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BEVEZETŐ

V iszonylag kevesen tudják, hogy Szamo-
sújvár városa Kelet Közép-Európa egyet-
len tiszta barokk szerkezetű városa. A kor 

szellemében, íróasztal mellett megtervezett és 
gyakorlatban is kivitelezett példája annak, amit 
a barokk építészet tér- és formaszerkesztésének 
fejlődése a XVIII. században elért. 

Ebben az ismeretterjesztő jellegű könyvben 
Szamosújvár építészetének évszázadokon átí-
velő szerves fejlődését mutatom be abból a cél-
ból, hogy a mostani városlakóknak segítséget 
nyújtsak abban, hogy ne csak belakják a város 
által biztosított tereket, hanem felelős, valódi 
polgárokká válhassanak. Minél több ember is-
meri és értékeli egy város térbeli elemeinek tör-
ténetét, értékeit és jelentéseit, annál szélesebb 
és teljesebb az egyéni és kollektív identitástu-
dat, annál erélyesebb e kisváros európai érté-
keinek a védelme. 

Alapvető célom bemutatni, megismertetni 
Szamosújvár fontosabb építészeti értékeit és 
mellette rávillantani arra is, hogy az alapító 
örmény közösség felbomlása és más, abban a 
korszakban alapvetően nem urbánus menta-
litású közösségek betelepedése milyen törést 
okozott a település urbanisztikai fejlődésében.

A könyv belső tagolása tükrözi a fenti célokat. 
Kezdjük a település alapításának, történetének 
rövid áttekintésével. Következik a város térbeli-
ségének, építészeti/művészeti formanyelvének 
és kincsének bemutatása – a hatások és ered-
mények kiemelése (egyházi építészet, polgári 
építészet, középületek). Fontos a XVIII–XX. szá- • Szamosújvári utcakép
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zadok közötti szerves fejlődés kihangsúlyozása. 
Ez egy olyan modell, amely utat mutathat a vá-
ros további fejlődése számára. 

A munka második része az alapító közösség 
kollektív emlékezetét őrző temető – az örmény 
katolikus sírkert – leírása. A temetkezési he-
lyek meghatározása, dokumentumjellegű fel-
vételek, a sírjelek művészettörténeti tipologi-

zálása, a temető és a templomokban található 
sírhelyek felmérése teszi fontossá ezt a munkát. 
Az anyaggyűjtés módszere az ezredforduló kö-
rül katalizátorként hatott a helyi közösségre 
ugyanis a fiatalok és a helyi értelmiség bevonása 
a felmérési és helyreállítási munkálatokba meg-
erősítette a polgári önértéktudatot. Ezt reméljük 
tovább erősíteni e könyv kiadása által is. 
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1. KIINDULÓPONTOK

A városi, polgári életformához kapcsoló-
dó települési struktúra a középkortól 
kezdődően az adott közösség gazdasá-

gi, társadalmi és kulturális életterét, fokozato-
san kialakuló sajátos közösségi mentalitásának 
kiépülését jelentette. Az urbanizmus évszáza-
dokon át kifejlődött értékeit sajnos az utóbbi 80 
évben sikerült rohamosan leépíteni. E degradá-
lódás többsíkú tényezői közül a legfontosabb a 
kommunista rendszerben elindított erőltetett 
iparosítás által kikövetelt népmozgás és társa-
dalmi struktúraváltás. Jelentős létszámú falusi 
populáció hagyta el hagyományos életterét és 
telepedett át urbánus környezetbe, elveszítve 
ezáltal eddigi, szervesen kialakult identitását. 
A változást időben viszonylagosan rövid, mére-
teiben tömeges jellege miatt nem követte teljes 
kulturális-társadalmi integráció. Az egyén szá-
mára nem adatott meg a hagyományos városi 

közösségi mentalitás elsajátításának lehetősé-
ge (amit évszázadokon át a lassú, egyéni vagy 
csoportos bevándorlás lehetővé tett). Így jelent 
meg városaink (negatív előjelű) elruralizálódá-
sának jelensége. A városi környezet arculatá-
nak sokkszerű megváltoztatása veszélyeztethe-
ti egy közösség kulturális identitását.

A város mint élettér, jelentések tere. Kom-
munikációjának nyelvét igazából csak a bentla-
kók értik. Nekik van mentális térképük, ami a fizi-
kai, térbeli elemekből, a lakók erre épülő mentális 
konstrukcióikból és az egyéni és kollektív identi-
tástudatból épül fel. Akkor lesz holt környezet a 
város, ha beépített része nem tartalmazza azokat 
a kardinális pontokat, jeleket, amelyeket meg-
értenének a lakói, ha kulturális és pszichológiai 
szempontból nem működőképes a város.

Az urbánus asszimiláció egyik alapfeltétele 
tehát a város tudatos ismerete, amibe beletar-
toznak a várostörténet, az urbánus hagyomá-
nyok, kollektív tudás, mítoszok, személyiségek.

Ha ez nem következik be, akkor kezdődik 
a város hagyományos életterének a felbon-
tása. A nagyméretű és gyorsan lezajló betele-
pítések a szerves városi közösség felbomlását 
eredményeztethetik – ehhez társul az értékza-
var, az emberi kapcsolatok sematizálódása, az 
igénytelenség és a felületesség. Az ismeretlen 
nem hordoz értéket – legalábbis a mi rendsze-
rünkben – tehát lerombolható vagy jó esetben 

• 1984-ben bontják a régi múzeum épületét. Balta-Todorfy 
ház. A szerző felvétele alapján készült Balla Tibor grafikája.
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a semleges viszonyulás tárgya. Rosszabb eset-
ben, ha egy más – ellenfélként megfogalmazott 
– etnikum értékeit képviseli nyugodtan elpusz-
títható, megsemmisíthető.

Egy rendezettsége által krónikákra érdeme-
sített város, Szamosújvár esetében továbbra 
is időszerű a városrendezés feladata. Ennek a 
településnek is a szerves fejődését megszakítot-
ták, és mesterségesen eltorzították a kommu-
nista rendszerben. Sőt, az épületrombolások 
által a régi rendet megbontva a város arculatát 
is megváltoztatták. 

Helyzetelemzés: műemléképületeink jelen-
legi állapota, sürgős restaurálásra, javításra 
szoruló templomok, épületek, szobrok, kőfa-
ragványok. Nem lehet eléggé hangoztatni azt 
a megállapítást, miszerint ezek történeti em-
lékek, a kultúra értékes részei (az építők, meg-
rendelők etnikumától függetlenül). Mostani 
állapotuk több mostoha korszak (kommunista 
rendszer, és utána a vég nélküli „átmeneti” idő-
szak) mentalitásának hű tükörképe. Elkerülhe-
tetlen restaurálásukkal párhuzamosan, hálás 

tanulmánytéma lehetne a például a Lászlóffy 
ház legyalult címere, a múzeum udvarán por-
ladozó faragványok sorsa, minden porladozó, 
repedező kőfaragvány...

A város sorsa a változás, a növekedés, nem 
a megmerevedés egy adott kor díszletei között. 
Viszont az európai értelemben vett modern vá-
rosképet nem a már meglevő építészeti érték 
rovására kell megteremteni. Egy új kor építé-
szete értékeivel keres helyet , nem buldózerrel. 
Értékei mellett nem szabad szem elől téveszteni 
a korszerű városkép más jellemzőit sem: egyé-
niség, emberi és történelmi hatás. Szamosújvár 
esetében mindhárom adott, noha egyedi vá-
rosszerkezet már megbomlott, műemléképü-
letek tűntek el (lásd a Tódorffy-Balta házat, a 
templom körüli lábasházakat stb.). Ez a város-
kép egy lassú történeti és művészeti folyamat 
eredménye. Könnyen kitalálhatjuk utódaink 
véleményét korunkról, ha csak a mindenható 
nagypaneles építkezés eredményeit hagyjuk 
rájuk, kiegészítve pár, silány anyagokból felhú-
zott „palotával”. A tipizációnak, a sorozatgyár-
tásnak köszönhető épületeket jogosan ítélik el 
művészi- és társadalomlélektani szempontból. 
De jelenlegi helyzetünkben el kell fogadni, hogy 
vannak, és egy ideig lesznek is. A baj ott kez-
dődik, mikor a rosszul értelmezett korszerűsí-
tés, „modernizálás” jegyében patinás, történel-
mi hangulatú városrészeket megcsonkítanak, 
rosszabb esetben sivár lakóteleppé változtat-
nak. E felfogás jegyében bontottak le az ötvenes 
években, majd 1984-ben több mint 200 éves 
gyönyörű barokk épületeket, hogy helyet adja-
nak a modern építészet „remekeinek”. 

Megszabadulva a városrendezési végletektől 
– teljes lebontás, megbontás, teljes konzerválás 
– most már alaposabban meg lehet gondolni 
a városban tervezett építkezéseket. Vannak jó 
tervezőmérnökeink, építészeink. Itt, ahol meg-
határozó a műemlékjelleg, a régi épületek igé-
nyes restaurálása mellett fel lehet használni a 
jelenkor, sőt posztmodern építészet változatos 

• A Lászlóffy-ház legyalult címere



13

eszköztárát a jellegtelen épületek felújítására, 
esetleg átépítésére, úgy, hogy tökéletesen illesz-
kedjenek a városszerkezetbe és az egyéni stí-
lusjegyű épületek közé. Ha az új épületek nem 
okoznak törést, a kor magas építészeti kultúrá-
járól tanúskodhatnak a jövő nemzedékei előtt 
(történelmi példa városunkban a barokk és a 
klasszicizmus összhangja). Tehát: építsünk mű-
emlékeket!

• Szamosújvar főtere, amikor még piac,  
vagyis vásártér volt. (Kasza Antal gyűjteménye)
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2. A TELEPÜLÉS RÖVID TÖRTÉNETE

A mikor a település történetéről beszé-
lünk, különbséget teszünk a falusi jel-
legű települések (Gherla, Kandia), a vár 

(Újvár, Bálványos-Újvár, Szamosújvár) és a vá-
ros (Armenopolis, Szamosújvár – Örményvá-
ros, Gherla, Հայաքաղաք – Hájákághák, Neu-
schloss, Armenierstadt) között. Külön történeti 
időszakban, eltérő minőségben és különböző 
célból jöttek létre.

A Kis Szamos völgye már az őskorban lakott 
terület volt. Ezt bizonyítják a szép számban ta-
lált újkőkorszaki leletek. A rómaiak idejében, 
a mai város déli bejáratánál római helyőrség/ 
castrum állt, feltételezett neve: Congri. Kőma-
radványait a város építésekor felhasználták az 
épületek falaiban. Az első középkori települést 
1291-ben említik a dokumentumok Gerlahida 
néven. Ekkor már hídja (ezen a dési „sóút” veze-
tett át) és megerősített várhelye van. Gerlahida 
jelentése: Gerlach birtokán lévő híd: Gerla hídja. 

A falut többször elpusztítják, utoljára a Rákóczi 
szabadságharc idején.

A meglévő erődítményre valódi várat Mar-
tinuzzi Fráter György kormányzása idején épí-
tenek, részben a lebontott Bálványosvár kö-
veiből. Az erdélyi fejedelemség kialakulásának 
kezdeti szakaszában vagyunk és a tehetséges 
kormányzó azonnal felismerte a Kis-Szamos 
völgyében vezető útvonal stratégiai fontossá-
gát. A város megépüléséig a környező falvak 
(Kérő, Ördöngösfüzes) és az alatta elterülő Kan-
dia szolgáltatták a várkatonákat. A vár 1786-
tól napjainkig fogházként szolgál. 1857–1860 
között háromemeletes épülettömböt emeltek 
az egykori belső udvar keleti felébe.

• A vár és Kandia

• A vár alaprajza
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A várost (Armenopolis – 1726) a XVIII. szá-
zad elején az Erdélybe telepedett örmények ala-
pítják. Őseik 1239-ben vándorolnak ki az Armé-
nia Ani városából. 433 éves útjuk során, a Krím 
félszigeten, Lengyelországban, Moldvában te-
le pednek meg átmenetileg. Erdélybe I. Apafi 
Mihály fogadja be 1672-ben, tudatos állam-
szervezési, mondhatni Szent Istvántól örökölt 
elvekből kiindulva (1684-ben pártfogó okirattal 
látja el őket). Ebben a történelmi időszakban 
fontos volt egy életerős, aktív gazdasági élet-
re képes közösség letelepedése a kereskedelmi 
szempontokból fontos helyeken. Ezt erősíti meg 
a kiváltságlevél szövege is: „Birodalmunkban 
mindenütt, minden városokban, falvakban, s 
akármely helyeken is, minden sokadalmakon 
s vásárokon szabados kereskedések lehessen...” 
A Habsburg birodalom keretén belül letelepe-
désük kiváltságokkal való megerősítése már az 
ellenreformáció érdekeit is szolgálhatta, kivált 
Szamosújvár esetében, mely erős református 
régióban jött létre. Ezt a véleményt erősíti meg 
a ferences rend betelepítése az, hogy a város-
ban jelölik ki a görög-katolikus erdélyi román 
egyház egyik fontos központját, a templomépít-
kezések támogatása, az erdélyi Építési Hivatal 
(Aedilis Directio) tevékeny bekapcsolódása a 
templomépítkezésekbe a központilag meghatá-
rozott elvek alapján.

A betelepedés Minász Zilifdár, örmény schis-
matikus püspök vezetésével történik „kinek ve-
zetése alatt jöttek volt be eleink és a neki aláren-
delt papság e hazába”. A katolizálást Verzerescu 
Oxendius püspök kezdi miután 1684-ben visz-
szatér Rómából, ahol 14 évig tanult. Kezdetben 
rengeteg vád éri, komoly ellenállásba ütközik, 
„vallás – háborítónak” nevezik. Később Minász 
is áttér a katolikus hitre, és a lembergi bíboros 
előtt zajlik le az ünnepélyes szertartás. 1690-
ben Oxendiust aladi püspökké és apostoli viká-
riussá nevezi ki VIII. Sándor pápa. Az ő érdeme 
az örmény-katolikus vallásra való térítés befe-
jezése. Ő az, aki tudatosan képes felmérni azt a 

hatalmas változást, amelyet egy új kultúrkörbe 
való betelepedés okozott. Keresi a megfelelő 
megoldásokat a társadalmi, egyházi, gazda-
sági, kulturális és politikai viszonyok konszoli-
dálása érdekében. Közbenjárására 1696-ban I. 
Lipót császár rendeletére megkapják haszon-
térbe a szamosújvári uradalmat. 1700-ban a 
püspök engedély kap város építésére, amit ha-
talmas lendülettel el is kezdenek. Alapjait Alexa 
római mérnők tervei alapján rakják le a vártól 
délre eső üres területre. 1726. október 17-én 
a település a következő hivatalos nevet kapta: 
Liberum Oppidum Armenopolitanum, vagy 
Libera Civitas Armenopolis, rövidítve: L. C. Ar-
menopolis. 1787. június 21. után szabad királyi 
város: Libera Regiaeque Civitatis Armenopolis, 
rövidítve L. R. C. Armenopolis, amit az 1791-es 
országgyűlés megerősít. Ezt a titulust az ural-
kodóház iránti hűségük, kereskedelembe tanú-
sított szorgalmuk és az országban való hosszú 
tartózkodásuknak köszönhetően kapták meg, 
noha a rendek erős ellenállását kellett legyőz-
ni. A kiegyezés után, 1867-től a város hivata-
los neve Szamosújvár. Erdély Romániával való 
egyesülése után az okmányokban először em-
lített település nevét veszi fel a város is: Gherla.

