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Ákon tz-Kö·Jér István. 

Ákontz-Kövér István érsek. 
('740- ' 824.) 

~ hazai örmények kózül nem egy-két kiváló férfiú 
~~emelkedett fel magas polczra. At.ok köté, kik a 

magyar-örmény névnek díst.ére váltak, tartcll.lk Ákontz
Kövér lst\';Ín st.iuniki érsl!k is, ki GyergycS-Stt-~liklóc;on (Er
délyi részek 1 sz u letett 1 7 40-ben no\'. 2o-án . A g-yermek ,t 
keresztségben .\mirá ne\ et kapott. AtyJa Gergel.', az .\kontz 

frr család at.on ágáhot. tartozott, meJ_,. c hat~ban ne,·ú 1-.:o 
\'ér-re magyarosítolta .. \ nyja Chéngánosz . \tá d (Longinus 
Libera) \'Olt . 

.. 

. \ z • \kontz csalitd, me h- sok ma-. ormém <.saláddal 
egyutt I JJO-ban . ,·ándorolt ki a földinduhs ko~·etkeztében 
elpusztult híres ,\n i fc'h·úroc;b61, 165-t-ben telepedett le Er
délyben. - A \'a llásos st.ulők jó nevelést adtak .\mirának; 
isteni félelemre oktatt;ík. Tiz é,·es ,·olt, midőn iskolába ad
ták. !~ l es est.li ,·olt, hamar tanult; rö,·id td6 alatt az ör
mény nyelven kivü l elsajátította a magyart és latin t is. 
Tanitói St.erették. Tizenhét é,·es korában Ertsébd,·árosra. 
hol a velenezei mech itharista congregationak zúrdája és 
temploma \'an, ment rokonai látogatására. Itt tsmerkedett 
meg Gárábéd mechithárista atyhai, kinek eg-.' ik remek 
egyházi best.éde oly hatást gyakorolt az iljti .\mira lelkérc 
hogy et. rögtön pályát vúlasztott. 

i\ l i után sziilei beleegyezését km~ ute, Cl.lr<íbúl atya
,·al Velcnczébe ment; 1757 júl. 25-én érkt~ett ·t tírd<íba. 
~Jechith{u· utódja, ~l elchoneán lst\·án f0apút ' ,te fel a 
concrreCTatioba az iljü 1Ü:ontwt, ki tist.teletbol elolja rój,t o o i . 
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iránt, István SLert.etesi nevel v ell fel. l 7 sS á ug. 2 .z-én 
tette le szerzetesi fogadásitt; r 763-ban okt. 27-én szentel
tetett pappá L ázár trapet.Unti örmény érsek által, ki azon 
időben Y elenezében tartot.kódott. 

.~kontt. a tudományok kölönbóző ágaiban bámulatos 
előhaladást tett, a theologiából tudori koszort'tt nyert; nagy 
sikerrel foglalkozott a nyelvészet- és bölcsészettel is. Har
mincz éves korában már igazgatója volt a kolostori nö
veldének. 

E minóségben kölönösen at.on fáradozott, hogy nö
vendékeivel is megkedveltesse a tudományokat. Czélja volt 
az örmény irodalmat újjáalakítani; azért elsajátította az 
ős i, t iszta örmény nyelv valódi st.ellemét a nélkül, hogy 
elhanyagolta volna a magyar, latin és olasz nyelvet. Irt 
örmény szónoklattant, melybc Cicero és Quintil ian legszebb 
részletein kivül az 6- és új klasszikus költészetbJl is vett 
fel mutatdnyokat. l í 8 s-ben főapát helyettesnek választot
ták meg (Vicarius generalis universae Cong regationis .) Ek
kor irta általános földrajzát, melyból ll kötetet sajtó alá 
is adott; az utolsó kötetek azonban, melyek a keleti része
ket tárgyalták, Konstantinápolyban, hova azokat á tnézés 
végett kü ldötte - elégtek. Később megírta Mechithár P é
ter életrajzát; irt bibliai tö rténetet hét kötetben. A zsinatok 
történetén ki\·ú l még több kézi rata maradt. 

Ezen időben küldötte XVI. LaJOS franczia ki rály ajánló 
leveleivel Lourdet Simon franczia papot, k i a keleti nyel
vek tanára és a nemzeti könyvtár alkönyvtárnoka volt, 
Szt-Lázár szigetére, hogy ez itt tanulja meg az örmény 
nyelvet és tanulmányozza a7 örmény irodalmat. A zárda 
fóapátja a neves idegen, ki három évig tartozkódott a ko
lostorban, vezetését Akontzra bizta . :\ l i dőn Lourdet, kinek 
fáradtságát teljes s iker koszort'tzta, haza tért, egy igen be
cses kéziratot \·itt maghal kinyomtatás végett. t\ kéziral 
a tudós Ákontz gondos müve : Ormén:: latin szótára volt. 
A derék franczia, ki saját szemeivel látta azt az áldásos 
munkát, mit e szukségcs szerzet végez, - honában min
dent elkövetett, hogy á llam-költségen Párisban mechithá rina 
kolostort létesítsen . A tervezet má r el is volt fogadva; Ákontz 
volt az örmény nyelv tanárának ki szem elve. De J 7Sg-ben ki-
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ütótl a forradalom - és nemcsak a megbecsulhetlen szó
tár veszett el, hanem a haszno<; terv ic; val6sitatlanúl 
maradt. 

