüli jelenetre 
összeseregíett népet sz. Gergely megáldotta 
keresztelő sz. János ereklyéjével, s vissza- 
helyezé az ereklyét, hogy a tartomány őre 
és védője legyen ezen fohász kíséretében: 
„Uram! őrizd meg e vértanú ereklyéjét, 
hogy senki se találja meg a világ végéig.



140

Adj gyógyulást mindazoknak, a kik biza
lommal eltelve Szent János által kegyel
medért esedeznek!“ Mire egy égi hang így 
válaszolt: „Legyen kívánságod szerint!“ — 
Nemsokára a nép templomot épített e helyen, 
és Gergely megkeresztelte ott útitársait. Az 
újonnan emelt templom gondozását két 
szerzetesre bízta, kik az első zárdának alap
ját megvetették. Ezen zárdalakók elöljárójává 
Kiági Zenóbot rendelte.

Az örmény királyok pogány hitének 
legerősebb vára volt Ásdisád, hármas kő
fallal kerített templomával s benne 3 oltár; 
az első Váhákn-, a második az aranyanya 
dísznévvel megkülönböztetett Diána-, a har
madik Venus szobrát foglalta magában.

A mint Gergely kíséretével az Eufrát 
folyótól alig 3 stadiumnyira érkezett, az ösz
vérek minden nógatás daczára sem akarták 
keresztelő sz. Jánosnak és sz. Athanagenes- 
nek ereklyéiből fennmaradt részeket átvinni 
a patak vizén. Ebből Isten fölhívását sejté 
sz. Gergely; megállóit e téren és egy 
újonnan épített kápolnába helyezé a még 
fennmaradt ereklyéket. Míg a nép a ká
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polna építésével foglalkozott, a katonák a 
várba nyomultak, hogy a bálványtemplomot 
lerombolják, de Agathangelos szerint nem 
találták sem az épület kapuját, melyet go
nosz szellemek elfödtek, sem a vas nem 
hatolt be a templom falába; ezért fáradsá
guk sikertelensége miatt visszavonultak. Ek
kor sz. Gergely kereszttel kezében az épület 
elé állott és így szólt: „Uram a te angyalod 
űzze el őket innét.“ Erre oly vihar támadt, 
hogy a templom ledült és romjai alá temeté 
a bálványpapokat. E csodára sokan meg
tértek, kikhez így szólt sz. Gergely: „íme a 
ti támaszaitok, melyek nem egyebek, mint 
faalkotmányok, mily gyorsan törtek össze. 
Szolgáljatok tehát ezentűl az Úrnak!“ Sz. 
Gergely 20 napon át tanította a népet, 
még pedig oly sikerrel, hogy ő és papjai 
190.000 embert kereszteltek meg, minden 
város- és faluban templomot építtetett és 
a hívek gondozására lelkészeket rendelt. 
Valódi diadalmenethez hasonlítható sz. Ger
gely ezen útja, melyben tartományi főnökök, 
gyógyulást kereső szenvedők, az igazság 
igéje után vágyó néptömeg kísérte, míg
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Pákáván városba érkezett; itt átadta Ger
gely Leontnak levelét, mely így hangzik:

Mi Leont Caesarea érseke, az összes 
székesegyházi fő- és alpapság, s a hívők 
serege üdvözletünket küldjük az Úrban, aki 
megbünhödött és megvigasztaltatott, a ki 
elveszett, de megtaláltatott, a ki eltévedt és 
megtért, a meggyógyított és szeretett Ber
tád, nagy Örményország királyának, Aschen 
királynénak, Kozrovituchtnak: a királyi her- 
czegnőnek és a derék örmény népnek!

Örömteljes hálát adunk Krisztusnak a 
ti ineginentéstekért és azon fogadalomért, 
hogy a sz. vértanuk hitét szenvedés- és 
jólétben követni fogjátok. A természet al
kotója, a ki minden embert gyermekének 
kíván fogadni, atyailag büntet, hogy vissza
tartson titeket a haszontalan törekvéstől és 
a fáradtakat örök birodalmában fölfrissítse, 
mert az 6 igája édes és terhe 
könnyű.