• A város alaprajza a XIX. sz. végén. 
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A település gyors növekedését, a belakott tel-
kek és új házak számszerű fejlődése is mutatja. 
1712-ben 100 örmény család telepedik le, de az 
1716-os összeírás 130 örmény lakost említ, 111 
telken. 1721-ben már 156 házat találunk, ame-
lyek közül adót kifizetett 116 ház. 1719-ben Lá-
zár velencei mechitarista lelkész leírása szerint 
200 örmény család lakja a várost, kb. 1000 sze-
mély. 1735-ben 219 örmény ház áll a település 
területén. 1750-ben a saját házzal rendelkező 
örmény családok száma 303. 1855–ben 2299 
örmény, 681 magyar, 691 román, 105 német, 
26 szász, 171 cigány, 35 zsidó, 31 un. szláv, ösz-
szesen 4035 lakósa volt a városnak.

A letelepedett közösség családnevei arról ta-
núskodnak, hogy az Erdélyben települő örmény 
közösség majdnem minden családja képviselve 
volt Szamosújváron. Pl. 1716-ban Placsintár, 
Korobe, Szőcs, Jakob, Tódor, Gergely, Miklós, 
Dániel, Bogdán, Márton, Kobuly, Kirgos, Kirisz-
te, Ajan, Dragoman, Csercsel, Simai stb.

A szamosújvári uradalom birtokosa a gö-
rög-katolikus püspökség. Ez a helyzet sok ösz-
szetűzésre add alkalmat, melyek a korabeli 
dokumentumokban is tükröződnek. Ennek kö-
vetkeztében, veszik először bérbe (1736), majd 
örök áron vásárolják meg az uradalmat (1887).

A város gyors fejlődésnek indul. Lakói gaz-
dag tímárok (szattyán meg kordovánkészítő 
mesterek) és marha kereskedők (1770–ben 150 
örmény kereskedő volt Erdélyben). 1750-ben 
66 tímár tevékenykedet a városban és 53 keres-
kedő. 1769 után a legmagasabb adó kategóriá-
ba sorolják őket a két legjelentősebb várossal, 
Brassóval és Szebennel azonos szinten. A XVIII. 
század második felében évente átlag 40 000 ál-
latot hajtottak külföldi piacokra, 5 millió forint 
értékben.

Az 1726-ban szerzett első királyi kiváltság-
levél mezővárosi rangot biztosít a település 
számára. Lakósai szabad kereskedési jogot kap-
nak. Az erdélyi főkormányszék pedig az udvari 
kamara hatásköre és az erdélyi főparancsnok-

ság védelme alá helyezi őket, ugyanakkor ki-
veszi a földesúri hatalom alól. Templomépítési 
engedélyt kapnak és papválasztási jogot azzal 
a feltétellel, hogy a latin szertartást ne tagad-
ják meg. Ezt az 1728-as rendi országgyűlésen 
hirdetik ki.

Az 1737-es zálogjogi egyesség alapján 90 évre 
megkapják a szamosújvári uradalom birtokát a 
Kandia városrésszel együtt. 1758-ban Mária 
Terézia adókedvezményeket biztosit számukra 
(egyszeri adómegváltás kiváltságlevélbe rög-
zítve). Ekkor fizetik ki a város teljes vételárát is. 
1777-ben megkapják a közhivatal viselés jogát. 

Szamosújvár 1849-ben majd 1861–1876 kö-
zött Doboka vármegye székhelye. A XIX. század 
második felében mind népesség, mind gazda-
sági erő szempontjából fokozatosan, a kornak 
megfelelően fejlődik. 1871-ben lakósainak szá-
ma 5188. Jelentős infrastrukturális beruházá-
sok történnek. Most alakul ki a város főterének 
mai arculata (pl. a mai közintézmények nagy 
része is akkor épült) iskolákat, árvaházakat, 
öregotthonokat, közösségi házakat építenek, 
kikövezik az utcákat, a hatvanas években meg-
tervezett park elnyeri végleges arculatát (a 
szászrégeni származású fegyenc, Hönig irányít-

• Archív képeslap a város főteréről.  
Kasza Antal gyűjteménye.
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ja a munkát), 1881-ben vasúti összeköttetés 
épül ki, megpezsdül a művelődési közösség élet.

A lehetőségeket, a kinevelt tehetségeket vi-
szont nem tudja kihasználni a város, ezért sokan 
a monarchia különböző részeibe telepednek le. 
Ezzel veszi kezdetét a szétszóródás. Ehhez járul 
hozzá az is, hogy a többi nemzetiséghez viszo-
nyítva, már a XX. század elején magas volt a 
halálozási arány, alacsony a szülések és házas-
ságkötések száma (Magyar Statisztikai Hivatal).

Az örmény városi közösség hanyatlása iga-
zából a XX. században kezdődik. 1910-ben az 
itteni örmény-katolikus egyháznak 1100 híve 
van. Az első világháború után megbomlik a zárt 
örmény – magyar etnikai jelleg, majd a második 
világháború után elveszítik gazdasági erejüket 
és tömegestől kivándorolnak. A mai lakosság 
javarésze a környező falvakból költözött be az 
ötvenes évektől kezdődően, nagyobbrészt ro-
mán nemzetiségű, de erős magyar közösség is 
kialakult belőlük. 

A múlt század kilencvenes éveiben megje-
lenő gazdasági-politikai változások növelték a 
városi szociális-gazdasági nyomort, ezért sokan 
költöztek vissza szülőfalujukba, vagy vállalták 
a kétlaki (városi-falusi) életet. Főként a külföldi 
kitelepedés és Kolozsvár elszívó hatása követ-
keztében 2002–2011 között nagyarányú né-
pességcsökkenést regisztrálunk. Míg 2002-ben 
24 083 lakósa van, addig a 2011-es népszám-
lálás adatai szerint a város népessége alig ha-
ladja meg a 20 000 főt (20 203 lakósból 15 994 
– 79,2% román, 3419 – 16,9% magyar, 718 – 
3,6% roma, 72 – 0,4% más nemzetiségű. 

A város jövője egyrészt ott kereshető, ahol a 
XIX. században a háttérbe szorulása: Kolozsvár 
közelsége. Ennek köszönhetően talán nőni fog 
a befektetések száma és ereje, új munkahelyek 
jöhetnek létre, csökkenhet a létbizonytalanság, 
nőhet az életszínvonal. Másrészt, főként 2005 
után, a közlekedési infrastruktúra korszerűsö-
désének is köszönhetően, a város amolyan „al-
vóvárossá” kezd alakulni. Mind többen dolgoz-
nak Kolozsváron, de házat itt vásárolnak, vagy 
tartanak fel. Ilyen értelemben megfontolandó 
az oktatási, kulturális, szabadidős településfej-
lesztési vonal erősítése. 

A múlt század kilencvenes éveiben tömege-
sen, utána kisebb mértékben a magyar munka-
erő külföldön, leginkább Magyarországon ke-
reste a boldogulást, a fiatalok nem láttak nagy 
távlatot az otthonmaradásban. Az akkor érett-
ségizettek közül egész osztályok telepedtek ki 
külföldre. A tehetségesek, akik nagyon sokan 
vannak, mindenképpen elmennek, működik 
az agyelszívás. Sok a vegyes hátasság, ahol az 
anyanyelv kérdése meghatározó arányban a 
román nyelv javára dől el. Maradnak az idő-
sebbek, a középosztály, amely már nem tud 
vagy nem akar váltani. Az utóbbi években fi-
gyelemre méltóan erősödik egy fiatal közösség, 
amely mindenképpen ragaszkodik szülőföld-
jéhez. Miközben a 2011-es népszámlálási ada-
tok más Kolozs megyei kisvárosok (Dés, Torda, 
Aranyosgyéres) esetében jelentős magyar la-
kosságcsökkenést regisztrálnak, addig Szamo-
sújváron a magyar közösség lélekszáma meg-
tartotta a kb. 16,5 % arányt. 
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3. A VÁROS ALAPÍTÓK

Szamosújvár városának megalapításá-
ban, újkori és egyrészt jelenkori törté-
netének meghatározásában jelentős 

szerep jutott egy szorgalmas és dinamikus nép-
csoport, az örménység számára. A fenti tulajdon-
ságok évezredes anyagi kultúrára és a minden-
kori értékek felé való nyitottságra támaszkodtak.

A Kárpát–medencében már a római korban 
megjelentek az első örmény eredetű csoportok, 
míg a középkorban már kisebb közösségekről 
is tudomásunk van (Mezőörményest például 
1321-ben említik a dokumentumok), tervszerű 
megtelepedésük viszont a XVII. század második 
felében kezdődött el. 

A XVII. század végén Erdélyben megtelepü-
lő örmény közösség Ani városból származtatja 
magát, amelyet vagy a szeldzsuk mongol elől 
menekülve (1239-ben) vagy az 1319-es földren-
gés után hagytak el. A Krím félsziget, Nyugat- 
Ukrajna, lengyel területek jelzik a közösségek 
szétszóródási helyeit. Moldvába Alexandru cel 
Bun (Jó Sándor vajda) államszervező elképzelé-
seiben szerepet szán bármilyen gazdasági vagy 

kulturális erővel rendelkező etnikumnak. Ma-
gyarok, székelyek, szászok mellett befogad kb. 
3000 örményt is, letelepedési előjogokat biztosít-
va számukra. Hét várost alapítanak, és 250 évig 
maradnak itt. Innen az 1497-es lengyel betörés 
után 700 család menekül Galiciába és Erdélybe. 
Bandinus érsek Suceava városában 1648-ban 
3000 örményt említ, akiknek 4 templomuk van.

Az örmények tervszerű és tömeges meg-
jelenése a Kárpát medencében a XVII. század 
második felére tehető. Egyes adatok szerint, (a 
Kézai és a Thuróczy krónikák) már a honfog-
lalást követően léteznek örmény települések, 
közösségek ezen a területen. Mezőörményest 
például 1321-ben említik a dokumentumok. 
A kisebb csoportos beszivárgás jóformán fo-
lyamatos volt. Az erdélyi okiratokban először 
1600-ban említik őket. Így az 1672-es betelepü-
lési hullám nem idegen helyre érkezett. Ismer-
ték a körülményeket, a létező lehetőségeket, 
melyek megfeleltek céljaiknak és életformájuk-
nak. Hazát választottak, de nem vaktában. Tud-
ták, mit kaphatnak, és mit tudnak adni. 

• Szamosújvári családok a XIX. század 
végén a Salamon templom 
emléktábláján.

• Szamosújvári családok a XIX. század 
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Erdélyben Szamosújvár városát alapító ör-
mény közösség, gazdasági tevékenységeinek 
köszönhetően tipikusan urbánus mentalitást 
hozott magával, és ezzel jól beilleszkedett tá-
gabban a polgárosuló Európa, szűkebben a 
Habsburg Birodalom gazdasági vérkeringésé-
be. Ez a beilleszkedés kezdetben nehezebben 
ment, figyelembe véve a korabeli Erdély tár-
sadalmának sajátos megszervezését. A rendi 
viszonyok, a más rétegek, etnikai csoportok 
számára biztosított különböző előjogok gazda-
sági és adminisztratív megszorítások éreztették 
visszahúzó hatásukat az örmény közösséggel 
is. A betelepüléskor nem vették fel őket Erdély 
„nemzetei” sorában, hanem „companiákat” al-
kottak. Ezek amolyan kereskedelmi társaságok 
voltak. 1740-ben egy kompániában tartoztak 
az erdélyi örmények, főbírójuk a szamosújvári 
bíró. Utána még kettő alakul Szamosújvár és 
Erzsébetváros vezetése alatt.

Sokan szereznek nemes levelet, vagyis ar-
mális nemességet, ami azt jelenti, hogy volt 
címerük, de királyi adománylevelet és birtokot 
nem kaptak. Sok szamosújvári kereskedő ipa-
ros, tisztviselő, kapott ilyen nemes levelet. 

A honosítási is csak 1840–ben történik, 168 
évvel a betelepülés után. Ismerve a betelepü-
lés utáni nagyarányú építkezési hullámot nem 
csodálkozhatunk Szongott Kristóf panaszán, 
hogy mennyivel gazdagabbak, külsőben szeb-
bek lennének az örmény települések, ha a ho-
nosítás már a letelepedéskor megtörtént volna. 
Kétségtelen, hogy tágabb lehetőségek nyíltak 
volna mind gazdaságilag, mind a társadalmi, 
politikai beilleszkedés terén. 

Nem csoda, hogy sokat jelentett számukra 
először a mezővárosi státus, utána az adóked-
vezmények, kiváltság levelek, majd a szabad 
királyi város rangjának elnyerése. Bölcs diplo-
máciával, következetes munkával, fokozatosan 
foglaltál el az őket megillető helyet az erdélyi 
társadalomban. Később a XIX. században, Er-
délyben is érezhető lesz a polgárosulási folya-

mat, ami szintén kedvezően befolyásolja ezt a 
közösséget.

Már a betelepülés után azonnal érezhető az 
a törekvés, hogy lehetőség szerint idomuljanak 
a befogadó közösséghez, hisz ez jelentette szá-
mukra az anyagi megalapozottság biztosítékát. 
A 1706-ban a tímár társulat számára kiadott ok-
levél magyar nyelven van megfogalmazva, csak 
bevezetése és befejezése latin. Viszont ez a törek-
vés nem azt jelenti, hogy feladják saját nyelvü-
ket, kultúrájukat, történelmi tudatukat a közös-
ségi érzés által meghatározott sajátosságaikat. 
Példa erre az, amikor 1711-ben kérik, azt hogy 
istentiszteleteiket saját nyelven, saját szertartás 
szerint tartsák. Tehát tudatosan elfogadták azt, 
hogy a befogadó haza nyelvén tartsák a kapcso-
latot a hivatalokkal, de öntudatosan ragaszkod-
nak nyelvükhöz és vallásuk sajátosságaikhoz. 

A közösség sajátosan magyar–örmény jelle-
ge fokozatosan a közös történelmi sors a gazda-
sági egymásrautaltság, civilizációs környezet, a 
vegyes házasságok, a települési gócpontokból 
való szétszóródás során alakul ki. Az örmény 
nyelvet használják. Példa rá, hogy a szamosúj-
vári gimnáziumban a XX. század kezdetén még 
tanították.

A XIX. században ez a jelleg már kiteljesedni 
látszik. Nagyon jó példa rá 1848-as forradalom-
ban való aktív szereplés (Kis Ernő, Czetz János 
és társaik). Nem csoda hiszen a forradalom pol-
gári szabadságjogokat, a honosítási folyamat 
kiteljesítését, a rendi korlátok felbontását ígér-
te. Ezek a dolgok hatalmas jelentőségűek voltak 
egy elsősorban kereskedelemmel, iparűzéssel 
foglalkozó közösség számra. Nem hiába jegyzi 
meg Jakab Elek történész, hogy más lett volna 
Magyarország sorsa, ha minden nemzetiség 
tagjai úgy éreztek volna és cselekedtek volna 
mind az örmények. A kiegyezés utáni közélet-
ben is aktív szerepet vállal az örmény közösség. 
Tóth K. József 43 örmény származású személyt 
talált, akik 1867 és 1918 között országgyűlési 
képviselők voltak
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A fenti folyamatok és történeti megnyilvánu-
lások mellett tovább él az örmény öntudat. A XIX. 
század második felében ebből a városból indul ki 
az örmény kultúra reneszánsza (Szongott Kristóf 
köre és az Arménia folyóirat), amely már a ma-
gyar-örmény öntudatból indul ki és ezt erősíti. 

Erdélyben manapság az örmény nemzetiség 
keretén belül egyrészt olyan örmény származá-
sú lakosok élnek, akik teljes mértékben asszimi-
lálódtak a magyarságba, elfogadták történelmi 
tudatát, civilizációs hagyományai és alkotó 
módon kapcsolódtak be a politikai, gazdasági, 
kulturális életbe. Megmaradtak örményeknek 
egyházi sajátosságaik, civilizációs maradvá-
nyaik és sok esetben jól észrevehető faji jellegűk 
által. Másrészt élnek azok az örmény közössé-
gek, amelyek már a Romániához való csatolás 
után jelentek meg. 