Ákontz 1790-ben s:,ülófóldjén:: Erdélybe küld.etett. Itt 
fótartozkódási helye ugyan Erzsébetváros \·olt; de tdónként 
el-ellátoaatott nemcsak a többi örmény helységekbe, hanem 
méa a közellevő falvakba is. Beszélte az erdélyi ö rmény 
táj;yelvet is. \ 'alódi atyja volt a nép~ek. Sokan fordultak 
hozzája tanácsért. \'igasztalanúl senkt~ sem ~ocsáto.tt el 
magától. Szerette a szegényeket, ötet ~· tszo~t. mmden~t ~z~
rette. N em volt egyetlen egy dlenségt:. I:.gyhat.t beszédet ntkt
tották pá rjukat. :'llidön szónokolt - he!y nem .volt a t.e~p
lomban. Valódi pap volt . :\agy tudomanya-, Jellemsz!lar~
ságáért, st.ónokt képessége-, szc~~ny-,égeért és <>ok mas JÓ 

tulajdonaiért egész Erdély becsulte. , 
l'ilenct. évet töltéitt honában; de 1799-ben l. Ist\·an 

főapát elhalálot.\'án, új apát válast.tásra visst.ahivták .. Ve
lenczébe. :'lliclön Erdély akkori híres róm. kath. puspoké
től elbúcsúzott, ~l ártonfi János, ki öt rendkivül becsülte, 
így szólott ho1.1.ája: :\len jen csak fótisztele~d~ ~r~ .me:t ha 
római pápának nem \'alaszst.ák meg, kétsegktvul roapatnak 

megv~laszszák . • .. . l 

Ct közben hicion mentek keresztul; a htd tulsó f:Jen 
a megijedt Jo\'ak \' isszahökkentek, , mire a st.ekér a nzbe 
zuhant. :\agy veszélyben forgott Akontt., mert a ragadó 
viz-ár már lefelé sogorta a szekeret. Az emberek. nem, se
githettek; de segitett a ;\l inclenható : a lovak kthuztak a 
szekeret - a partra. Hol legnagyobb a. ve,szély, ,_ott leg
közelebb az isteni segély. Hálát ad~tt a_Jf'.sagos , ~~nek a 
csodás megmenekedésért -. és tovabb folytatta utj~t. 

Bécsben megállott, mert dolga volt az udvarn~J. Fel
ment a királyhoz. Tisztességes foga~~at~.sb~n ré;zesult. l-

Alig érkezett a zárdába - és a puspok JÓSiat~nak m.aso
dik része teljesedésbe me nt; mert .. míg a ~íborn~kt co>l.legtu~, 
mely szin tén Velencz,ében volt .osszegyulve,. \ ~~.: lmst ~ ~~ 
lasztotta római pápanak, add t~ a mechtthattsta at\ ak 
Akontzot ültették a fóapáti székbe t 8oo no\·. 1 o-én. 

M j\·cl a rend tagjait maga az apát n~m ~zcntelhette 
fel áldozárokká; azért a szerzet most arra toreh:clett, hogy 

l. 
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a?átja p üspöki ra_!lgra emeltc.:ssék. Készllett i~ cg:· emlék
iratot és mag-át .\ kontzot biz~a meg azzal, hogy azt adja 
<Í. t a pápúnak \ ' ll. Pius, ki .\kontzot nemcsak sze mélvesen 
is merte még- abból az időből , midön \ ' elenezében t;utoz
kódott, hanem érdemeit is méltányolván a fóapátot sziuniki 
érsekké nen.::zte ki (in partibus infidelium sub titulo vas
tae dioecesis Siunic~e in Armenia :\l aj ori. l .\ ntonell i bíbor
nok s;entel te fel érsekké Akontzot I So+-ben. 