Az Úr mindenkit megóv és megtanít, 
hogy mindenki részese lehessen kegyelmé
nek. Mivel pedig a tudatlanság sötétségé
ben jártatok, ezért az Úr iszonyú meg
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próbáltál ást bocsátott rátok, hogy fölébresz- 
szen álmotokból. Minthogy ti azt, a mi az 
emberhez méltó, nem akartátok elismerni, 
azért rendkívüli módon megadta nektek az 
Ő megismerését. A kő, melyet megvetet
tetek, szegletkővé lett, a kit ti megkeserí
tettetek, könnyeitek kiengeszteld. Ő, kit ti 
becsukott szemmel sötétségnek tartottatok, 
sugarait lóvéié felétek és megvilágítá látó- 
képességíeket. Éppen az, kit a téveszme 
balgaságával tönkre akartatok tenni és a 
kinek letiprásával még dicsekedtetek: ugyan 
ő töltött el benneteket az igaz bölcseség 
fényével. Mihelyt észrevettük azt, hogy mi
ként vesztetek el és lettetek ismét meg
találva: nagy volt szivünk öröme; végtelen 
hálát mondtunk érte és szakadatlanul di
csőítettük a jóságos Úr Jézust. A minden
ható Isten szellemében jártunk el, midőn 
Gergelylyel a Szentlélek örök ajándékait 
közöltük, hogy általa részesei legyetek az 
égi üdv kegyelmének.

Gondolj olykor reánk, kik testileg távol, 
lelkileg azonban közeledben vagyunk; imád
kozzál érettünk is, különösen akkor, midőn
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a sz. mártirnők emlékünnepére összegyűltök. 
Az egyezség maradjon fenn továbbra is 
közöttünk, mely szerint birodalmad minden
kori érsekét Caesarea egyházfeje szentelje 
fel. Itt részesült Gergely a kézrátétel ke
gyelmében; ez által szállott rátok is az el
enyészhettem isteni ajándék: a sz. kereszt- 
ségben az újjászületés kegyelme; Krisztus 
keresztjéből éltető test és vér, a papság 
szentségi jellege és sokasága, mi által ti is 
egyesülve vagytok az Úr trónját körülálló 
és örökké dicsőítő angyali karok seregével.

Üdvözölve légy Krisztusban és élvezd 
folyton az Úr megváltásának gyümölcseit!

Az örmény egyház történelme följegy
zése szerint Caesarea érsekével kötött ezen 
egyezség fennállott sz. Nerzes koráig, a ki 
sz. Gergelynek hatodik utódja volt a pát- 
riárchai széken; és Caesareában szentelték 
fel csaknem egy századon át az örmény 
pátriárchákat.



A királyi család megkereszteltetése. 
Szent Gergely és Bertád üdvös intéz

kedései.
XIII.

Mihelyt értesült Bertád, hogy sz. Ger
gely környezete már felvette a keresztséget, 
bizonyos ellenállhatlan vágy tört fel szivé
ből, hogy ő is mielőbb eljuthasson a lelki 
tisztulás forrásához. E vágy teljesedése 
végett sz. Gergely felhívta az uralkodót és 
a hadsereget, hogy 30 napon át vele bün- 
bánatot tartsanak.

Mikor a bünbánat ideje lejárt, elvezette 
a királyt, királynét, Kozrovitucht herczegnőt 
s az udvari előkelőséget az Eufrát partjá
hoz, és megkeresztelte őket: Agathangelos 
szerint „Az Atyának, Fiúnak és Szentsek
nek nevében.“ A mint a folyamba leszállot- 
tak, hirtelen a viz medre megállóit, a folyam

10
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felett fényoszlop jelent meg s annak csú
csáról a ragyogó kereszt áldó sugarait hinté 
le a keresztelendőkre. Midőn a püspök szent 
olajat öntött a keresztelendők fejére, (mely 
alapon az örm. egyház máig is egyszerre 
szolgáltatja ki a keresztség és bérmálás 
szentségét) a keresztelteket körülfolyta és 
Istent dícsénekekkel magasztalták. A rend
kívüli fény és a kereszt addig tündöklőit a 
kereszteltek fölött, míg a folyamból kiszál
lottak. A király keresztelő sz. János tiszte
letére János nevet vett fel. A szemtanú 
Agathangelos Írja, hogy öröm volt látni a 
lélekben vigadozók nagy tömegét, kik fehér 
ruhába öltözve, égő fáklyákkal kezükben, 
hangszerek kíséretében és sz. énekek közt, 
angyalokhoz hasonlólag, vonultak az Úr 
hajlékába. Gergely a szent mise alatt új 
híveit első áldozásban részelteté. Ezen rend
kívüli esemény hatása még többeket cső- 
dített a keresztvízhez, úgy, hogy sz. Ger
gely fölszentelése óta mintegy 4 millió 
vette fel a keresztség szentségét. Ezen 
emlék megörökítése végett sz. Gergely el
rendelte, hogy Pákáván város lakói a „szál-
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lásadó Jupiter“ ünnepe helyett, melyet a 
gyümölcs zsengéje és új termés iránti há
lából szoktak megünnepelni, ezentúl az oda 
helyezett szentek ünnepét üljék meg. Ez
után Nagy- és Kis-Örményország különböző 
vidékeit egész az alánok Pádákárán nevű 
városáig bejárta és Válársápát főtemplomát 
felszentelvén, ennek az ő égi látomása 
alapján Ecsmiádzin, vagy „az Elsőszülött 
leszállása“ nevet adott. Dertád elrendelte, 
hogy az egyházak fenntartása végett a vá
rosokban 7 hold-, a falvakban 4 hold jó- 
termésü szántóföld kiszakittassék, hogy bi
rodalmában az egyházfők, valamint a lel
készek is a szükséges jövedelmekkel bőven 
elláttassanak. Maradt azonban még egy 
nagy gondja sz. Gergelynek; az ifjúság 
megmentése a keresztény szellemű nevelés 
oktatás által. És ebben oly hatalmas és 
bőkezű pártfogóra talált Dertád király sze
mélyében, hogy a kér. művelődés alapját 
mondhatjuk Világosító sz. Gergely tévé le 
Örményországban.