Az örmény-magyar közösség „másodlagos 
identitásának” meghatározói között ott van 
az önkéntes, nem mesterséges asszimilálódás 
az, hogy a modern nemzeti tudat, kialakulása 
a Kárpát–medencébe történt, magyar hatás 
alatt. Ez az örmény közösség jelenleg teljesen 
szórvány helyzetben van, az örmény nyelvet 
és írást kis mértékben ismerik. Erős az etnikai 
azonosságtudat, de közösséget vállalnak az 
erdélyi, jelen esetben a szamosújvári magyar 
kisebbséggel. Ebben a kisebb közösségben ve-
zető, irányító szerepet vállalnak, ami már nem 
csak a városalapító öntudattal magyarázható.

Mai identitástudatukat már nem politikai, 
gazdasági, a kompakt közösségek által biztosí-
tott eszközökkel tartják fent, hanem jellegzete-
sen kisebbségi módszerekkel (kultúra, egyház, 
egyesületek, folyóiratok, közös ünnepek, könyv-
kiadás stb.) által. A városban zajló közművelő-
dési rendezvények aktív résztevői, szervezői, 
támogatói. Nagy sikereket arat – nem csak a 
városban – az örmény kórus. Újra kiadták az 
Arménia folyóiratot, rendszeresen megünnep-
lik az örménység nagy ünnepét Világosító Szent 
Gergely tiszteletére. Tartják a kapcsolatot a ha-

táron belüli és túli örmény közösségekkel, szer-
vezetekkel, gondját viselik templomaiknak. Az 
itt szervezett kiállítások, konferenciák, találko-
zások, minőségileg emelik az önismeret szintjét. 
Identitásjelző az itt még élő örmény konyha. 
Nosztalgikus büszkeséget ébreszt a főtéri nagy 
templom oldal kápolnájában található Rubens-
nek tulajdonított kép (Krisztus levétele a kereszt-
ről.) Tehát ha kisebb arányokban is, de minded-
dig következetesen fennmaradt a szamosújvári 
magyar örmény közösség önértéktudata. Men-
talitásuk alakításában nagy szerepet játszik a 
családi környezet is. Azokban a családokban, 
ahol a nevelés, a szellemi szint, az igényesség 
megfelelő, a gyerekek természetes állapotként 
fogják fel örmény-magyar identitásukat, na-
gyobb bennünk a közösségi felelősségérzés, 
mint a többiekben. Ez az állapot számukra nem 
teher. Sokan tudatosan vállalják azt, hogy ör-
ménységük és magyarságuk megélése önma-
guk, személyiségük gazdagítását jelenti.

Örmény-magyaroknak vallják magukat ma-
napság azok a szamosújvári, magyarul beszélő, 
a magyar kultúrát, történelmet, hagyományo-
kat stb. vállaló magyarok, akik un. „kettős kötő-
dés”-sel rendelkeznek, mivel tudatosan keresik 
örmény gyökereiket is. Minden családban léte-
zik etnikai keveredés, amit azt a sírjelek is bi-
zonyítják. Erős a rokoni kapcsolattartás. Erős a 
sajátos etnikai meghatározottság, ami sok eset-
ben meghatározza a nem örmény gyökerekkel 
rendelkező családtagokat is. A templomba ál-
talában az egész család együtt jár. Valósággal 
átsugárzik az örmény-magyar tudat. Ez azzal is 
magyarázható, hogy nem csak a családi, de a 
közösségi kapcsolatok is erősek, erős az un. kö-
zösségi emlékezet, akkor is, ha a családok mesz-
sze szétszóródtak. 

A közösség belső és külső tendenciáit a XXI. 
század elején egyelőre nehéz meghatározni. 
Tovább nőtt a kitelepültek száma, ugyanakkor 
valóságos örmény-magyar reneszánsz bonta-
kozott ki.
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4. A VÁROS 

A letelepedés, a lakóhely építése egy kö-
zösség számára létfontosságú esemény. 
Egy kissé világteremtés. Ennek a folya-

matnak a keretén belül az építészet alakítja ki azt 
a keretet, melyben megvalósult a közösség hét-
köznapi és ünnepi, szellemi és gazdasági élete.

Az örmény urbanizmus évezredes hagyo-
mányokat tudhat magáénak. A városiasodás 
folyamata Elő- és Belső Ázsiából indult el. Itt az 
építészetnek nem etnikai, hanem területi hagyo-
mányai vannak. A koraközépkortól kezdődően 
Armenia szellemi támasza Bizánc. A keresz-
ténység már 313-ban államvallás. Így lesznek 
e korszak legszebb emlékei a korakeresztény 
bazilikák. Stílusukat meghatározza a bizánci 
indíttatás, de saját hagyományaik szellemében 
dolgozzák fel az iráni átvételeket is. Az örmény 
bazilika legfontosabb jellemzői: bizánci térszer-
vezés, iráni boltozattípusok, változatos belső 
térkiképzés, fegyelmezett alakítás, a tömeges-
ség és dekorativitás egyensúlya. Jellemző pél-
da az achtamari Szt. Kereszt templom falainak 
lendületes emelkedése, aranyozott kupolája, a 
homlokzat gazdag plasztikai dísze csodálatra 
késztette a kortárs utazókat.

A Erdélyben letelepedő örmények megkap-
ták a lehetőséget, hogy egy teljesen új, az akkori 
időkben korszerűnek számító várost építsenek, 
az akkori legmodernebb építészeti elvek alap-
ján. Alexa, római mérnök, az anyagi lehetőség 
és a társadalmi elvárás egymásrátalálása kö-
vetkeztében egyedi felkérést kapott. Nekifogha-
tott, igaz szűkebb keretek között, megvalósítani 

azt, amit egy század művészeti fejlődése kiérlelt 
a városkultúra terén.

A város alaprajzának kijelölésével párhu-
zamos elkezdődik a templom, plébánia, iskola-
helység építése. Verzerescul püspök gondosan 
ügyelt rá, hogy ne történjen – még ilyen hor-
derejű változások alkalmával sem – szakadás a 
közösség szellemi életében. A számára épült két 
ház közül az egyiket kápolnává alakítja, így ez 
lesz az első szamosújvári örmény katolikus szer-
tartású templom. Kijelölik a telekhelyeket is, és 
minden család, anyagi lehetőségeinek függvé-
nyében választ a kisebb vagy nagyobb, esetleg 
több telek között. Az épületek nagy részét már 
a kolozsvári barokk mesterkör tagjai húzták fel.

A barokk építészek összefüggő rendszerben 
gondolkoztak. Nemcsak házat építettek, hanem 
figyelembe vették az új, gazdaságilag erős meg-
rendelők, a polgárság megváltozott igényeit is. 
Tanultak az akkor már célszerű, zsúfolt közép-
kori típusú városszerkezetek negatívumaiból. 
Tudatosan tervezik meg a várost. Mindenhol a 
nagy szerkezetek rendezett fegyelme és éssze-
rűsége szemben a részformák gazdagságával. 
Így lett Szamosújvár egy kis, hangulatos, szer-
kezetében barokk épületeiben barokk-klasszi-
cista kisvároska, úgy ahogy polgárai és Alexa 
mérnök elképzelte. Racionális úthálózat, széles, 
szellős utcák, központi tér, plébánia templom. 
A város fejlődése során szervesen nőtte be a 
mellette lévő tereket, fogadta be az új ízléseket. 
A barokk épületek mellett, a később jelentkező 
klasszicizmus természetesen illeszkedik be a 
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meglevő keretekbe, újabb építészeti értékeket 
hozva létre. Enyhe neogótika, neoreneszánsz 
majd a nagy eklektikus stílusú középület építő 
hullám a XIX. század második felében teljesíti 
ki a város összképét. A XX. század elején még 
él a korszerűséghez való ragaszkodás. Két sze-
cessziós épület a tanú rá. Utána, ahogy a város 
régi közössége bomlani kezd, úgy szűnik meg 
a szerves, tervszerű építészeti továbbfejlődés. 
A város teljesen célszerűtlenül terjeszkedik. A 
Közép- Európában egyedi városszerkezet meg-
bomlott, a gyönyörű barokk és klasszikus épü-
letek siralmas állapotban vannak, amit még 
jobban fokoz a nemtörődömség, a pénztelen-
ség. Ha történnek is próbálkozások a helyreál-
lításra, a munkálatok eredménye a tulajdonos 
kétes ízlését tükrözi. Ezen javítani csak úgy 
lehet, ha a történelemi városrészt teljesen fel-
újítják, a beépítéseket pedig úgy végzik el, hogy 
tiszteletben tartják a városszerkezet és az épü-
letek általános és egyedi törvényszerűségeit.

RENESZÁNSZ ÉS BAROKK

A XVIII. századi erdélyi építészet megértése és 
objektív értékelése csakis a történetiség mód-
szertani keretei között lehetséges. A különböző 
stílusjegyek, sajátos szellemiségű történeti és 
földrajzi környezetben, természetes nyíltsággal 
vállalják egymást, kölcsönösen gazdagodva sa-
játosságokkal, szegényedve helyi lehetőségek 
szorításában. Az ösztönös rendező kedv hiába 
is próbálja szétválasztani őket; nem elemezheti 
csak az adott kor mentalitásán belül. Úgy, hogy 
egyik stílust sem tekinti fontosabbnak, maga-
sabb rendűnek, hanem egyszerűen csak más 
kor, más térbeli önkifejezésének. A tervezés, 
építés idejében nem történeti stílusban akartak 
építkezni, hanem a többé-kevésbé divatos és 
korszerű formákat használtak fel a megrendelő 
igényei szerint célszerűsített épületek kivitele-

zésében. Meglévő emlékanyagaink így érthetők 
és értékelhetők valós szinten, anélkül, hogy a 
provinciális igénytelenséget vagy a magasabb-
rendű „tiszta stílus” fogalmát kizárólagossá 
emelnők. Ezen az úton haladva, hamar rájö-
vünk: a „barokk Szamosújvár” építészetében 
talán nem is létezik tiszta barokk emlékanyag. 
Ezek folyamatos elemzése pontosan kimutatja 
a különféle stíluskeveredéseket, a történeti és 
társadalmi körülmények ismerete pedig hoz-
zásegít a jelenség megértéséhez.

Mielőtt rátérnénk a város építészetének 
elemzésére, meg kell említeni az erdélyi rene-
szánsz egyik szép emlékét. Jóval az örmények 
letelepedése előtt, 1538 körül kezdik építeni Zá-
polya János király idejében majd 1540-től Mar-
tinuzzi Fráter György, váradi püspök és Erdély 
kormányzója ösztönzésére Szamosújvár (Újbál-
ványos) olaszbástyás várát. Ezt az erődítményt 
ebben a században János Zsigmond, Báthory 
István, Báthory Kristóf és Zsigmond, a követke-
ző században Bethlen Gábor és Rákóczi György 
fejedelmek idejében javítják, korszerűsítik.

Noha az erődítmény egy része már a XIV. szá-
zadban megépül (gótikus kápolna és beépített 
faragványok), jelen esetben a Martinuzzi Fráter 
György megrendelésére épült várról beszélünk. 
Ezt az erődítményt kiemelten fontossá tették a 
megváltozott geopolitikai viszonyok (az erdélyi 
fejedelemség megalakulása) és az ebből kelet-
kező új stratégiai helyzet (a nyugati kapcsola-
tot biztosító Szamos völgye – Kolozsvár útvonal 
fontossága). Mindez közrejátszott abban, hogy 
a XVI. századi viszonyok között korszerűnek 
ítélt várat építsenek a Kis-Szamos völgyében. 
Ezt ugyanaz a mérnök (fundator) tervezte – Do-
menico da Bologna – aki 1536 körül Buda falait 
építi újjá. Az eredmény, a klasszikus reneszánsz 
hadi építészet értékes emléke. Területe kb. egy fél 
hektár. A kis létszámú – kb.100 katona – őrséget 
kiegyenlítette a korszerű védelmi rendszer. Erős 
földhányás és vizesárok mögött helyezkedett el, 
előtte a kor egyik modern védműve – hornwerk 
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– várfalhoz kötött, az ellenség felé nyúló bás-
tyamű, egyenes oldalfalakkal. Az ágyuk ésszerű 
elhelyezése következtében a lövedékek röppá-
lyája nemcsak kiegyenlítette egymást, hanem 
átfedéseket is létrehozott. A védművek mögött 
helyezkedett el az eredetileg enyhén téglalap 
alaprajzú vár. Ide is korszerű, a tüzértorony és 
az egyszerű bástya fejlődési vonalának végén 
elhelyezkedő rondella típusú olaszbástyákat 
emeltek. A falakon belül épültek fel Martinuzzi 
és II. Rákóczi György reneszánsz palotái. Ezek, új 
rendeltetésük (fegyház) szerint átalakítva ma is 
épségben vannak. A várnak, mint stratégiai erő-
dítménynek a következő században kezdődik a 
hanyatlása. Ennek okát már a XVI. században le-
írja Giovanandrea Gromo, amikor megállapítja, 

hogy a lőfegyverek tűzerejének növekedésével 
a vár melletti dombok kitűnő belövési lehetősé-
get jelentenek. Építészettörténeti szempontból 
viszont kiemelhető, hogy az itt használt rene-
szánsz formák, részformák sokáig megtalálható-
ak a környék építészeti motívumkincseiben. 

Míg a vár stílusrendszere az erdélyi érett re-
neszánsz fejlettségi fokát tükrözi, a város kiala-
kulása egy új kor megváltozott művészi ízlésé-
nek bizonyítéka. Miközben a XVII. század végi 
és XVIII. század eleji Erdélyben a barokk építé-
szetnek már meghatározó példaképei vannak, 
addig a helyi mesterek új stílusú épületei még 
a reneszánsz ízlés jeleit is magukon hordozzák.

A reneszánsz utóélete nem teljes építészeti 
struktúrákban, hanem általában csak a díszítő 

• A vár alaprajza 1755-ben.
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formák, profilok, részletek tradicionalizmusá-
ban nyilvánul meg. Az addig felhalmozott épí-
tészeti tudás, kialakult mesterkörök és a tágabb 
szinten elfogadott művészi ízlés határozott 
későreneszánsz emlékeket hozott létre a XVIII. 
század utolsó negyedéig. A korstílustól való tá-
volódás a népművészetbe való fokozatos beol-
vadást indítja el, új formavilágot hozva létre az 
új kereteken belül (a kazettás festett famennye-
zetektől egészen a varrottasokig). 

Visszatérve az építészethez, a reneszánsz 
hatást, amint már láttuk elsősorban a későre-
neszánsz faragványokon, de az általánosabb 

• Faragványok a várban

• Dániel ház – kapuzat

• Későreneszánsz emlékek.  
A Dániel ház homlokzati kőfaragványa. 
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szerkezeti és hangulati elemekben határozhat-
juk meg. A faragványok (címerek, emléktábla-
keretek, ablakkeretek, ajtódíszítések) egyrészt 
a klasszikus reneszánsz díszítőművészet általá-
nos jellemzőit hordozzák – szimmetrikus szer-
kezet, stilizált növényi és virágdíszek, könnyed, 
lendületes vonalvezetés, lapos, éles profilú fa-
ragási technika –, másrészt a barokk stilisztika 
hatását is magukon viselik (pl. a nagyobb in-
tenzitású rendezés, a vonalvezetés többszínű-
sége, az indák végén jelentkező csigavonal, na-
turalista elemek megjelenése stb.). 