.\ kontz, ki méltóságának előnyeit a szerzet javára for
dította, hasonló szerzetházakat állított fel Romában, Astra
chan- és Konstanti nápolyba n. A híres érsek hírnevet sze r
zett a szerzetnek. Mindenki úgy teki ntette Szt-Lázár szige
tét, mint a va llás, tudomá ny és műveltség ta nyáját. Ez az 
oka a nnak , hogy a politika i változások, melyek a fra nczia 
há borúk a latt Olaszországban beállottak, ne mcsak sértetlenül 
hagyták a közkedvességü Ákontz lakó helyét, hanem minden 
ura lom még pártfogása a lá vette azt. .. · 

A franczia katonaság 1 8o6-ban foglalta el V elenezét ; 
~gy csapat má r kisz~ll ott Szt-Lázár szigetére is, hogy ott 
ts rabo!Janak. De elejökbe lép a főapát és kéri a hadfiakat, 
hogy legyenek türelemmel addig, míg Velenczéből vissza
tér, mert beszélnivalój a van a fővezérrel. A fővezér, ki Á
kontzban i smerősét t isztelte, a parancsot tüstént visszavonta 
és királyi decretummal a mechitháris ták zárcláját mentesnek 
nyilvá nította. 

Napoleon I 8 r o-ben a zárdákat bezáratta és a szerze
teseket mincl elűzte. A Szt-Lázá r szigcti zárdával azonban 
kivételt tett. A főapát kérésére m e<.Yha<Y\'ta ho<Y)' az örménv ' d , , . o h~ , h "' 
zar a t ne ba ntsa senki. Az egész világ csodálta ezért az 
uralkodót, ki még a fra nczia · zá rdákat is bezáratta , ele az 
örmény klastromot megkímélte. 

:Vlidón Európa lecsendesült és \' l l. Pius Rómá ban 
székét elfoglalta , a 7 5 éves Ákontz elment az i i rök városba 
hogy ~~ ~. szóval a clj.on at.. ö rn;ény ncmzct nevében k i feje~ 
zést oromének, mtt az egyhaz győzelm e felett érzctt. A 
pápa köszönettel fogadta a szin:s fúradságot. ) 

1) Papa srn<•x amo1:c amo1:cm rcp<'~rl;ns longo labori grat ias 
r etulit. L. " V i La lJ. D . . tcphan J A conlll Kovcr. VcncLiJs« 40 J. 

• 

l 

)k 
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Egyszer meglátogatta Krisztus folel i helytartója a róma i 
mechitháristákat, kikhez e kérdést intézte: :\l it csinál az 
érsek ?c Azután így szólott: • l rjátok meg: hogy üdvözlöm. ) 

A bíbornokok közül is sokan nemcsak levelezésben 
á llottak Ákontztzal, hanem tisztelték is őt . Legszivélyesebb 
barátságban élt a magyar Pyrker János László-, velenezei 
patriarkhával. H onfi legjobban csak honfihoz vonzódik. 

IV. Ká roly spanyol ki rály lovagi méltóságra emelte 
Ákontzot ; a jelvényt ?vl ecenas Albert nevü követe által 
küldötte meg neki. 

Sokan el-ellátogattak a Szt-L ázár szigetére, mert meg 
akarta k is merkedni a szent él etű és nagy tudományú ér
sekkel. Csak egynehányról teszünk itt említést : IV. Ká roly 
spanyol király. III . Frigyes porosz királ:·, E truria főber
ezege : Li pót, János és Rayner fóherczeg és a t. A ki csak 
látta Ákontzot, mindenki azt mondotta róla: • Ez nagy ember.« 

Fényes kísérettel ment F erencz király Szt-Lázár szi
getére. .\kon t z túrsaságában jól telt az i dő. ?vl egnézte az 
uralkodó a zúrda minden zege-zugát. Egyszer csak beszél
get~s közben így szól : • Lúttam E rdélyben nemzetségedet 
. . . . és ha majd oda vis-.zatérek, megmondo m tieidnek, 
hogy üdvözlöd öket. • 

i\ l ivel a st.erzetnek nem volt elegendő helyisége , a fő
apát megkérte Ferencz uralkodót, hogy engedje át nekik 
a szirret azon részét is, me ly \' eleneze felé tekint. A ke-

r-. • ' 
gyes kirúly szivesen telj csftette a kérést. Akontz ide épi-
tette a nyomdát. 

Iliá nyos lenne ,\kontz életrajza , ha itt meg nem em
lékeznénk az érsek jó barátj a, a dúsgazdag, de adakozó 
és nemzeti ezélokért bö,·en áldozó örmény lovag : báró 
Ráfáel Sándorról, ki :\ ladrasból ! India) való YOlt, de L on
donban lakott. T artozkódott Szamosúj vártt is, hol saját 
háza volt. Ö vetette meg Erzsébetvároson a középtanoda 
alapját, mely hálából róla ma is: örmény kath. Ráfáel- fél~ 
gymnasiumnak neveztetik. E középta noda, melynek annyt 
éven át volt lelkes igazgatója , derék munkatársunk: :\lar-

~) Eum salvere suo nominc juvcbat. Ugyanott. 
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ko,•ich Jakab - alapít:'tsa óta sok hastnos magyar pol
g-árt nevelt a haának ! 
' Ráfáel, ki személyes ragastkodússal viseittlett -~kontz 
irúnt - tömén telen vagyona által nagyban előmozdította 
a kiváló főpústtor törekvéseit. 