A király rendeletet adott ki, hogy ki
rályi költségen ügyes tanítók vezetése alatt

кг
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álló iskolákat szervezzenek, az ifjak két 
osztályba legyenek beosztva, egyik rész asz- 
szir-, a másik görög nyelven nyerjen ok
tatást, mert ezen korban Indsidsján szerint 
régi pajzsokra vésett néhány örmény mással
hangzón kívül, sz. Meszrob idejéig (40ö. 
Kr. u.) nem létezett örmény betű. Az ör
mény szöveg idegen betűkkel volt meg
örökítve. Sz. Gergely alatt oly sok elemi 
iskola keletkezett, hogy a nagyobb váro
sokban a főbb utczáknak is voltak nevelő 
intézetei, elemi iskolái.

Sz. Gergely a népnek nemcsak nyil
vános és lelki szükségeiben készséggel jött 
segítségére, hanem magán ügyeiben is. — 
Agathangelos szerint „a vaknak ő volt szeme, 
a bénának mankója, a betegnek orvosa, a 
zsarnokok által bilincsbe vert foglyok meg
szabadítja, a kislelküek vigasztalója, az 
elhagyottak mentsvára. A szerzetes rendi 
életmódot megkedvelteié, lakatlan helyek, 
mezők, erdők sötétjébe vonultak el a buzgó 
hívek, hogy Istennek mint remeték is szol
gálhassanak. Alatta 4000 iskola, 200 zárda 
és templom és 12 püspökség keletkezett.“



Sz. Gergely visszavonul a világtól.
XIV.

Az őskorban Illés a nagy próféta és 
keresztelő János a lelki megújhodás hírnöke, 
szírieken és pusztákon szóval és önfeláldozó 
példával hirdették az igazság Urát, ön
testüket sanyargatták, hogy szellemileg annál 
erősebbekké váljanak: hasonlóképpen szent 
Gergely is a lelkek üdvének kiolthatlan 
vágyától áthatva, Arménia különböző tar
tományaiban nemcsak növeldéket, iskolákat 
alapított s ezeket a szerzetesrendek veze
tésére bízta; hanem az erkölcsi tökéletesség 
megszerzése végett, az eddig csak szilaj 
érzelmeknek, szenvedélyeknek hódoló ör
mény népet igyekezett saját példája által az 
Isten szeretetében gyönyörködő szemléleti 
élettel megkedvehetni. Tanítványaival a hegy
szakadékok közé vonult s naponta felment
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a hegycsúcsra, hogy miként Mózes imájá
ban közelebb érezte magát az Istenhez, ő 
is teljes szívvel, zavartalanul szolgálhasson 
az Úrnak; azután meglátogatta az egy
házak lelkipásztorait, hogy megerősítse őket 
a lelkiekben, szóval úgy gondoskodott szük
ségeikről, mint a jó atya gyermekeinek ál
lapotáról. Hogy az ország összes vidékeit 
bejárhassa s kötelmeit maga iránt is telje
síthesse, minden vidéken a községtől tá
volabb remetelakot rendezett be, hogy az 
emberekkel való érintkezése őt meg ne 
gátolja az Istenhez irányuló társalgásától.