Reneszánsz hatást fedezhetünk fel másrészt 
az épülettömbök általános szerkezeti kiképzé-
sében is, bár ezek inkább az erdélyi építészet sa-
játos jellegének a meghatározói. Így egyformán 
jellemző a gótika, reneszánsz és a barokk helyi 
polgári épületeire a felületkitöltés visszafogott-
sága, a tömbszerűség csekély fellazítása, vagyis 
az építészeti illúziókeltés hiánya; a faragványok 
szigorúan nyílásdíszítő szerepe. Ezt az egysze-
rűséget lehet formaszegénységnek, puritaniz-
musnak vagy a mértékek ismeretének is nevez-
ni. Tiszta reneszánsz hatást a felületképzésben 
csak a külső felületek tagolása által áttetszővé 
váló belső szerkezet esetében figyelhetünk meg.

Ezek a reneszánsz és késő reneszánsz jegyek 
határozzák meg a szamosújvári emlékanya-
got is. A szerkezeti elemeknél szembeötlőbbek 
viszont a még meglévő reneszánsz jellegű fa-
ragványok. A XVIII. század első felében Sza-
mosújváron jelentkező építészeti igények erős 
vonzerővel bírtak a már kialakult kolozsvári 
és besztercei mesterkörök számára. Így jelenik 
meg itt egy erős, késő reneszánsz formanyelv-
vel is dolgozó kőfaragó műhely, amelynek ha-
tása nemcsak a városban, hanem a környék 
építészeti emlékein is felfedezhető (pl. a pasz-
mosi kastély Teleki címere, a bonchidai kastély 
Bánffy címere és 1720–22-ben faragott ajtóke-
retei, a bonchidai, széki, dési, kispulyoni temp-
lomok szószékei). E műhely jelenleg is létező 
szamosújvári faragványai: a Salamon templom 

• Későreneszánsz faragvány a Salamon templomon. 

• Színes olajfestékkel eltorzított későreneszánsz  
faragott ajtókeret a Lászlóffy házból.
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emléktáblakerete (1724), a Lászlóffy ház belső 
ajtókerete (1744), a Dániel ház emléktáblája 
(1747), a Balta ház faragott címere (1760–61?). 
A Tódorffy – Balta ház 1984-es lebontásával el-
tűnt a helyéről a második Balta címer.

A felsorolt faragványok motívumkincse, 
szerkezeti elhelyezése és faragási technikája 
jellegzetesen késő reneszánsz munkákat bizo-
nyít. Egyik legszebb, a maga nemében sajátos 
alkotás a Dániel ház emléktáblája és ablakkere-
tei. Az emléktábla akantuszlevelekkel dúsított 
indadíszei között helyezkedik el, szimmetrikus 
szerkezeti keretben a zoomorf jellegű alapmo-
tívum. A lapos faragási technikával létrehozott 
oroszlánreliefek legközelebbi megfelelőjét ki-

dei faragványtöredékeken leljük fel. Ezzel meg 
is határozzuk a fent említett kőfaragóműhely 
egyik legismertebb képviselőjének, kidei Sípos 
Dávidnak két művét. Ez a mester a XVIII. szá-
zad első felében meghatározóan járult hozzá 
az erdélyi késő reneszánsz kiteljesedéséhez. Az 
általa faragott szószékek, ablak- és ajtókeretek 
biztos kezű és tudatos ízlésű művészt és meste-
rembert dicsérnek. Szamosújvári munkái közül 
megemlíthetjük a Dániel ház faragványain kí-
vül a két Balta címert, a Salamon templom em-
léktáblakeretét. „Nyilvánvalóan a megrendelők 
anyagi helyzete, társadalmi rangja határozta 
meg, hogy egyszerűbb vagy összetettebb díszí-
tőformát választott. Ám bármi mellett döntött 
is, kőfaragását az önmagával szembeni igé-
nyesség, a finom rajzolatú vonalvezetés, a fan-
táziadús komponálás és a biztos vésés jellemzi. 
Sipos nagy jártassága a címerfaragásban világi 
munkáin is megmutatkozik. Jól példázzák ezt 
kolozsvári, magyargyerőmonostori, erdőszent-
györgyi, szamosújvári alkotásai.”

A történeti városmag térbeli elemeinek ba-
rokk volta közismert, nemcsak a szakemberek, 
hanem városunk sok lakója számára is. Viszont 
az illető építészeti stílus közhelyszerű ismételge-
tésének meghaladása csakis a helyi emlékanyag 
szélesebb erdélyi és európai stílusindíttatások-

• Balta ház. 1786-os felirat a kapu zárókövén.  
A homlokzat a 20-ik században át lett alakítva. 

• Balta ház későreneszánsz, lapos faragású címere 

• Dániel ház. Placsintár Dávid és Márkovits Bodgán ház – ma 
a Nits János örökösei laknak benne, a Főtéri gyógyszertár 

épülete. A város elöljárói itt fogadták I. Ferenc császárt.
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hoz való viszonyítása által lehetséges. Az álta-
lános keretek kijelölése érdekében egyformán 
fontos a XVII. századi „klasszikus” és a XVIII. szá-
zadi „manierista” barokk meghatározó vonásai-
nak ismerete. Míg az első korszak e stílus kiérlelt 
formáit közvetítette tájaink felé, addig a másik 
ismeretében pontosabban meghatározhatjuk az 
építő–építtető információs csatornáit is. Ez utób-
bi a történeti helyzet változása következtében 
(az önálló erdélyi fejedelemség felszámolása) a 
Habsburg birodalom nyugati részei felől irányult 
Erdély és nagymértékben Kolozsvár felé.

A XVII. század második felében megjelenő er-
délyi barokk építészet első indíttatásaiban még 
számottevő olasz hatás fedezhető fel. Ez, ha nem 
is meghatározó jelleggében, de hozzájárult az 
új ízlés elterjedéséhez. Hordozói, a XVII. század 
közepén még késő reneszánsz stílusban dolgozó 
olasz mesterek, mint például Agostinio Serena, 
Davide Rettani, majd a következő század elején 
Carlo Justi. Az új építészeti felfogás masszív er-
délyi térhódítása ekkor kezdődik és már egyér-
telműen osztrák hatásokra támaszkodik. Az új 
politikai helyzetben az ellenreformációs ideoló-
giát kellett segítse a tömeges templomépítészet 
által, míg a „civil” építészetben az új hatalomhoz 
külsőségeiben is idomulni akaró főurak megren-
deléseinek eredménye a sok „új stílű” palota.

Így közelíthető meg nagyon vázlatosan az 
építészettörténeti helyzet abban a történeti pil-
lanatban, amikor a szamosújvári uradalmon 
letelepedő örmény közösség új város kívánt 
építeni magának. A létrejövő település építé-
szeti ihletforrásait tehát a fenti hatások jelölik 
ki. Ezt tágítják kulturális hagyományaik szelle-
mében az európai korszerűség felé az örmény 
„honfoglalók” első nemzedékei. A korszerű pe-
dig a barokk környezet és életforma volt. 

Mennyiben sikerült ezt magvalósítani? Kü-
lönböznek a vélemények, mint ahogyan külön-
böznek a megítélés szempontjai is. Lehet bizo-
nyos alkotásaiban provinciális, de ha létezett a 
cél, akkor létezett anyagi és szellemi igényesség 

is. Maga a meghatározó építészeti stílus, a ba-
rokk megítélése is állandóan változott az idők 
folyamán. 

A városalapító örmények egyedi lehetőséget 
ajánlottak fel Alexa, római származású mérnök-
nek, amikor megbízták a város „megtervezésé-
vel”. Minden korabeli építész álma az „ideális vá-
ros” megszerkesztése volt, de kevésnek adatott 
meg a lehetőség, hogy egy akkori körülmények 
között korszerű várost tervezhessen. Híres épí-

• A XX. század 20-as éveiben átépített épület  
Pop Virgil szerint a legrégebbi barokk boltozatot rejti  

a földszinten. Valószínűleg egy kolozsvári  
XVII. században is dolgozó mester műve.

• A város térképe 1829-ben.
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tészek elgondolásai maradtak utópikus tervek, 
anyagi lehetőség és az egyértelmű társadalmi 
elvárás és igény hiányában. Szamosújvár ese-
tében ezek a feltételek szerencsésen találkoztak. 

A barokk építészek jól összefüggő rendszer-
ben gondolkoztak. Nemcsak házat építettek, 
hanem figyelembe vették a polgárság új igé-
nyeit is, tanultak a funkcionalitását vesztett 
középkori zsúfolt városszerkezetek negatív ta-
pasztalataiból. Most jelenik meg a tudatos vá-
rosrendezés igénye és követelménye. A barokk 
városkép a nagy központi terekbe torkolló tá-
gas utcák, az egymásba kapcsolódó, ésszerűen 
kijelölt utcahálózat, kastélyokkal, tavakkal de-
korált parkok, külsejükben meghatározó hiva-
talos és egyházi építmények összhatásából ala-
kul ki. Mindenhol a nagy szerkezetek rendezett 
fegyelme és ésszerűsége szemben a részformák 
gazdagságával, néha szertelenségével. 

Mindezek a jellemzők Szamosújvár esetében 
egy tisztán polgári város igényeihez idomultak. 
Nincsenek főúri paloták, de vannak gazdag csa-
ládokról tanúskodó nagy polgári házak, a mű-
veltség fontosságát bizonyító iskolák és temp-
lomok, és volt egy gyönyörű tanácsház, a híres 
„gombos ház”. 

Három utcát jelöltek ki a város tengelyeként; 
a Víz, Közép és Harmadik (később Posta) utcá-

kat. A település fókuszpontja volt a Főtér, ahová 
a nagytemplomot tervezték, majd építették. Ez 
a tér osztotta a három utcát Felső és Belső ré-
szekre. A város későbbi terjeszkedése során ezt 
a szerkezetet tágítják három irányba és teljesí-
tik ki a park kiépítésével. Tehát a kezdeti alap-
szerkezet nem volt kizárólagos, bezárt szellem-
ben elgondolva; bizonyos szerkezeti törvények 
betartásával és a földrajzi meghatározottságot 
figyelembe véve tágítható volt. 

Az alapszerkezet tervszerű továbbfejleszté-
si lehetőségeit ki is használták, egészen a XX. 
század elejéig. Az alapítók, és Alexa mérnök 
elképzelése biztosította volna a város struktú-
rájának szerves továbbfejlesztését később is, 
de ezt mégsem vették figyelembe, megtörve a 
majdnem 300 éves hagyományt. A városköz-
pontban még észrevehető némi törődés e szer-
kezet betartására, viszont annyira szembeötlő 
a minőségi különbség az elhanyagoltan is igé-
nyes 2–300 éves épületek és korunk futósza-
lagon gyártott épületei között, hogy nem lehet 
semmilyen építészeti szellem betartásáról be-
szélni. Talán csak a második világháború előtt 
és közvetlenül utána kijelölt utcák írhatók be a 
hagyományos szerkezetbe.

A SZAKRÁLIS TÉR – TEMPLOMOK

A megtelepedés, a lakóhely építése egy közös-
ség számára létfontosságú esemény. Egy kissé 
világteremtés is. Az emberi településeket szel-
lemi élettel a vallásos tér töltötte be. Elsősorban 
a transzcendens meditációnak és a vallási rí-
tusoknak biztosít megfelelő keretet, bár a mai 
mentalitásunk fokozott hangsúlyt fektet közös-
ségformáló és megtartó szerepére.

A változatlan lényeg mellett, a szemléletbeli 
súlypontokhoz hasonlóan változik a templom 
anyagi mintája is. A XVII-XVIII századi Európá-
ban megint fontossá válik a látvány, az anyagi 

• A „Gombos ház” 1873-ban. A XIX. században a város 
tanácsháza volt. Lengyel István magángyűjteményéből 
származó alkotás (Adam Stowitowski műve)
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forma közvetlen üzenete. Míg a középkorban a 
román stílusú templom misztikus komorsága 
és a gótika „függőleges forradalma” az egyszerű 
ember ösztöneibe sulykolta az isteni hatalom 
végtelen erejét, addig a barokk, felhasználva az 
addig felhalmozott technikai és művészeti tu-
dást olyan illuzionisztikus teret teremt, amely 
egyaránt hat a rációra és az ösztönökre, ezáltal 
szélesebb körű elvárásoknak is megfelel. A re-
formáció puritanizmusával szemben az ellen-
reformációs ideológia, és ennek keretén belül a 
jezsuita szerzetesrend olyan templomokat épí-
tett, melyekben igyekezett a végletekig kihasz-
nálni a barokk szertelen díszítő kedvét. A temp-
lom egész szimbolizmusa, külsejének impozáns 
volta, a belső díszítés gazdagsága, a szobrok, 
festmények, domborművek hatásos elhelye-
zése kettős célt szolgált; egyrészt a katolikus 
egyház hatalmát és gazdagságát kívánta bizo-
nyítani, másrészt az egyszerű híveket legembe-
ribb mivoltukban érintve készteti ájtatosságra. 

A hatáskeltés kedvéért sokszor még a művészi 
hitelességet is feláldozzák, az arany és a már-
vány mögül előtűnik a stukkó, az aranyozott és 
festett gipsz. 

A barokk templom a tágabb építészeti együt-
tesben is központi helyet foglal el. Építészeti kör-
nyezetéhez viszonyítva rész, önmagában szem-
lélve egész, tejességében jel; a település, mint a 
világ közepe, kiemelt helyen, dombon, hegyol-
dalban vagy a mértani középpontban helyez-
kedik el. Nagysága, művészi megformáltsága 
a közösség önbecsüléséből ered és ezt fejleszti; 
ünnepi tér és protokolláris keret; idegen utazó 
számára elsőrendű kommunikációs forrás. 

Ilyen szellemi és anyagi környezet biztosít je-
lentést a szamosújvári örmény-katolikus nagy-
templomnak is. A letelepedés után félszázaddal 
kialakultak azok az anyagi lehetőségek, melyek 
egy ilyen kaliberű építészeti alkotás megvaló-
sítását lehetővé tették. Felépítéséig a közösség 
vallásos-szellemi élete más terekben zajlott.

A város alaprajzának kijelölésével párhuza-
mosan beindult a templom, plébánia és isko-
lahelyiség építése. Verzár Oxendius püspök, a 
betelepülők szellemi és vallási irányítója kez-
deményezte, hogy ne történjék, még ilyen nagy 
horderejű változások idején sem szakadás a 
közösség szellemi életében. Az első templom 
a régi cinteremben, a mostani nagytemplom 
mellett épült fel. Építőjéről, megformáltságáról 
nem sokat tudunk. A nagytemplom építésekor 
bontják le, szükség lévén a helyre.

A folytonosságot a vár mellett Gherla tele-
pülés temploma és az időközben felépült Sala-
mon templom biztosította. Az 1723-ban épített 
templomot, Sinai Salamon, a város főbírája ala-
pította és látta el fenntartó alapítvánnyal (2500 
Ft.), hogy „felügyelet és gondozás nélkül ne 
maradjon”. Ez Erdély legrégebbi örmény-kato-
likus temploma. Az épület kelet-nyugat irány-
ban helyezkedik el, homlokzatának főeleme a 
rezalitba kiugró toronybejárat, amit 1729-ben 
fejeztek be. Az alacsony tetővel ellátott torony 

• Főtéri örmény-katolikus nagytemplom –  
Szentháromság templom
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második szintjén szoborfülkét találunk, benne 
az alapításról szóló örmény nyelvű feliratot 
késő reneszánsz faragású keretbe foglalva. Be-
járatának faragott pálcatagokkal díszített neo-
gótikus keretét valószínűleg egy későbbi (talán 
1841-es) restaurálás során helyezték el. Az épü-

let belseje egyhajós, keresztkápolnái későbbi 
építés, illetve átépítés eredményei. A jobboldali 
Szent Anna kápolnát 1732-ben kezdik építeni, 
külső bejárata egy szintén késő reneszánsz aj-
tókeret most befalazva áll. Az 1889-es restau-
rálás alkalmával bővítették ki a Világosító Szent 
Gergely kápolnát. 