Igy, hogy a többit mellőzzem, R.áf{td építtette a ve
lenczei mechithúri sták római házát. 

.~kontz mihel: t é1;ezte, hogy ereje gyöngül, á tadott 
mindent a vikúrius-, .\vedikián Gábornak. Azután maga 
köré gyújtötte sterzetes-társait, intette őket, hogy ne feled
kezzenek meg a testvéri st eretetrő l és mi nel en t kövessenek 
el, hogy a szerzet épen fenmaradjon . Engedeimet kért 
mindegyiktől, ,·égre könybe lábadt szemekkel megáldotta a 
szerzetet és társait. :\líg az egyik a szentségeket feladta, 
addig a többi - imádkozott. A nagy érsek, kit a szerzet 
méltán tekint második alapítójának, r ~2 4--ben hagyta itt a 
congregatiot és ment fel a boldogok honába. Föleli marad
ványai felett kebelbarátjának : báró Ráfáel Sándornak ha
sonnevú fia a zárda-templom szentélyében díszes sírkövet 
állíttatott. A sírkövön latin és örmény feJirás van. A latin 
felirat ez : 

STEPHANVS ACONTlVS KÖVÉR 
COMES TRANSl L V ANIA E 

MECHITARISTARVM TERTIVS ABBAS GENERALlS 
ARCHIEPJ<::COPU. SIUNIAE PRJMUS, 

MORUM V A VIT A TE OMNIBUS CAR US, 
VIRTUTIBUS, SCIENTIA MERITISQUE 

CLARISIMU:-l, 
OBllT IV. KAL. FEBR. 

AN. MDCCCXXIV. AET. LXXXIV. 
EQUES ALEXANDER RAPHAEL 

ARMENIUS EX MADRASIO LONfJINENSIS 
DEVOTIONIS ERGO H. M. P.*) 

*) Ákontz- Kövér István, erdélyi gróf, a mechitháristák har
madik apátja és első (sziuniki) érseke, ki jelleme, nyájasságáért min
dcnki előtt kedves volt, ki jó tulajdonai -, tudománya- és érdemei
vel igen el hiresült ; meghalt 1824 ján. 24-én életének 84-ik évében. 
Ráfáel Sánd'lr lovag, M adra~ból való londoni örmény, t isztelete 
jeléül 

• 

r 

r 
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Nem egy év szállott le az enyészet tenge rébe azóta, 
hogy a nagy Ákontz-Kövér földi maradványait leszállítot
ták a sírba, de azért a congregatio élő tagjai még most 
is áldják a magyar földet, mely oly kiváló férfiút adott 
szerzetüknek ! 

Szongo/1 Kríslóf. 

Egy nyolczadik századbeli névtelen örmény 
krónikás. 

I. 

~ ~~/ örmény történeti könyvtár, melyet a velenczei, 
szent Lázár-szigeti mechithárista atyák bocsátottak 

közre nehány évtizeddel ezelőtt, ') több örményországi hit
vallónak és vértan(mak foglalja magában életleirását, érde
kesen világítva meg azoknak kapcsában a Kaukáz-melléki 
és kisázsiai országok történetét is. Ezen életleírások köz~l 
a legbecsesebbeknek eoyike - a »történeti könyvtárc h-t>. 
zenkettedik kötetében - koo-htháni szent Váhán vértanúnak • t> 

van szentelve, és »E le g ia Ormén)·o r szág sa n yarú
sárra i föl ö t t és k o g t h á n i sz e n t V á h á n ,. é r t a n ú
s á ~a c czímet visel h'omlokán. Szerzője nyilván kartársa 
volt az eseményeknek, melyeket elbeszél, mert ámbár mél
tatlannak monclja magát a szent vértanú életének Jeirására 
s épen ezért el is hallgatja nevét, kitűnik a krónikája szö
veo-éböl hoay ö maua volt az a szerzetes, a ki elkísérte 

o ' , " t> Vá h ' . . ' h főnökét Abrahámct zarándokútjában szent an s1rp oz. 
A munka, mint czíme is tanúsítja, két külön részből 

álL A második egészen szent Váhán éle~ével és vértanú
ságával foglalkozik, az első pedig - mintegy bevezetésül 

Az olasz a magyar nemességet egyer.lönek tartja a legma
gasabb nemes{ ranggal; azért va~ i~t ~s a »Comes~ szó. h_asználva. 
- Az örmény fe lirásban ez a k1feJezes fordul elo: »Azad Dsur
sováh« (Gergyó-szt-miklósi nemes). 

') Huszonkét kötet, Vdencze, 1853-1861. 