Kezdetben gyakoriabbak voltak szent 
Gergely ezen látogatásai, de mikor észlelte, 
hogy minden község az evangélium jámbor 
munkásaival bőven el van látva és a hívek 
a jóban már eléggé megerősödtek: ekkor 
már ritkábban jött ki remete-lakából. Krisz
tus példájára 40 napig szigorúan bőjtölt; a 
természet egyszerű növényzete nyújtott táp
lálékot, hogy annál több juthasson az örök 
élet tápanyagából s így biztosíthassa azt az 
áldott jövőt, melynek nem lesz vége; ezen 
idő alatt teste sanyargatásait Istenben el
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merült égi gyönyörrel édesítette. De szent 
Gergelynek ily sokáig tartó elvonulása a 
királyt és a népet mély bánatba ejté. A 
király népével együtt nem tudott megvi
gasztalódni, meggondolván, hogy az a nagy
lelkű férfiú, ki őket oly kimondhatatlan 
fájdalmak árán az evangélium gyermekeivé 
tette, hiába várják, nincs többé közöttük, 
hogy őket kedves jelenlétével bátorítsa.

E fájdalmas tudat hatása alatt érkezett 
Dertád királyhoz az a hír, hogy Világosító 
sz. Gergely két fia Caesareában él. Az első
szülött Vertán mint áldozár, a másik Aris- 
taces ott él a pusztában.

A mint a király ezt meghallotta, nagyon 
megörült és annak biztos reményében, hogy 
egy ilyen fiú igazi képmása atyjának s így 
méltó is arra, hogy atyja helyét elfoglalja; 
3 udvari tanácsosát küldé Aristaceshez, 
kérve őt, hogy a két testvér térjen vissza 
Örményországba és boldogítsa istenes pél
dájával hazáját. A követek közt találjuk: 
Árdávászd- a hadsereg főparancsnokát, a 
kormányzót és a királyi főlovászmestert. A 
követek Caesareában Vertánt megtalálták,



152

de Aristaces, a pusztában élő remete semmi 
áron sem akarta elhagyni viskóját. Végre a 
követeknek és az ottani hívőknek mégis 
sikerült kitartó kérésük által meggyőzni arról, 
hogy Isten előtt tetszőbb áldozat, ha saját 
üdvén kívül mások lelki gondozását is mun
kálja; ezen szavakra mindketten hazatértek. 
Dertád tisztelettel fogadta és felkérésé velük 
a magányba vonult Gergelyt Szebu hegyén, 
a Máne barlangban meg is találták. E bar
langban végzé be Máne, a Ripszíme test
vérek egyik buzgó tagja remete-életét.

A király mély hódolattal köszönté sz. 
Gergelyt s így szólott hozzá: „Mivel Neked 
úgy tetszik, hogy öreg napjaidat e pusztában 
töltsd, s nem akarsz többé közöttünk tar
tózkodni: ezért kérlek, vizsgáld meg fiaidat, 
a kit alkalmasnak találsz, szenteld fel, hogy 
legyen hozzád méltó püspökünk. Gergely 
Aristacest a főpapi tisztre méltónak ítélvén, 
beleegyezett a király ajánlatába; őt érsekké 
szentelte és helyettesévé rendelte. Aristaces 
pedig oly buzgalommal végezte főpásztori 
teendőit, hogy a király és a nép rajongva 
követé üdvös tanácsait.



Tisztelgés Rómában. Szent Gergely 
halála.

XV.

Míg keleten Armenia és vidéke el
jegyeztetett Krisztus egyházának: nemsokára 
nyugaton is bekövetkezett a véres üldözést 
követő béke uralma Nagy Konstantin római 
császár megtérése által. Hires milánói ren
deleté végét veté a gyalázatos bálványozás- 
és a keresztény kínzások korszakának és 
meghozta az égen feltűnt kereszt jele Kon
stantinnak szilárd reménye győzelmét. A 
rabigába görnyedt kereszténység fölszabadult 
békóitól és a szabad vallásgyakorlat tűzte 
ki dicső zászlaját.

Dcrtád, mihelyt értesült a világra szóló 
eseményről, leghőbb vágya arra ösztönözte, 
hogy a nagy császár előtt személyesen fe
jezhesse ki testvéri örömét és üdvkivánatát,
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a kit már azon időből ismert, midőn 
Dioklecián császár udvarában együtt szol
gáltak és Konstantin a császár leányát 
nőül vette.

Hogy nemes vállalatát siker koronázza, 
útitársul fölkérte sz. Gergelyt, a ki jóllehet 
a magán osságot mindennél nagyobbra be
csülte, a kitüntetést is kerülni óhajtá, e 
mellett öregsége is ily hosszú, fáradságos 
úttól elrémíté: mégis, hogy a buzgó király 
ne nélkülözze jó tanácsát és a király val
lásos hódolatával együtt saját őszinte ra
gaszkodását is bemutathassa a római sz. 
szék iránt, a királyi kísérethez szegődött 
Agathangelos körülményesen leírja a királyi 
diszmeneíet. „Ott találjuk Aristacest és kelet 
előkelő főpapjait, a hun nők, asszírok hely
tartóit, az örmény hadvezért, a koronaőrt 
és mintegy 70000-ből álló hadsereget, hogy 
a hosszas út alatt az ellenség támadásainak 
is ellenállhassanak. A tekintélyes menet 
szárazon és vizen fejedelmi fogadtatásban 
részesült, különösen Rómában, hol az isten
félő Konstantin, a császári palotában lakó 
Eusebius vagyis Szilveszter pápa a keleti