1743. szeptember 18-án kezdenek hozzá a 
főtéri nagytemplom építéséhez, noha azt a fel-
adatot már 1730-ban meghatározták. Az im-
pozáns egyházi épület tervezőjéről nincsenek 
információink. A munkálatok fontossága és az 
örmény közösség gazdasági erejéhez viszonyít-
va valószínűleg a kor egyik legismertebb terve-
zőjét hívták meg e faladat elvégzésére. A mun-
kálatokat Jeszeján Kristóf felügyelte, majd Duha 
Kristóf lelkész vette át halála után. A lakóság és 
a város által adományozott összeget Mária Te-
rézia 6066 ft. 60 krajcárral egészített ki. Belső 
felszereléssel együtt több mint 250 000 Ft. ke-
rült (1776-ig 110 000 Ft. kiadás).

A hatalmas vállalkozást, amint fentebb lát-
juk elsősorban az örmény közösség pénzelte, 
bár jelentősen hozzájárult az osztrák kormány-
zat is. Ez utóbbi, az ellenreformációs folyamat 
keretében fontos szerepet szánt az örmény-ka-
tolikus közösségnek, így szívesen nyújtott segít-
séget a reprezentatív épület felépítéséhez. 

A templom építéstörténete elég bonyolult. 
Bár viszonylag rövid időn belül megtartják az 

• Salamon templom. 
Gyümölcsoltó Boldog-
asszony tiszteletére 
szentelték Erdély legré-
gebbi örmény-katolikus 
templomát, a város első 
kőtemplomát.

• A Salamon templom főoltára.

• A Salamon templom alapítói
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első misét (1759. szeptember 8-án) felszentelé-
se csak 1804-ben történik meg, noha a temp-
lom még most sincsen befejezve. Az 1804. júni-
us 17-én kelt felszentelési oklevelében Mártonfi 
József erdélyi püspök bazilikának nevezi.

Szerkesztési, tervezési hibák, a torony stabi-
litásának hiánya, a rossz alapozási munkálatok 
miatt 1780-ban ez az épületrész már életveszé-
lyessé válik és a kiküldött vizsgálóbizottság szeme 
előtt február 14-én össze is omlik. 1788-ban fe-
delébe, 1800 és 1804-ben tornyába csap a villám. 

A torony és a templomjavítási, újraépítési-
munkálatait már 1782-ben elkezdik (Bringer 
János kőműves és Überlachler Antal irányítása 
alatt). 1783-ban Ribéri Xavér Ferenc építőmes-
ter folytatja, majd a kolozsvári Thallinger Frigyes 
mérnök és Überlacher Antalk pallér irányításá-
val dolgoznak rajta (1790). A templom végleges 
formáját Jung József pesti építőmester alakítja 
ki. Őt már korábban megkeresték, de csak 1792-
ben köt szerződést a várossal 32 000 forintért, mi 
szerint saját költségén kell minden javítási mun-
kálatot elvégezzen. Jung újrarakatja a boltozatot, 
a falakat kiegészíti, megemeli és megvastagítja, 
felépíti a sanctuarium feletti kis harangtornyot 
és elkészíti a templom kőpadlózatát. 

A templom tornya és teteje 1960-ban leég. 
Akkor elolvadnak a harangok is, csak a halál-
csengő marad meg. Ennek következtében a ha-
rang hangszórókon keresztül szól. Egy ideig a 

• Örmény katolikus 
székes egyház főbejárata

• Örmény katolikus székes egyház

• Örmény katolikus székes egyház belseje 
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bécsi Stephan-s dóm, jelenleg a kölni dóm ha-
rangjátéka hallatszik. 

Az épület szerkezete és formarendszere azt 
bizonyítja, hogy első tervezője és építője a szer-
zetesi templomtípusból indult ki, amihez jelen-
tős osztrák-barokk stíluselemeket kevert. A ké-
sőbbi átalakítás során olyan elemek jelentek 
meg, amelyek legjobban a homlokzaton tűnnek 
ki. Itt a barokk elemek (sávos vakolás, jón és 
kompozit fejezetes falioszlopok és lizénák, szal-
lagfonatos erkélyek) már klasszikus elemekkel 
keverednek (pl. függőgyámpárkány, faltükrök, 
kötényes ablakok).

A templom belseje egyhajós, hevederes don-
gaboltozattal. A szentély melletti ablakai ke-
vésbé megszokott, hármas elhelyezkedésűek. 
Szentélyrésze és orgonakarzata áttört mellvé-
des. Itt is megjelennek a különböző stílusele-
mek, mint a késő barokk, rokokkó (pl. lant for-
májú felső ablakok).

A nagy tabernakulumot és köcancellust Bal-
la Péter csináltatta, Jakabfy János fizette a sek-

restye vasajtaját, a Világosító oltárt a kereske-
dőtársulat, a Szűz Mária oltárt a tímár társulat, 
Nepomuki Szent János oltárát az örmény papok 
finaszirozták.

A főoltárt zsibói márványból Hofmayer Simon 
kolozsvári képfaragó és Csűrös Antal készítette 
az egri ferences templom oltárának mintájára. 
Ő 1814-ben hamis váltóleveleket készített test-
vérével, Józseffel, ezért 1816-tól a szamosújvári 
várban raboskodott, ahol faragással foglalkozott, 
és ahonnét 1819-ben szabadult. Csűrös készítet-
te a két homlokzati szobrot és a bejárat körül el-
helyezett 12 apostol szobrait. 1814–1819 között 
faszobrokat készített a templom galériájában.

A főoltár Szentháromságot ábrázoló festmé-
nyét Jakabfy Gergely fizette. A padokat Stibin-
ger György csinálta, az orgonát Maiwal Henrik 
brassói orgonamester (1846-ban kötnek vele 
szerződést), a másodszori felállítás után a to-
ronyórát Schrantz Mátyás brassói órás készí-
tette. 1841-ben Bécsből hozták az új főoltárt.

A főoltárkép a Krisztus levétele a keresztről 
című festmény, amelyet Rubensnek tulajdoníta-
nak. A képet I. Ferenc császár adta a szamosúj-
vári örményeknek korábbi – aranyban kifejezett 
– segítségüket meghálálva. A festményt 1944-
ben Budapestre menekítették, 1952-ben Romá-
nia visszakapta, de a kolozsvári Bánffy-palota 
pincéjében tárolták. A helyi örmény közösség-
nek, Esztegár János gondnok közreműködésével 
1999-ben sikerült visszaszerezni. 

Az épület belső és külső díszítése jellegzete-
sen barokk hatású. Figyelemre méltóak a szo-
bordíszek: a homlokzati erkélyen elhelyezett 
Szent Szilveszter pápa és Világosító Szent Ger-
gely szobrok, a templom bejáratát övező (azó-
ta lebontott) kerítésen a 12 apostol mellszobor. 
Ezeket az oltárokkal és a szószékekkel együtt 
Csűrös Antal készített a XIX. század elején. 

A templom térbeli elhelyezkedése is tudatos 
várostervezésről tanúskodik. Kiemelt, központi 
helye van a városképben, a körülvevő piaccal, 
ma főtérrel együtt. 

• A Rubens festmény
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A templom körül a XII. század közepéig felé-
pítik az üzlethelyiségeket. Engedély nélkül épí-
tett és a piacteret jócskán leszűkítő lábaik miatt 
sokat pereskedik a város.

A város másik impozáns templomának épí-
tése 1744-ben kezdődik a Dániel Tivadar által a 
ferenceseknek adományozott telken. 

1748-ban P. Ponori Anaklét első házfőnöksé-
ge idején tették le az alapkövét, 1757-ben feje-
zik be és 1758. november 5-én szentelték fel a 
ferencrendi katolikus zárdatemplomot. Ma Al-
kantarai Szent Péter templom. 

A szintén egyhajós, kéttornyos templom 
építését az ellenreformációs folyamatot hor-
dozó szerzetesrendek támogatásával kezdik. 
1825-ben Szepessy Ignác püspök plébániává 
emeli. A szerzetesrend tagjai tanítással foglal-
koznak, majd az 1830-as években – mikor a 
római-katolikus hívek száma 500 fölé emelke-
dik – átveszik a felállított latin plébánia admi-
nisztrációját. 1951-től ide jelölik ki a jezsuiták 
kényszerlakhelyét. 1957–2000 között újra a 
ferencesek szolgáltak itt. Utána plébániatemp-
lomként működik. A kolostorépület államosí-
tott szárnyát 1973-ban le kellett bontani. 

A templom külső hatásában követi az erdé-
lyi barokk templomépítészeti hagyományokat: 
tömör, zárt szerkezet, a falak tömegességének 
hangsúlyozása.

Az épület mai formáját az 1855-ös nagy tűz-
vésznek köszönheti. A nagy részében leégett 
épületet 1878-ig sikerült majdnem teljesen 

• A főtéri templom körüli Lábas-házak. 1962-ben bontották le.

• Római-katolikus  
„Alkantarai Szent Péter” nagytemplom
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újjá építeni; új homlokzatot, boltozatot, fede-
let kapott. Ennek következtében ma jelentős az 
eltérés a homlokzat és a belső között; pompás 
barokk belsejével ellentétben külseje klasszi-
kusan visszafogott, tömörségét csak az ablakai 
és dór fegyelmű formái lazítják fel. Különben a 
homlokzatkiképzés struktúrája hasonló a re-
formátus temploméhoz. Nyugati homlokzatán 
a két klasszicista tornyon található az építkezés 
befejezésének dátumát is tartalmazó felirat, az 
Üdvözlégy Mária imádság részben átalakított 
latin szövege: AVE MARIA, GRATIA PLENA, DO-
MINUS TECUM! SIS LAVDATA, SIC OMNI DIE 
VIRGO HIC!

A templom 1762-ben készült, Alcantarai 
Szt. Pétert ábrázoló főoltárképét a híres Pietro 
Rivetti restaurálta. A régi oltárt 1848-ban kicse-
rélték, az pedig elégett a templomot 1855-ben 
ért tűzvészben. 

A röviden bemutatott XVIII. századi templo-
mok, mai állapotukban is a város jelentős építé-
szeti-történeti emlékei; sajátos színfoltjai az erdé-
lyi barokk templomépítészetnek. Megbecsülésük 
ma jellem kérdése. Valamikor e város polgárai 

fogalmazták meg: „Aki a múlt emlékeit nem be-
csüli, a jelen hasznos intézményeit nem érdemli”. 

HÉTKÖZNAPI TÉR –  
A POLGÁRI ÉPÍTÉSZET

A XVIII. században fellendülő szamosújvári 
építkezési hullám miatt a kisvárosok esetében 
Beszterce helyét mint erős megrendelő központ 
Szamosújvár foglalta el. Ehhez hozzájárult az is, 
hogy a nagytemplom építése miatt nagyon sok 
mester telepedett le ideiglenesen a városban, 
akiket a polgári építkezéseknél is alkalmaztak.

A város alaprajzának kijelölésekor kis és 
nagy telkeket mértek ki a polgári épületek szá-
mára. A kisebbek tíz méteres utcafronttal, a 
nagyobbak 20 méteressel rendelkeztek és a csa-
ládok, anyagi lehetőségeik függvényében vásá-
rolhattak házaik építésére területet. A kisebbre 
három, a nagyobbra öt ablakos házat építettek. 

Az egyedülálló barokk városszerkezetet 
gyöngysorként gazdagítják a barokk, majd 

• XVIII–XIX. századi utcakép
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klasszikus polgárházak. Amint már említettük, 
a város építészetében törés nélkül követték 
egymást a történeti stílusok, belesimulva és 
gazdagítva a már meglévő építészeti értékeket. 
Így a számos barokk polgárház mellett a XVIII. 
század végén, a IX. század elején megjelennek 
a vegyes majd letisztultan klasszikus épületek, 
később kis neogótika, eklektikus intézményépí-
tészet, majd a szecesszió is jelentkezik. 

A szamosújvári barokk polgári építészet 
funkcionális megítélésében meghatározók az 
általános erdélyi és a közvetlen befolyással bíró 
kolozsvári építészeti példák. A forma, tömeg és 
a szélesebb tér kidolgozás és megfogalmazás 
funkcionális indokoltsága különbözik az erdé-
lyi, vagy szűkebben, a kolozsvári barokk pol-
gári építészet esetében tapasztaltaktól. Míg az 
utóbbi elsősorban a reprezentációs igényeket 
próbálta kielégíteni (főúri paloták, nagypolgári 
házak) e korszerű építészeti keret segítségével, 
addig Szamosújvár esetében ezt az igényt ter-
mészetesen egészíti ki az ésszerűség követel-
ménye. Azáltal jellegzetesen polgári ez az épí-
tészet, mert figyelembe vették a célközösséget 
fenntartó gazdasági tevékenységek által meg-
követelt célszerűséget is. Szükség volt műhe-
lyekre, raktárakra, magas, tárolásra alkalmas 
padlásterekre, vagyis olyan stílusépítészetileg 
semleges terekre, amelyeket jól megkapták he-
lyüket az épületekben és az ésszerű telekbeosz-
tás keretein belül. 

Maga a reprezentatív épületrész is különbö-
zik az erdélyi főúri barokktól, hiányzanak a kü-
lönböző ceremóniáknak helyet adó nagyterek, 
vendégszárnyak, szalonok. A belső beosztás a 
megrendelő szintjén jelentkező polgári igénye-
ket tükrözi, az akkori családi és a családok kö-
zösségi igényeinek megfelelő tereket biztosít. 
A szamosújvári megrendelők esetében fontos 
volt a reprezentatív külső is – sokszor ehhez ido-
mították a belső tereket. Ugyanakkor ragaszkod-
tak a funkcionalitáshoz, amit elsősorban a belső 
terek felosztásában (a barokk lakáskultúra vív-

mányai a háló-ház meg a nappali) és az udvar, 
udvari épületek esetében veszünk észre. A belső 
terek, udvari nyílások esetében általában kerülik 
a plasztikai elemek használatát (kivéve a több 
helyen előforduló stukkódíszeket). A mesterek 
követik azt a barokk elvet, hogy a reprezentatív 
elemeket az épületek homlokzatára koncentrál-

• Barokk polgári házak
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ják. A plasztikus hatás általában a díszítő for-
mák, és nem a szerkezet által valósul meg (pl. 
kevés a volutás, attikás ház). A szamosújvári pol-
gári épületeket felépítő mesterek kihasználják a 
barokk expresszivitását, kiemelve a vonalak di-
namikus lendületét főként a gazdagon megfor-
mált, dúsan faragott ablak és ajtó szemöldökke-
retek esetében. Ezek szuggesztivak, erős profilú 
faragási technikával vannak elkészítve.

Az erdélyi, de kiváltképpen a kolozsvári késő 
barokk építészetnek kedvelt motívuma volt a 

régebbi előzményeket továbbfejlesztő, pillére-
ken nyugvó udvari árkád.

A kőfaragványok szerepe egyrészt a dekora-
tivitás, másfelől a funkcionalitás – a nyílások fö-
lötti terhelés átvétele. A külső tagolás sok eset-
ben megfelel a belső terek felosztásának.

A faragványok, a díszítések részletes kidolgo-
zottsága a plasztikai hatás megerősítését szol-
gálja – ehhez járul hozzá a napközbeni fény-ár-
nyék játék a homlokzaton.

• A Karácsonyi-ház belső udvara • A szamosújvári épületekből kitépett  
kőfaragványok, címerek a szabad ég alatt  

a Karácsonyi ház (ma városi múzeum) udvarán

• Szemöldökkövek
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Ne feledkezzünk meg arról a tényről, hogy 
a ma is álló szamosújvári barokk emlékanyag 
nagy részét a reprezentatív épületek teszik ki. 
A XVIII. században kiépült városban jórészt un. 
parasztbarokk házakat emeltek. Ezeket később 
lebontották, átépítették. Jellemző formáikat ma-
napság is tanulmányozhatjuk egy pár magma-
radt épületen.