155

vendégeket kitüntető szeretettel fogadták. A 
zarándokok mindenekelőtt meglátogatták az 
apostolok sírjait, innen a császári palotába 
vonultak és elbeszélték egymásnak, hogy a 
kegyelmek Ura mily csodás módon vezé
relte kelet és nyugat népét az igazság meg
ismerésére. A mint azonban Bertád Ör
ményország különleges esetét, saját viszo
nyait, az isteni büntetés által nyilvánított 
égi akaratot, a római szüzek vértanú-kínjait 
a császárnak elbeszélte, sz. Gergelyre mu
tatva így szóit: „íme ő az, kinek apostol
kodása folytán megismertük az Úr irgalmát, 
és a kinek szenvedései által mi testíleg- 
lelkileg meggyógyultunk.“ A császárt meg
hatotta ez az őszinte kijelentés. Viszont ő 
is elbeszélte megtérése körülményeit, Rip- 
szíme és társainak Róma népe előtt ismert 
sz. életét. „Valóban Isten kegyessége, — 
mondá Konstantin, — mindenütt működik, 
hogy létét annál bizonyosabban érezzük és 
hirdethessük!“ Ezen kölcsönös és meghitt 
nyilatkozatok után, a testvéri együttműködés 
biztosítékául, a királyok egymás közt a 
következő írásbeli szerződésre léptek, mely-
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nek czíme ez: „A nagy Konstantin császár, 
Szilveszter szentséges pápa, Dertád örmény 
király és Világosító Sz. Gergely közt kötött 
barátság- és szövetség-szerződés.“

Az apostoli teremben megállapított szer
ződésnél jelenvolt 320 senátor, 24 király 
és számos itáliai herczeg. A római és ör
mény nemzet ekkor egymás közt védszö- 
vetségre lépett, s így szólanak: „Halálig se
gítségére leszünk egymásnak, mint a mi 
Urunk Jézus Krisztusban egyesült testvérek, 
sőt egymásért meghalni is készek leszünk. 
Mindkét nemzetnek örömét örömnek, el
lenben a felek ellenségeit, mint ellenséget 
fogjuk tekinteni. Mindkét nemzet közül 
senkinek sem szabad egymás ellen kardot 
emelni. A melyik pedig ezt tenni meg
kísérli, annak fegyverei saját szivébe hatol
janak és a nyilaik karjaikon forgácsolódjanak 
szét. Ezen szövetség maradjon meg mind
két nemzet közt a világ végéig. A melyik 
pedig ezen szövetséget megszegi, legyen 
kizárva a keresztény közösségből és az ő 
főpapi urokat meggyilkoló Kain és Judás 
átka érje őket. Angyalok és emberek mond-
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ják rá „úgy legyen! úgy legyen!“ E szer
ződés alapján Nagy Konstantin a többi 
keleti fejedelmekkel szemben sok előjoggal 
ruházta fel Dertádot; Szilveszter pápa pedig 
sz. Gergelyt Örményország patriarchájává 
nevezte ki és teljhatalmat adott az újabban 
megtérített szomszédos országok egyházi 
vezetésére.

Egy havi tartózkodás után búcsút vet
tek egymástól a kiváló férfiak, s a haza
térőket értékes ajándékokkal halmozták el; 
a pápa patriárchai drága miseruhát, szent 
András apostol és Lukács evangélista bal
kezét, sz. Péter és Pál ereklyéit ajándékozá 
világosító sz. Gergelynek; hasonlóképpen a 
császár is az ecsmiazini sz. Ripszíme- és a 
többi vértanuk kápolnái részére értékes 
templomi szereket adományozott. így gaz
dagon felszerelve, lélekben megújulva, bol
dogan tértek vissza hazájukba.

Ezen szerződés létezését világosan hir
deti azon tény, hogy Konstantin halála 
után nem egyszer kérték a rómaiak keleti 
hadjáratok alkalmával az örmény sereg se
gítségét; viszont az örmények is többször
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vették igénybe a rómaiak segélyét. Ugyanis 
Dertád halála után két felé szakadt a nem
zet, ekkor sz. Gergely idősebb fia Vertán 
patriárcha Konstantin fiához Konstantiushoz 
folyamodott. A küldöttség átadta a levelet, 
melyben világosan szól arról a szerződés
ről, mely Konstantin és Dertád közt lé
tesült és kéri a császárt, ne engedje bál
ványozó perzsa kézbe Örményországot, ha
nem nyújtson segélyt, hogy Dertád fiát 
Kozroét ültessék a királyi székbe. Ezen 
kérésre Konstantins, Antiochus hadvezérét 
küldte Armeniába válogatott sereggel és 
Kozroe részére bíbort és koronát ajándé
kozott. (Korene III, 4. 5. fej.) Ugyanaz az 
eset történik Nagy Theodosius császár ide
jében, a ki Nerzes patriárcha kérésére Te
rentianus hadvezért bízta meg, hogy II. 
Arsaces Páp nevű fiát a királyi trónra 
helyezze és az országot a perzsáktól meg
tisztítsa. (Korene III, 3ö. fej.)

Ezen szerződés létezéséről tanúskodik az 
az eljárás, hogy a nein egyesült örmények ezen 
okmányt 1824-ben Konstántinápoiyban újó
lag kinyomatták, mint eredeti becses ok
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mányi; melyet bizonyára mellőztek volna, 
ha az hamis irat, miután abban a pápa 
elsőségéről is szó van, a mi ellenkezik a 
keleti örmények hitvallásával.

A 325-ben tartott niceai zsinatra az 
elaggott Gergely maga helyett Aristaces 
püspököt küidé hitvallása okmányával együtt.

Aristaces a zsinat bezárása után ma
gával hozta a zsinati atyák határozatát, mely
hez Gergely hozzáfűzte azon kijelentését, 
melyet máig is az örmény misében a 
„hiszekegy“ után mondunk: „Mi pedig di
csőítjük azt, a ki minden idők előtt van, 
midőn a szent Háromságot, az Atya, Fiú 
és Szentlélek egy Istenségét imádjuk.“

Szent Gergely a papság számára fe
gyelmi szabályokat is alkotott; megírta 23 
beszédben erkölcs-oktató könyvét, mint mun
kálkodásának testámentomát. E könyv nyom
tatásban megjelent 1838-ban a velenczei 
rnechitáristák zárdájában. Neki tulajdonítják 
a breviáriumban levő 3 imát, melynek kez
dete: „Nagy Isten, erős és dicső.“ „Áldott 
a te szereteted Uram“ és „Kérlek téged 
Isten anyja.“ Szent élete hátralevő 6 évét
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saját lelke tökéletesítésére fordította, ima és 
elmélkedés képezte éltető elemét, míg végre 
az Isten szeretetének lángja lassankint fel
emészté és az angyalok karénekével egyesülve 
visszaadá az Úr kezébe istenfélő lelkét 333. 
év körül, mintegy 80 éves korában, kit 
337-ben az istenfélő Dertád követett az 
örökkévalóságba. (Esztegár egyháztörténelme 
113. lap). A Szebu hegy mellett pásztorok 
nyájaikat legeltették. A mint a viszontag
ságos idő elől rejtekhelyei kerestek, az egyik 
barlangban térdelő őszfürtű alakot pillan
tanak meg, közelébe lépnek s akkor veszik 
észre, hogy a sugárzó arcz mozdulatlan 
halott képe; miért is a barlang nyílását 
befalazták, hogy a vadak szét ne marczan- 
golhassák. „Úgy illett, mondja Korene (II, 
91.) hogy azok, kik a Megváltó születésé
nek tanúi valának, részt vehessenek egyik 
felkentjének végtisztességén, a ki nevének 
megfelelően egész Armeniában pásztor volt.“ 
Sok éven át maradt e szent elrejtve, mint 
egykor Mózes, nehogy az újonnan meg
tértek tévedésből őt imádattal illessék; végre 
Kárnig nevű remetének álmában megjelent
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és tudtál adá, hogy testét vegye ki a bar
langból és temesse el a közelfekvő Tortán 
várába. A remete épen megtalálta a holt
testet és Tortán lakóinak nagy részvéte 
mellett eltemeté. Sírja fölé később kolostor 
és templom épült, hol Isten az ő hu szol
gája kérésére több betegnek visszaadta egész
ségét, épségét.