A barokk építészeti nyelvezet Szamosújvár 
esetében a XIX. század első évtizedeinek végéig 
használatba marad, fokozatosan és szervesen 
illeszkedve a kialakuló klasszicista közízlésbe. 
B. Nagy Margit szerint – a szamosújvári meste-
rek már a XVIII. század közepén alkalmazzák a 
klasszicizmusban általánossá vált stíluseleme-
ket (triglif, metope, tojásléc) de a század végén a 

• Kapubejárat • Kapubejárat • Szemöldökkő 

• Szemöldökkő 

• Parasztbarokk  
ház a Közép utcában
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klasszicizmus formatárának teljes ismeretében 
készített épületek (tümpanonos lezárások, me-
dálba foglalt antik fejes struktúrák, kannelurás 
oszlopok) még mindig barokkosan dinamiku-
sak. Ezt a formavilágot az új stíluselemekkel do-
gozó mesterek terjesztették el más erdélyi építő-
telepeken is. 

Szamosújváron ma is nyomon követhető a 
barokk boltozat, a késő barokk homlokzat, a ro-
kokkó stukkók és a klasszicista belső terek, tük-
rös falcsíkok, táblás kötények, füzéres és urnás 
homlokzatok szerves formai megnyilvánulása 
egyes épületek esetében.

• Klasszicista ablakkeretek

• Klasszicista kapuzat • Klasszicista homlokdísz 
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Megváltozik az épületek alaprajza, a telken 
való elhelyezkedése is. Ezek általában L alakú-
ak, az utcai oldalon található a rövidebb szár. 
Eltűnik az oromzat, a kapuk már nem boltíve-
sek, helyettük a párkányzat végighúzódik a ka-
pubejárat fölött is. 

A homlokzat ritmusában szimmetriára tö-
rekszenek. Ezek plasztikája visszafogottabb, sok 
esetben felül ívelt ablakkeretek, vagy csak egy-
szerű kőkeretes ablakok kialakítása jellemzi. Az 
utca felől kialakított sátortető-szerkezet egyes 
helyeken a kapubejárat fölött is folytatódik. 
A XIX. század elején épülő házak belső beosz-
tása egy nagyobb komfortigényről, kiterjedtebb 
társasági életről tanúskodik. 

A barokk, klasszicista és vegyes stíluselemű 
épületek homlokzati felületét változatos forma-
kinccsel gazdagítják a kovácsoltvas ablakkeretek.

A BAROKK POLGÁRI ÉPÍTÉSZET ALKOTÁSAI 
KÖZÜL KIEMELHETŐ A KÉT EMELETES ÉPÜLET, 
A KARÁCSONYI ÉS A LÁSZLÓFFY HÁZAK.

A Karácsonyi ház egyike a még meglevő emele-
tes barokk örmény házaknak. Ennek külön jel-
legzetessége barokk kapuzata, amelyet két vas-
kos Atlasz szobor tart. A Karácsonyiak a XVI. 
században erdélyi birtokos nemesek voltak. 
A nagytemplom alatti kriptában eltemetett Ka-

rátsonyi Miklós és Adeodát a XVIII. század kö-
zepén a város főbírái. A szamosújvári Karátso-
nyi Kristóf és Mária Teréziától nemességet nyer 
1749. június 15-én pénzügyi szolgálatainak vi-
szonzásaként. Id. Karátsonyi Emanuel alapítja 
a városi szegények házát, a korházat és jelentős 
összegekkel támogatja az örmény gyerekek, fi-
atalok taníttatását. 1859-ben Karátsonyi Guidó 
személyében szamosújvári és beodrai grófok 
lesznek. 1860-ban a város díszpolgárává vá-
lasztják. A városban több házat birtokolnak, a 

• Klasszicista épületszerkezet 

• Kovácsoltvas ablakrácsok 
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• Karácsonyi ház – archív 
felvétel.

• Karácsonyi ház

• Lászlóffy ház
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Posta és a Víz utcákban. A család egyik ága épí-
tette a mai emeletes épületet. Kapubejáratát a 
család címere díszítette. Ez már nem található a 
helyén. Az első emelet mennyezetét freskók bo-
rították. 1902-ben görög-katolikus szeminári-
umnak adott otthont. Jelenleg Múzeumépület.

1747-ben fejezték be. A XVIII. század szamo-
sújvári barokk mesterkör földszintes épületek 
boltozásához értett. Klasszikus ritmusú hom-
lokzaton találjuk a város legszebb barokk ab-
lakkereteit. A kapudíszeket Anton Schuchbauer 
faragja, akinek a műve a főtéri nagytemplom 
ezüstoltára is (hasonló török fejeket a marosvá-
sárhelyi Toldalagi palota oromzatán láthatunk). 

• Belső udvar. Sokol Adeodat háza• Sokol Adeodat háza (most fogorvosi rendelő).

• Nyegrutz ház (ma Incze család háza). 

• Armeneasca 16-szám (Vásárhelyi ház) • Armeneasca 16. szám. Építési dátum. 
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BAROKK POLGÁRI HÁZAK

Sokol Adeodat háza
A szamosújvári barokk polgári építészet egyik 
legszebb, legkiegyensúlyozottabb alkotása. 1764-
ben fejezték be.

Nyegrutz ház
Az 1800 évek elején épült. Jó példája a barokk, 
empire, klasszikus építészeti elemek harmóniá-
jának

Vásárhelyi ház
Építési adatai 1785-87 közé helyezik. A Ko-
lozsvár és a Kolozsvár környéki építészetben 
egyik első példája a barokk és a monumentális 

• Közép utca – Mihai Viteazul utca 

• Örmény katolikus plébániaépület 

• Épület a Víz utcában – 1918. december 1. utca

• Felső-Posta utca – Dragoş Vodă utca 

• Görög katolikus plébánia a Víz utcában.
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klasszicizmus együttélésének. Jellegzetessége 
a padlástér tetőablaksorral való kiugrasztása. 
Ez a kolozsvári építészetben a 18. sz. végén az 
áttérést jelentette a klasszicista építészet felé, 
mint ahogyan az Unió utcában található Knob-
lauch ház esetében látszik. Az építési időpon-
tok alapján a szamosújvári épületet hamarabb 
húzták fel. Tágas, szépen kialakított nagy belső 
padlástere van.

NEOGÓTIKUS JELEK  
A SZAMOSÚJVÁRI ÉPÍTÉSZETBEN 

A historizmus, történelmi romantika hatására 
új építészeti formanyelv kezd elterjedni Erdély-
ben a XIX. század elején. A neogótika elsősor-
ban Kolozsváron terjed el, de nagy hatása volt a 
bonchidai Bánffy-kastély romantikus szárnyá-
nak is. Szamosújváron egy épületen és a Sala-
mon templom XIX. században faragott pálcata-
gos, szemöldökgyámos portálján fedezzük fel a 
neogótikus stíluselemeket.

• Adventista imaépület a Felső-Posta utcában • Görög-katolikus plébánia a Víz utcában

• A Salamon templom XIX. században faragott  
neogótikus pálcatagos portálja

• Neogótikus stíluselemek szamosújvári polgári épületen
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EKLEKTIKUS ÉPÍTÉSZET

A historizmus lecsengése az un. eklektikus 
építkezési divatban nyilvánult meg. Ennek a 
korstílusnak estek áldozatul régi, kevésbé rep-
rezentatív szamosújvári polgári épületek is. 
Parasztbarokk épületek helyett jelentek meg az 
új igényeknek megfelelő funkcionalitással meg-
tervezett új polgári épületek. 

SZECESSZIÓS ÉPÍTKEZÉS

A historizmusra válaszként született szecesszió 
nyomai Szamosújváron is fellelhetőek. Koránt-
sem a megszokott tobzódó új formanyelvként 
jelent meg, hanem régi épületek vonalainak 
feloldásában. A funkció adott volt, a forma vál-
tozott egy keveset. 

• Eklektikus homlokzatkiképzés 

• Szecessziós ízlésben átalakított épület 

• Szecessziós jellegű faldíszek 
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KÖZINTÉZMÉNYEK 

A XIX. század végén és a XX. század elején az 
osztrák-magyar állam nagyon sokat fektetett 
be a modern közigazgatás, közintézmények jó 
működése érdekében célszerűsített létesítmé-
nyek felépítésébe. Ezek a középületek általában 
az akkor divatos eklektikus stíluselemek fel-
használásával lettek megtervezve. A belső tere-
ikben funkcionális, kifelé reprezentatív külsejű 
épületek ma is meghatározzák az erdélyi város-
képeket, azt bizonyítva, hogy létezett egy olyan 
közigazgatás, amely a polgárok által befizetett 
járulékokat valóban a polgárok, a helyi közös-
ség hasznára fordította vissza (oktatási, szoci-
ális, kulturális, egészségügyi, közigazgatási stb.
rendeltetésű épületek felépítése által). 

A Főgimnázium (ma Petru Maior Líceum) 
felépítését Trefort Ágoston közoktatási minisz-
ter 1890-ben történt látogatása indította el. 
A város telket (a régi állatvásárteret) és 100 000 
forintot biztosított az iskolaépítésre. A híres épí-
tész, Alpár Ignác által tervezett épületet 1897 
őszén már használatba vették. Ide költözött a 
város által fenntartott (1861-ben alapított) ma-
gyar nyelvű örmény-katolikus algimnázium, és 
az állam által fenntartott nyolc osztályos főgim-
náziumként működött tovább. Első igazgatója 
Mártonfi Lajos. 1919. október 12. alapítják meg 
a mostani intézményt, ezzel az iskola magyar 
jellege megszűnt.

A városnak volt elemi leányiskolája is. A le-
ányok tanítását – örmény nyelven – a város ala-
pításától kezdődően 1850-ig az örmény katoli-
kus apácák a zárdában végezték, majd 1855-től 
két tanítónő foglalkozott velük. 1894-től a Fel-
ső-Posta (a mai Dragoş Vodă) utcai épületben 
működött az Örmény-katolikus elemi lányisko-
la. Az igazgatók a plébánosok voltak. 1902-től 
igazgatója Kádár József. Utána Vukovits Márta. 
1903-tól négy osztályban oktatnak.

Itt az 1–4. osztályos oktatás volt megszer-
vezve 1913-ig. 1912–19 között magyar nyelven 

folyt az oktatás. 1920–40 között állami, román 
nyelvű iskola működött ebben az épületben. 
1944–49 között vegyes tannyelvű – román és 
magyar – 1–4 osztályos iskola. 

Az 1948–49-es kommunista tanügyi reform 
következtében megszűntek az egyházi iskolák. 

• Főgimnázium (ma Petru Maior Elméleti Líceum) 

• A lányiskola (ma 2-es számú általános iskola) épülete
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A református és katolikus elemi osztályok egye-
sítésével létrehozták a kereskedelmi és szövet-
kezeti középiskolát, román és magyar nyelven 
egészen az 1954–55 tanévig. 1955- ben létre-
jött a hét osztályos magyar iskola.

Az állami leánypolgári 1901 szeptemberé-
ben nyílt meg két tanárral (Domonkosné Solti 
Mária és Kepri Szilvia), majd évenként bővült 
négyosztályossá. Az úgynevezett Láncos-ház-
ban helyezték el az iskolát, majd 1902-ben köl-
tözött át a leányelemi emeletére, a mostani 2-es 
iskola épületébe.

Karácsonyi Emmánuel alapítja a szegények 
és öregek házát. Alapítványt tesz építésre és 
fenntartásra. A Karácsonyi intézetett 1803-ban 
nyitották meg. A fenntartásba további adako-
zók segítettek be.

A mai kórházépületet eredetileg 1877-ben 
fiú árvaháznak építették. Lukácsi Kristóf espe-
res már 1860-ban kezdeményezte a Világosító 
Szent Gergely örmény katolikus fiú árvaház 
létrehozását. Az árvaház mellett épült kápolna 
Jézus Szent Szíve tiszteletére lett emelve. Építé-
sére, fenntartására jelentős összegeket adomá-
nyozott az örmény közösség. Végrendeletében 
Czetz Gergely gimnáziumi tanár az intézetre 
35 000 forintot adományozott. Ebből sikerült 
Zotti Lorenzo tervei alapján és kivitelezésében 
felépíteni az új árvaházat, amit 1893. novem-
ber 11-én szenteltek fel. Az intézetben gondo-
zottak a helyi iskolákba jártak.

Kovrig Tivadar 60 000 forintos támogatásá-
val épült 1902–03 között, eklektikus stílusban.

• Idősek otthona 

• Fiú árvaház. Ma városi kórház. • Örmény-katolikus lányárvaház  
(ma az Ana Ipatescu Líceum egy része).
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Az épületben 1880 után árvagyerekek ele-
mi iskolája működött. 1915-ben hozta létre a 
görög-katolikus egyház a román lány tanító-
képzőt. Célja az volt, hogy a környékbeli falusi 
iskolák számára képzett pedagógusokat bizto-
sítson. Ez az intézmény 1956-ig működött.

A huszárlaktanyát több szakaszban építet-
ték fel 200 000 Ft összegből. A huszárok 1894. 
október 14. foglalhatták el az új állomáshelyet. 
Homlokzatán a régi felirat a következő volt: M. 
KIR. HONVÉD HUSZÁRLAKTANYA. A 9. honvéd 
huszárezred I. osztályának telephelye. Építését a 
helyi örmény közösség is támogatta anyagilag.

A laktanya falán volt elhelyezve egy emlék-
tábla Fráter Lóránd, a híres nótaszerző huszár-
kapitány tiszteletére, aki 1897–1904 között a 
városban szolgált. A tábla jelenleg az érsemlyé-

ni múzeumban található. Felirata a következő: 
„ITT SZOLGÁLT 1897–1904 ÉVEKBEN IPPI ÉS 
ÉRKESERŰI FRÁTER LÓRÁND A VOLT M. KIR. 
HONVÉD HUSZÁREZRED FŐHADNAGYA MAJD 
SZÁZADOSA, A NÉPSZERŰ ZENE- ÉS DALKÖL-
TŐ, A KIVÁLÓ HEGEDŰS ÉS ÉNEKES. HÁLÁS 
MEGEMLÉKEZÉSSEL: SZAMOSÚJVÁR VÁROS 
KÖZÖSSÉGE 1942.” A laktanya épületét, az in-
tézmény megszűnése után gazdasági célokra 
használták. 2012-ben bontották le, helyébe a 
Kaufland építkezik.

Kaszinó – Szamosújvári Társalkodó Egylet 
(Széchenyi Casinó) 1820-ban már működött. 
1848 forradalmi gyűléseket szerveznek benne. 
1849 végén megszűnik. 1860. május 20-án új-
jáalakult, és 1862-ben nyílt meg 80 taggal. Voith 
Miklós, Bárány Lukács és Török Péter ügyvéd 

• Huszárlaktanya

• A Kaszinó épülete mai állapotában • Törvényszék épülete (Bobâlna 55. sz.) 

• Ana Ipatescu Líceum. Volt tanítóképző épülete
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irányították. 1885. október 4-én ünnepélyes 
külsőségek között emlékeztek meg fennállásá-
nak 25. évéről. Székhelye a Főtér keleti sarkán 
levő épületben volt (a volt Korona vendéglő).

1873-ban királyi törvényszék alakult a vá-
rosban, melynek elnöke Simai Gergely királyi 
tanácsos lett. A mai épületet 1903-ban adták át. 
1996-ban újították fel. Eklektikus stílusban épült.

1948–91 között a szak- és mesteriskola ka-
pott itt helyet. 