Bonucci Antal világosító sz. Ger
gely életirójának magasztos szavaival zárjuk 
be mi is Védszentünk végtiszteletét: „Drága 
halál, nemes halál 1 melyet ugyanannyi győ
zelem pálmája kisér, a hány győzelmet ara
tott a vértanuság által; a ledöntött bálvá
nyok-, az általa épített templomok-, kolosto
rok-, iskolák- és a mennyei birodalom szá
mára nyert lelkek által. Te vértanú főpapi 
valóban méltó vagy, hogy a szeráfok kará
ban annyi drága erénynyel, mint megannyi 
ékkővel díszített tiárával megjelenj; a ki oly 
magasan állottál az erény polczán életed 
minden szakában, mint udvari ember, mint 
katona, vértanú, püspök és remete egyaránt 1 
Oh főpásztorai az egyháznak, kiknek nagy 
méltóságát tisztelem, Nektek mondom, kik

11
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a tiára magasztos jelvényét hordozzátok, 
nektek, kiket bibor ékesít: adja az Ég, hogy 
ez a dicső férfiú 
cselekedeteitek példányképe legyen! Ha 
magatartástok a szent buzgalom fénye-, 
lángja- és dübörgő hangja által hasonlóvá 
tesz a Sinai hegyhez: úgy .adja Isten, hogy 
éltetek ártatlansága által hasonlóvá lehesse
tek a libánoni hegyekhez, melyek a hó 
csillogásában erkölcseitek tisztaságát-, ma
gasba emelkedő illatárjában, áldozati imátok 
kellemét jelzik és terjesztik az egész vilá
gon. Te pedig hires Örményország, emlé
kezzél meg arról, hogy mindazt, a mit a 
múlt századoktól örököltél és azt a kevés 
igaz hitet, mely még benned él: Világosító 
sz. Gergely emlékének, nevének és fárado
zásának köszönheted. Gondold meg, hogy 
csak az az igaz hit, melyet ő neked adott, 
melylyel királyodat meggyőzte az igazság
ról, melyet beszédei-, csodái- és vérével 
megpecsételt! Vak vagy, ha ezt el nem 
ismered, érzéketlen, ha őt megtagadod, és 
boldogtalan, ha azt elveszíted!“

aki a ti állástok dísze, —



Szent Gergely ereklyéi.
XVI.

Mikor világosító sz. Gergely tetemét 
a jámbor pásztorok felfedezték: már akkor 
kihalt a pártus vérből származott Arsacida 
királyi család. Örményország függetlenségét 
elvesztvén, idegenek lettek ez ország fő
nökei; perzsa és görög osztozkodott a ha
talmon. A görög eredetű Zenó, midőn hire 
kelt, hogy Világosító sz. Gergely ereklyéit 
megtalálták, számos előkelőséget és katonai 
tekintélyt küldött Armeniába, hogy a szent 
ereklyéket megfelelő pompával Konstanti- 
nápolyba szállítsák, de az ország lakói ellent- 
állottak: „Mi nem engedhetjük, hogy idegenek 
bitorolják drága kincsünket“; mégis minden 
ellentállás daczára sikerült a császár parancsa, 
és csupán a Szentnek két karja maradt 
vissza, a jobb kar Válársápátba, a hires

ír
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ecsiniazini székesegyházba került, mely egy
kor sz. Gergely patriarchal székhelye volt; 
a másik kar Szisz városban lett elhelyezve 
a sz. Zsófia templomában. Erről említést 
tesz Vártán örmény történetíró.

859-ben Kr. u. Örményország a Pá- 
kárádita királyi házból származott I. Ásod 
alatt ismét visszanyerte függetlenségét. A 
Pákárád család a zsidó eredetű Sempádtól 
származik, kit Nabukodonozor a babiloni 
fogságba hurczolt, de Hájgág örmény király 
közbenjárása folytán kiszabadulván, Örmény- 
országban e család királytkoronázó herczegi-, 
azután királyi méltóságra emelkedett. Ásod 
király idejében Vazul görög császár szíves
ségéből a királynak küldött koronán és 
egyéb fejedelmi ajándékokon kívül, sz. Ger
gely ereklyéiből egyes részek is visszakerül
tek Armeniába.

Ubald szerzetes krónikájában Írja, hogy 
a 8. században Szergius herczeg szívesen 
fogadta a menekült szerzetesnőket és Ná
polyban, világosító sz. Gergely tiszteletére 
emelt templomot és zárdát ajándékozott 
nekik.
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Történeti tény, hogy a 8. században 
a bizánti császárok a sz. képek, szobrok 
ellen irtó háborút indítottak, melyben leg
kivált Konstantin Kopronim szerepel. Alatta 
a templomokat, zárdákat kíméletlenül lerom
bolták, a szerzeteseket, apáczákat kiüldözték, 
kivégezték; miért is többen Konstantinápolyi 
elhagyva Olaszhonba menekültek, magukkal 
vivén a szent képeket és a szent ereklyéket.