Az első tanácsház a Főtér északkeleti oldalán, 
a Korona vendéglő helyén állt 1801-ig. Utána a 
Főtér nyugati oldalán építettek a volt kocsma és 
a három üzlet fölé egy új tanácsházat – Gombos 
ház – Bodoki Mihály, vármegyei mérnök irányí-
tása alatt. Az üzletek mellé még építettek kettőt, 
amelyek eladásából majdnem kijött az emeleti 
tanácsház építési költsége. A XIX. század ötve-
nes éveiben már nemcsak a földszint, hanem az 
emelet is veszélyesen meggyengült. 1893-ban a 
tanácsot átköltöztetik a Főtér keleti oldalára, és a 
régit lebontják. A jelenlegi tanácsházat a század-
fordulón építik fel eklektikus stílusban. 

A Kolozsvár–Dés vasútvonalat és az első 
szamosújvári vasútállomást 1871-ben építették

Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 1884. novemberi szamosújvári láto-
gatása során elégedetlenségét fejezte ki azzal 

kapcsolatosan, hogy a helyi román közösségnek 
milyen szegényes temploma van. Az új templo-
mot 1907. november 24-én szentelték fel. Felépí-
tését a magyar állam a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumon keresztül 60 ezer korona se-
géllyel, míg a dési állami építészeti hivatal a 
tervek elkészítésével támogatta. A szamosújvári 
görög-katolikus püspökség katedrálisa 1930-ig. 
1948 után az ortodox egyházhoz tartozik. Visz-
szaszolgáltatását már 2005-ben megígérték. 

A reformátusok a szamosújvári fegyház ká-
polnájában tartották meg az istentiszteleteket 
addig, míg 1875-re felépült a mostani temp-
lomuk Bartalis Miklós lelkész idejében (1861 – 
1878 között szolgált).

A helyi zsidó közösség gazdasági ereje jelen-
tős volt. A város legtöbbet adózó polgárai közü-
lük is kerültek ki. Templomuk 1900–02 között 
épült. 1781-ben 1 zsidó élt a városban. 1855-
ben 34 fő, 1886-ben 208, 1891-ben 227, 1900-
ban 416 fő. 

A szamosújvári vár a XVII–XVIII. századok-
ban már elveszíti stratégiai szerepét. 1786-tól 
börtönként működik. Egy részét a falaknak és 
a bástyáknak fokozatosan lebontják, a köve-
ket az újabb bővítéseknél használják fel. Az 
új épületszárnyat 1856–59 között építik fel. 
Itt raboskodott Rózsa Sándor (1813–1878) 

• Polgármesteri hivatal• Archiv fotó a vonatállomás épületéről
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1873-tól haláláig. Sírja a börtön melletti rab-
temetőben – ma ortodoxtemető – található. 
A börtönt 1945 után a kommunista diktatúra 

legszigorúbb büntetés-végrehajtó intézménye 
lett. 1990 után is az ország egyik legnagyobb 
ilyen jellegű intézménye.

• Református templom • A görög-katolikus katedrális

• Fegyház

• Zsinagóga 
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Szamosújvár, Armenopolis, Hájákág-
hák, Neu schloss, Gherla egy város, 
amelynek története elkerülhetetlenül 

összefonódik egy több ezer éves kultúrát hordo-
zó nép történetével. Egy állomás az örmény nép 
történelmi sorsában. Olyan állomás, ahol eddig 
állomáshelyeihez hasonlóan, jeleket hagytak; a 
jeleken pedig értékteremtést, kultúrát, a meg-
újulás állandó lehetőségeit, a mindenkori kor-
szerű gazdasági életet, az évszázadok szenve-
déseiben összeforrt közösséget értjük.

A városban ma már kevés az örmény, rit-
ka az örmény szó. És mégis visszajönnek ide 
azok, akik elmentek, hozzák gyerekeiket, nem 
tagadják meg szégyenkezve szülőföldjüket. 
A magyarázat egyszerű. Nincs miért szégyen-
kezzenek! Az, aki értéket teremtett, épített, át-

alakította maga körül a világot, az büszkén tér 
vissza, mert népének, családjának munkájában 
gyönyörködhet és gyerekeink példaként mutat-
hatja fel: itt van egy város. Mi építettük. Nem 
kaptunk semmit ingyen. Felépítettük Erdély leg-
szebb barokk városát. Ez az ország befogadott, 
és mi munkánkkal, szorgalmunkkal, keresztény 
hitünkkel és kultúránkkal – ha kellett vérünkkel 
– bebizonyítottuk, hogy cselekvő, hasznos pol-
gárai vagyunk választott hazánknak.

A történelem, az egyéni sors, akarva-akarat-
lanul szétszórta a szamosújvári örményeket. 
A rendkívülien erős közösségi tudat néha visz-
szahozza őket.

És az első út a temetőbe vezet...

Megj.: ez a fejezet a 2002-ben a Budapest IX . kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat által kiadott és Szongoth Gá-
bor által gondozott könyv „Balázs-Bécsi Attila: A szamosújvári magyar-örmény katolikus temető monográfi-
ája” átdolgozott változata.
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1. A TEMETŐKERT

A szamosújvári temető, akárcsak a kolozs-
vári Házsongárdi, egy történeti hagyo-
mányaiban erős, összetartó, értékalkotó 

etnikai közösség, jelen esetben az örménység, 
magyar-örménység történelmi létét bizonyítja 
ebben a városban.

Egészében kultúrtörténeti érték, amely kü-
lönböző forrásokat kínál a kutatók számára 
(történelmi, művészettörténeti, családtörténeti, 
társadalmi – szociális helyzet, az etnikai és nem-
zeti tudat alakulása – mentalitástörténet, a csa-
ládok mozgásának földrajzi irányvonalai stb.).

Történeti, művészettörténeti, művelődéstör-
té neti szempontból ki lehet emelni a temető 
egyes értékeit, ahogy az eddigi gyakorlatból 
látjuk. De a korszerű műemlékvédelem ma már 
átfogóbb jellegű és művészeti terekben gondol-
kozik. Fontossá vált az építészet történetében 
mindig is létező elv, vagyis a belső törvények-
nek köszönhetően összefüggő terek, struktú-
rák konzerválása, védelme. Nálunk a temetők 

szempontjából sajnos még hiányzik ennek az 
elképzelésnek a gyakorlatba ültetése. A teme-
tőművészet ismert, de hivatalosan nem nagyon 
értett és értékelt fogalom. Kiemelünk néhány, 
történelmi vagy művészettörténeti szempont-
ból műemlék jellegű síremléket, míg a sírkert 
összképét, hangulatát nyugodtan megsemmi-
sítjük (lásd megint a Házsongárdi temető ese-
tét). A szamosújvári örmény sírkert esetében 
is fontos lenne megőrizni a sajátos jelleget, 
kikerülni a stílustalan, szellemétől idegen be-
építéseket és biztosítani a belső törvényeivel 
összhangban levő szerves fejlődést. Műemlék-
temető, amely egyediségével, belső tartalmával 
szervesen illeszkedik be városunk többi műem-
lékeinek sorába. Már nem csak pusztán a ke-
gyelet helye, hanem hozzátartozik Szamosúj-
vár történelmi arcképéhez.

A következőkben megpróbáljuk nyomon kö-
vetni történetét és megismerni e sírkert értéke-
it, egészében és részleteiben is.
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2. A TEMETŐ – MINT EGÉSZ 

Az egész közösség értéke. Önmagában hor-
dozza a történelmet, a helytörténet bizo-
nyos vonásait, az összetartozás tudatát, 

a közös emlékezést, a közösség önértéktudatát.
A századforduló körül új lakhelyet szerző kö-

zösségnek az alapvető intézmények, templom, 
közigazgatás, oktatás megszervezése mellett a 
temetkezési helyek kijelölésére is kellett gondol-
ni. Az első ismert temetkezési helyek, bevett szo-
kás szerint, a templom körüli cintermek voltak. 
A mostani nagytemplom helyén, mögötte terült 
el a város egyik legelső temetője. Ennek nyomait 
az 1941-es főtéri területrendezés során tárták fel. 
A dr. Roska Márton által vezetett ásatások ered-
ményeképpen először 7 koporsó került elő, majd 
újabb nyolc. Ide építették fel az első fatemplomot 
Verzeresku püspök idejében. Ezt a nagytemp-
lom építése közben, 1767-ben lebontották, mivel 
szükség volt a helyre. Különben is, 1724-ben el-
készült a Salamon templom, így a híveknek nem 
kellett tovább használni a vár melletti templomot.

1748. szeptember 18-án kezdenek neki a fő-
téri nagytemplom építéséhez, és bár használ-
ják, felszentelése csak 1804-ben történik. Alat-
ta található a kripta, amelyet külön fejezetben 
ismerünk meg. A templom felépítése után is 
használják a cintermét. Amit a városi jegyző-
könyvekből is kiderül, egy sírgödör ára felnőt-
teknek 12 forint, gyerek részére 6 forint.

Egy másik temető a Salamon templom cinter-
mében (temetkeztek a templomban is), harma-
dik a város déli részén volt található, a fiú árvain-
tézet kápolnája mellett (ma ortodox kistemplom). 

Ezt az Azbej család építette. Temetőjét 1786-ban 
említik, 1863-ban zárják be. A Salamon templom 
temetőjét több ideig használják. Itt az ezredfor-
duló után végzett csatornázási munkálatok so-
rán több XVIII. századi sírkövet találtak. Ezeket 
a városi múzeum kőtárába szállították (a doku-
mentumok alapján „Kristóff alias Jakobffy Sza-
mosújvár szabadalmas város főbírája, 1714-ben 
elhunyt és a régi Salamon templom kertjében lett 
eltemetve”). 

A cintermek temetői ma már nem léteznek. 
Valószínűleg az történt, mint ami szokás szerint 
minden cinteremmel. Amikor betelik, felszán-
tották és befüvesítették.

Az első nagyobb városi temető az úgyneve-
zett Alsó-temető, a mai gimnázium, (Petru Maior 
líceum) udvarán létesült. Ez a terület akkor üre-
sen állott.

Az örmény temetőkön kívül a reformátusok, 
zsidók és a fegyház rabjai számára a város ke-
leti felén található domboldalon alakítottak ki 
temetkezőhelyeket.

Munkánk elsődleges célja a ma is létező 
katolikus temető felmérése. Ennek létesítését 
1807-ben határozták el és 1808-ban nyitják 
meg. A határozat szerint „a lakosság könnyebb-
ségére a vár közelében is nyittassék egy temető 
és abban építessék egy oratórium, ezen kívül 
állítassék egy kereszt”. Ezt az adatot bizonyítják 
a sírkövek is. A temető a fogháztól keletre talál-
ható, a fogház és az E576 műút között.

Külön sírkertet alkot, amelynek északi meg-
hosszabbításában található a román temető. Ide 
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temették valamikor a fogházban elhunytakat is. 
Ennek a temetőnek az északi szélén, közvetlenül 
a temetőt lezáró utca mellett találjuk Rózsa Sán-
dor síremlékét. A híres és hírhedt betyárvezér, 
(akinek szabadcsapatával kalandos kiruccanása 
volt az 1849-es szabadságharc tör ténelmi ese-
ményeinek sodrában) a helyi börtönben rabos-
kodott és itt is halt meg. Ruzsa honvéd. A sírem-
léket Gabányi János tanár úr, Posán Gábor helyi 
polgár, a Kötő testvérek, végül a Téka Alapítvány 
rakta rendbe mai formájában.

Az örmény temetőt a XIX. század első felétől 
napjainkig folyamatosan használják. Terjesz-
kedése dél-észak irányban történt, a bejáratnál 
található kápolnától kiindulva. Első átfogó jel-
legű felmérése 1957-ben történt. Gabányi János 
gimnáziumi tanár és Kovrig Károly végezték 
el ezt a munkát főtisztelendő Lengyel Zoltán 
apostoli kormányzó megbízásából. Ők részle-
tes térképet állítottak össze. Munkájuk nyomán 
felmérhetjük, milyen veszteségeket könyvelhe-
tünk le az elmúlt 45 év alatt.

A temető digitalizált felmérését és nagyon 
alapos, szakszerű regiszterét 2011-ben végezték 
el. A mellékelt térképet Szongoth Gábor és Daj-
bukát László bocsátotta rendelkezésünkre.

Jelenleg döntő többségben örmény-magyar 
síremlékek találhatók itt. A felekezeti keveredés 
minimális: örmény-katolikus, római-katolikus, 
kisebb számban görög-katolikus, görög-keleti, 
református.

A XIX. század első felének emlékeiből vi-
szonylag kevés maradt meg. Ezek leginkább a 

• Rózsa Sándor sírja

• A temető térképe 
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temetőkápolna (Szent-Kereszt kápolna) körül 
vannak csoportosítva. Egy részük eredeti he-
lyén található, a többit ide hozták azért, hogy 
az enyészettől, a földbesüppedéstől megment-
sék. Ezek kőszarkofágok, földre fektetett kőlapok 
(egyiket közülük pont a felmérés idején törték 
ketté felelőtlen egyének). E szétszórt, feledésre 

ítélt kövek összegyűjtése érdekében pótolha-
tatlan munkát végzett Lengyel Ákosné Faragó 
Mária. A temető nyugati szélén még fel lehetett 
fedezni több összehordott, nagyobbrészt földdel 
takart sírkőlapot, kőszarkofágot, faragványda-
rabokat ebből az időszakból. Valószínű, hogy 
a temető első része valamikor tele volt ilyen tí-
pusú sírkövekkel. Sokat át is faragtak közülük, 
több a föld alá került vagy egyszerűen elvitték a 
temetőből. A megmaradt kőlapok, szarkofágok 
egy részén a feliratokat a Téka Alapítvány költ-
ségén Pereki Anna tanárnő festette át 2012-ben.

A XIX. század második felében jelennek meg 
az impozáns márványobeliszkek, oszlopok (na-
gyobbrészt fekete gránit- és szürkemárvány-
ból) vasráccsal övezett sírkertek, klasszicista, 
oszlopos síremlékek, sírkamrák, kripták. 

A XX. század elején történt törökországi 
geno cidium után több örmény család telepedett 
le Szamosújváron, ők is ide temetkeztek. Ebben 
a században jelennek meg a román síremlékek 
is, vegyes házasságok vagy megvásárolt sírhe-
lyek felhasználásával. A második világháború 
után felhúzott emlékhelyek teljes kirínak a sír-
kert hangulatos környezetéből, alapanyaguk 
nagyobbrészt beton, azonos formatípusúak. Saj-
nos napjainkban az ilyen igénytelen, tipizált sír-

• Panoráma a kápolnával.
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emlékek mind nagyobb számban jelennek meg 
és fokozatosan megváltoztatják a temető eredeti 
összképét. Elég meglátogatni a temetőtől észak-
ra fekvő másik sírkertet, hogy rájöjjünk arra, mi-
lyen nagy a hasonlóság a panelházas negyedek 
és a mostani temetők között. Régente a temetőt 
úgy alakították, hogy természetes környezete, a 
szépen faragott kő, a virág, fű, fa és bokor a min-
dent beborító csend harmonikus egységet te-
remtsen élő és holt, jelen és múlt között és meg-
adja a hangulati keretet a befelé fordulásnak, 
találkozásnak és számadásnak. Most, mint zord 
betonrengeteg zsúfolódnak egymás mellett a tel-
jes ízlésbomlásról árulkodó vasbeton lapok, sab-

lonok után gyorsan, célszerűen kiöntött, tipizált 
formákból összehozott sírkövek. Való az, hogy 
a temető a közösség természetbe írt krónikája. 
Sajnos a mai temetők nagyon lehangoló képet 
rajzolnak elénk mai közösségünkről, nemcsak az 
ízlés, hanem a holtakkal való lelki törődés szem-
pontjából is. Szerencsére az örmény temető még 
megőrizte azt az összhangját, amelyet akkor ala-
kított ki, amikor a program, az igény és a művé-
szi minőség még összhangban volt. Ezt viszont, 
amint már említettem, jelentősen veszélyeztetik 
az újabb, a temető szellemiségét figyelmen kívül 
hagyó beépítések.
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3. A SÍREMLÉK – MINT RÉSZ 

A síremlék, mint rész, a temetőkert része, 
az emlékezéshez, a családi közösséghez, 
a családtörténethez kötődik. A családok 

szétszóródhatnak a világban, de ha erős a csa-
ládi és közösségi kötelék, őseik sírjait megkere-
sik, gondozzák. Ha eltűnnek ezek a kötelékek, 
őseik sírjai is eltűnnek, emlékük elenyészik.