Szent Gergely ereklyéje történetét Ba
ronins bíboros „Szentek élete“ czímű mű
vében így ismerteti: „A Konstantinápolyból 
menekült szerzetesnők több tiszteletreméltó 
ereklyét hoztak magukkal; u. m. názianzi 
sz. Gergely tetemét és Armenia püspökének 
világosító sz. Gergelynek fejét, lánczait és 
a vesszőcsomagot. A mint Kampánia part
jaira értek, a nápolyiak megtisztelő fogad
tatásban részesiték, a hol letelepülvén, temp
lomot és kolostort építettek s eleinte szent 
Vazul-, majd a nyugati szokásnak hódolva 
sz. Benedek szabályai szerint rendezték be 
életfeladatuk irányát. Számos csodával tün
tette ki a Gondviselés világosító sz. Ger
gely ereklyéjét, a betegek meggyógyultak,
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éhség, szárazság, döghalál megszűnt, miért 
is a nápolyiak világosító sz. Gergelyt véd
nöküknek választották. Armenia zarándokai, 
különösen az előkelő nők szívesen hozták
meg azt az áldozatot, hogy a királyi vérből 
származott sz. Gergely- és a nemes szüle
tésű Ripszíme- és szűztársai példájára szer
zetbe léptek.

Jelenleg a nápolyi sz. Gergely templo
mában a kapcsok, vesszőcsomagok és lán- 
czok találhatók, sőt ez utóbbiból is egy 
rész 186ó-ban IX. Pius pápa engedélye 
következtében a konstantinápolyi örm. kath. 
székesegyházba került. Világosító sz. Ger
gely teste a főoltár alatt nyugszik. Ezt jelzi 
az oltár mögé helyezett márvány tábla föl
irata: „Ezen főoltár, melyet Cicinellus Antal 
nagyszerűen kijavított és márványba vésett 
sz. képekkel gazdagon kidolgozott: nagy 
Örményország főpapjának Gergelynek, a 
dicső vértanúnak szentelt hamvait magába 
zárja.“

Sz. Gergely feje azonban a nápolyi 
sz. Lőrincz templomának képezi kiváló becsét. 

Nardó város bírja sz. Gergely karját,
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melyet a Vazul rendi görög szerzetesek 
hoztak magukkal. Kiváló tiszteletben áll 
világosító sz. Gergely Rómában az egiptomí 
szűz Mária templomában és Livornoban, hol 
egy örmény eredetű albán herczeg sz. Ger
gelynek templomot építtetett. XVI. Gergely 
1837. szept. 1-én kiadott pápai iratban el
rendelte, hogy a latin és örmény egyház 
naptárában sz. Gergely emlékét oki. 1-én 
ünnepeljék.

Az örmények általában három ünnepet 
szentelnek szent Gergelynek; megünneplik, 
midőn a mélységbe vettetett, fekete Vasár
nap előtti szombaton; a mélységből való 
megszabadulását, pünkösd után a 4. szom
baton, és elhalálozása napja helyett a sz. 
ereklyék feltalálását pünkösd után a 4-ik 
szombaton. Az erdélyi örmények számára 
1824-ben főpásztorilag jóváhagyott directo
rium szerint szintén a pünkösd után eső 4. 
szombat van előírva; azonban ez a nap 
Erzsébetvároson heti vásár napja: ez okból 
a következő csütörtök napon ünnepli sz. 
Gergely ereklyéinek feltalálását.

Minthogy Rómában és Újvidéken va-
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sárnap tartatik ez ünnep, kívánatos, hogy a 
magyarhoni örmény plébániák is ezt közös 
ünneppé emeljék.

Esztegár érsek egyháztörténelme szerint 
Armenia 304-ben lépett a kereszténység 
családjába s igy ez év az 1600. jubileumi 
évforduló lévén: áldjuk az Úr küldöttjét: sz. 
Gergelyt, kit az örmény nem^ „fényárasztó“ 
névvel tisztel; „áldjuk egy ^unk világos
ságát, az igazság mesü 
mértékét, a kegyelem hiruetőjét jövőben is.“

Szent Ágoston bíráló szavai legyenek e 
munkám zárkövei. A mi benne igaz, azt a 
kegyelmek Istenének, a mi téves, a felhasznált 
forrásnak ismerem. Szándékom felvilágosí
tással szolgálni, tévesztés nélkül; azért ki
jelentem, hogy az egyház akarata az én akara
tom, és értelmezése az én gondolatvilágom.

szeretet zsinor-

Lényeges hibák:
10. lapon fenn az 1. sorban hihetetlenség helyett: hitet

lenség,
16. lapon alant a 6. sorban görög helyett: római,
18. lapon fenn a 18. sorban jubileumi helyett: j u I i an i, 
24. lapon fenn a 12. sorban népe helyett: neje,

120. lapon fenn a 7. sorban hirdeti helyett: illeti, — 
olvasandó.
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