A temetőkertben jelenleg létező síremlékekről 
egy teljes felmérést készítettünk. Összesen 615 
sírjelet mértünk fel 2001-ben, nagyon sokról fo-
tófelvétel készült, amit digitálisan rögzítettünk. 
Lengyel Ákosné segítségével a Téka Alapítvány 
fiataljai és Pereki Anna tanárnő újrafestették az 
elhalványuló szövegek nagy részét, kijavították 
a sírjeleket. Ezt a munkát tovább folytatták 2002 
után is. Legutóbb 2012-ben a Téka Alapítvány 
támogatásával sikerült letakarítani és újrafestet-
ni a kápolna körüli XVIII. századi sírköveket.

Terjedelmi okokból a teljes anyag közlésétől 
most eltekintünk. Ugyanakkor, munkánk isme-
retterjesztő jellegénél fogva nem foglalkozunk 
családtörténeti elemzésekkel. A temetőben, a 
kriptában majdnem minden Erdélybe települt 
örmény család neve megtalálható, ezért nagy 
munkába kerül minden kapcsolat, rokoni szál 
kibontása, végigkövetése, minden, a közösség 
számára hasznos tett megemlítése, felfedezése. 
Ahogy sokan mondják, az erdélyi származású 
örmény családok között mindenki mindenkivel 
valamilyen fokon rokoni kapcsolatban van.

Jelen esetben nagyobb hangsúlyt fektettünk 
arra, hogy minél több fotót közöljük, mivel a 
régi síremlékek száma rohamosan fogyatkozik, 
nagyon sok a rongálás és a rátemetkezés. A fo-
tók mellett rövid szövegben emlékezünk meg a 
város néhány történelmi érdemű szülöttéről.
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A SÍRJELEK TIPOLOGIZÁLÁSA ÉS 
MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ELEMZÉSE

A temetőben található síremlékek leltározása, 
feldolgozása lehetővé tette azt is, hogy egy álta-
lános elemzést végezzünk, amelyben kiemeljük 
a sírjelek történeti, művészettörténeti, tipológi-
ai és stílusbeli jellegzetességeit. Ebben a fejezet-
ben ezt próbáljuk bemutatni. Noha egy kisvá-
ros temetkezési helyeit mutatjuk be, talán így is 
sikerül a fent meghatározott elemzések segítsé-
gével teljesebbé tenni értékeink megismerését.

A síremlékek, sírjelek stílusjegyei jó kormeg-
határozók lehetnek akkor is, ha már a temetkezés 
évszáma lekopott a kőről. A „temetkezési divat” 
mindig is függött az aktuális korízléstől. Az újabb 
stílus megjelenése természetesen nem azonnali, 
szakadásszerű váltást, hanem fokozatos átme-
netet jelent, és társadalmi meghatározottsága 
által tükrözte a megrendelő anyagi helyzetét is. 
A szerényebb anyagi helyzet miatt sokszor meg-
elégedettek a régi formákkal, az egyszerűbb, stí-
lustalan, sablonszerű sírkövekkel. Ezek a sírjelek 
a temető két évszázados történetében állandóan 
jelen voltak. Sok közülük már eltűnt, besüppedt 
vagy összetört. Ha új temetkezési helyre volt 
szükség, ezeket faragták át, vagy vették ki a he-

lyükről. A felmérés idején is sok összetört, félig a 
földbe süllyedt sírjelet találhatunk.

A temető arculatát a XVIII. századi szarko-
fágok, kőkoporsók, kőlapok, az impozáns, már-
ványból és fekete gránitból faragott obeliszkek, 
kripták, XIX. századi hangulatos faragott sírje-
lek, neogótikus oszlopok határozzák meg.

A munkát felvállaló és végző mesterek általá-
ban helyi kőfaragók voltak. A XIX. századi nagy 
építkezési hullám következtében természetesen 
az itt vagy Kolozsváron dolgozó mesterkör tag-
jai is készíthették az igényesebb, művészileg job-
ban kivitelezett darabokat. A különböző helyek-
ről származó mesterkezek az egyszerű kövektől 
kezdve a komoly művészi értékkel rendelkező 
munkákig hagytak ránk síremlékeket. A klasz-
szikus, neogótikus síremlékek kimunkálása 
már komoly szakmai tudást igényelt, amelyek 
feltűnő hasonlóságot mutatnak a kolozsvári 
Házsongárdi temetőben található, hasonló stí-
lusú sírjelekkel. A gránit és márványobeliszkek 
finom kimunkálása, csiszolása hasonlóképpen 
magas színvonalú munkát, jól felszerelt kézmű-
ves műhelyt igényelt. Arról nincs tudomásunk, 
hogy Szamosújváron működött volna csiszoló 
műhely. Találtunk egy márványból készült sí-
remléket, amelyen viszont fel volt tüntetve a bu-
dapesti mester neve és műhelye. Megtörténhet 

• Kopott sírjelek
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tehát az is, hogy sokan onnan rendeltek gránit 
vagy márványobeliszket.

A síremlékek anyagának minősége több té-
nyezőtől függ. Természetesen itt szerepet ját-
szik a megrendelő szociális, gazdasági helyzete. 
Ugyanakkor sokat jelent a felhasznált anyag 
minősége is. Megfigyelhettünk, hogy az ormá-
nyi kőbányából, származó homokkőből készült 
síremlékeket jobban megviselik az időjárás vi-
szontagságai. Nagyon sok felirat elporladt, a 
csiszolt, faragott kőfelület pikkelyesedik, mor-
zsolódik. (lásd a mellékelt fotókat). Érdekesség-
ként lehet megemlíteni, hogy a XIX. század 
végén készítenek csiszolt betonobeliszkeket is. 
Ekkor kezdenek tömegesen megjelenni a fekete 
gránit, szürke és fehérmárvány síremlékek is. 
Ezek határozzák meg a temető mai arculatát. 

A síremlékek művészeti minősége is hul-
lámzó szintet mutat. Egy igényes esztétikai 
mércéből kiindulva igazából kevés művészileg 
magas szintű, igényesen kimunkált emlékje-
let találunk. Ezt magyarázhatjuk polgári puri-
tánsággal is, bár ezt megcáfolni a polgári há-
zak kőfaragványainak tobzódó formakincse. 
Ugyanakkor a fontos közéleti szerepet betöltő 

• Kőszarkofágok
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személyiségek sírjele messze kimagaslik a többi 
közül, mind méreteiben, mind a kivitelezés mi-
nőségében.

Stílus és tipizálás szempontjából a művészeti 
stílusjegyek felmérése által határozhatjuk meg az 
emlékjeleket. A stíluskritikai elemzés kimutatja, 
hogy akárcsak a város épületeinél, itt is nagyrészt 
követték az akkori uralkodó stílust. A megformá-

• Fektetett kőlapok

• Álló kőlapok
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lás technikája, a sírkövek plasztikája, a kompo-
zíciós megoldások mind erre utalnak. Ugyanúgy 
és történelmi időben ugyanabban a korszakban 
jelennek meg a hasonló stílusú síremlékek mint 
Kolozsváron, Nagyváradon vagy éppenséggel 
Budapesten. Klasszikus, neogótikus, neoromán, 
neoreneszánsz, neobarokk, eklektikus típusok 
kovácsolt- vagy öntöttvas kiegészítők. A törté-
nelmi stílusok formajegyei természetesen bizo-

nyos fokú helyi asszimilálódáson mentek át, a 
plasztikai megoldások jobban konzerválódnak, 
mint a nagyvárosok temetőiben.

A temetőben található legrégebbi sírköve-
ket három nagyobb formacsoport oszthatjuk: 
kőszarkofágok, fektetett kőlapok és sírkövek. 
A kőszarkofágok formatípusa megtalálható a 
kolozsvári Házsongárd temetőben. Ott általá-
ban a XVIII. századi temetkezések fölé helyezték 

• Klasszicista sírjelek

• Neogótikus sírjelek
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ezeket. Más analógiák alapján is ezt a síremlék-
típust jellegzetes XVIII. századi modellnek tart-
juk. Itt, ebben a temetőben viszont a XIX. század 
első felének temetkezéseinél használták. Való-
színű, hogy sokkal több ilyen síremlék létezett, 
mivel a még létező sírjelek alatt nyugvók nem 
rendelkeztek kiemeltebb társadalmi státussal a 
közösségen belül. 

A klasszicizáló emlékjeleket díszítésük mo-
tívumai (füzérdísz, tojásléc) és formáik mérték-
tartó visszafogottsága által különböztethetjük 
meg. Ilyenek az egyszerű fektetett vagy álló kő-
lapok. A fektetett kőlapok egyszerű, enyhe dom-
borműben kiemelt szegélydísszel rendelkeznek, 
középen a vésett szöveggel. Ezek közül is sok 
eltűnt, földbesüppedt, vagy átcsiszolták. Ugyan-
akkor kőlapok kerültek ki a Salamon templom 
körüli cinteremből is. 

Az álló kőlapok már sűrűbben fordulnak elő. 
Formatípusa enyhe változtatásokkal méretei-

ben és minőségben fennmarad a XX. század első 
feléig. A koraiak felső része enyhe barokkos dí-
szítéssel van ellátva (pl. voluták, domborművek 
stb.), általában kereszttel lezárva, de sok sírjel 
egyenes vagy félköríves lezáródású.

A XVIII. század végén és a XIX. század első fe-
lében alakul ki az építészetben a klasszicista íz-
lésvilág. Ez természetesen tükröződik a sírjeleken 
is. A szamosújvári temetőben is találunk ilyen stí-
lusú síremlékeket. Formakincsük, keveredve más 
stílusokkal fennmarad az egész XIX. században.

A XIX. századi sírjelek legelterjedtebb, minő-
ségileg kiemelkedő típusa a neogótikus stílusú 
síremlék. A romantikus építészeti irányzatból át-
vett formakincs mind szellemében, mind plasz-
tikai tulajdonságai által jól megfelelt a korszak 
ízlésének. Művészi ideológiájában a romantika 
a múlt felé fordult, a történelmet inkább az ér-
zelmi oldalról közelített meg, mint ahogy a vég-
letes emberi érzelmeknek a valóságnál sokkal 

• Neogótikus sírjelek
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nagyobb fontosságot tulajdonított. Gondolko-
dásmódja sokat foglalkozik a halál misztériu-
mával: az élet véges voltát próbálja kitágítani 
azzal a felfogással, hogy az ember által a földön 
hagyott nyomok (tettek, elvek, gondolatok, ér-
zelmi hagyatékok stb.) meghosszabbíthatják a 
földi létet.

A sírjelek esetében használt formakincs a 
gótika stilizált, egyszerű motívumait használja 
fel az új funkció által megkövetelt célok érde-
kében. Lapidárisan egyszerű, tiszta formákat 
használ. Nem túldíszített, inkább visszafogott, 
zárkózott, puritán jellegű, bár méreteiben lehet 
impozáns is, és ezáltal sugallhatja a tekintélyt, 
az általa megjelölt személy rangját, közössé-
gi helyzetét. Nemhiába használták például 
a Házsongárdi temetőben polgárok, nemesi 
családok vagy híres emberek emlékjeleként 
a neogótikus kompozíciókat. A szamosújvá-
ri sírkertben található síremlékek általában 
masszív, négyszögű vagy téglalap alaprajzú 
terméskő tömbök, csúcsíves, vésett mérmű-
vekkel rácsozottak az emlékjel felső részében. 
A sírkövek koronája a sarkaknál kiemelt bás-
tyafok díszekkel, fogazattal, kereszttel vagy há-
romszögű oromzattal van lezárva.

A méretek, a díszítés gazdasága, esztétikai 
értékei, az elemek összeillesztésének igényessé-
ge változó jelleget mutat. Ez, amint már kiemel-
tük, a megrendelő társadalmi, anyagi helyzetét 
is tükrözi. A fenti, megkülönböztető jegyekben 
belül természetesen létezik egy alapsablon, 
amelynek típusa nem nagyon változik, vagy 
gazdagodik az évek során. Később, de párhu-
zamosan is, erre a sablonra épülnek rá a neo-
román, a neoreneszánsz, neobarokk vagy az 
eklektikus stílusjegyek is.

A neogótikus sírjelek tipizálásnak megköny-
nyítése érdekében a stíluson belül megkülön-
böztetünk bizonyos alapformákat, melyeket A, 
B és C típusoknak jelölünk. Ezek leírása általá-
nos jellegű, a temetőben számtalan változat-
ban fordulnak elő.

Az A típus alapformája négyszögletes ala-
pon nyugvó terméskő oszlop. A kompozíció 
általában egy szélesebb alapból indul ki. A kö-
vetkező szakasz keskenyebb, kazettás díszítés-
sel az oldalain. A kazetták belsejében vésett 
díszítés található (csúcsívek, szimbolikus dí-
szek stb.). Utána egy széles övpárkány találha-
tó, ami fölött helyezkedik el a tulajdonképpeni 
sírkő, sok esetben pálcataggal keretezett, ahol 
a sírfeliratot, a temetkezési jelek és a tipikusan 
neogótikus motívumokat találjuk bevésve és 
domborítva (mérművek, erezett rácsozat, háló, 
lóherív, szamárhát vagy csúcsív stb.). A díszítés 
általában körbeveszi a feliratot. A sírkő koroná-
ja a sarkoknál kiemelt bástyafok díszekkel, bás-
tyafogazattal, háromszögű oromzattal kezdő-
dik és kereszttel, urnadísszel vagy más jellegű 
díszítményekkel zárul. Ez a típus a legösszetet-
tebb, itt találjuk a legnagyobb művészeti érté-
kekkel rendelkező emlékeket, és ez biztosítja a 
legmonumentálisabb hatást.
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A B típusú síremlékek alaprajza téglalap 
alakú. Alapköve szintén szélesebb, de kiugró 
párkány nélkül lép át az epitáfumot tartalmazó 

részbe, amely pálcataggal keretezett. Ez a rész 
szintén vésett, neogótikus jellegű motívumok-
kal díszített, pl. hármas nyílású, félköríves, ló-

• C típusú sirjelek
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herív, szamárhátív, csúcsív stb. A sírjel középső 
részénél sokkal változatosabban díszített a ko-
ronarésze. Ez lehet háromszögű oromzat vagy 
vimperga, félköríves, lépcsősen fogazott, ívelt 
vagy csúcsíves oromzattal végződő és kereszt-
rózsákkal, keresztvirágokkal, fiálékkal díszített. 

A C típusú síremlékek általában masszív 
tö mör ségükkel emelkednek ki a többiek közül. 
Alapzatuk négyszögletes kőtömb, felfelé lépcső-
zetesen keskenyedik. A feliratot hordozó rész 
téglalap alakú és alaprajzú. Hiányoznak a fara-
gott csúcsíves díszek, helyüket neogótikus fríz 
veszi át. Ennél a típusnál is nagyon változatos 
oromzatokat találunk, főként fogazatos és sa-
rokbástyás jellegűeket. Megjelennek a növényi 
jellegű faragványok is.

A temetőben több neogótikus jellegű kőobe-
liszk is található. Szép mérműves díszítésű az itt 
látható emlékjel. 

A neogótikus típusú sírjelek használata meg-
maradt a század végéig majdnem minden ismert 
sírkertben. Általában a 40–50-es években kezd 
jobban elterjedni, míg a század második felében 
domináns jellegű lesz. A formakincs fokozatosan 
stilizálódik, egész addig, míg a XX. század elejére 
jórészt csak az alapformák maradnak meg a bás-
tyafogazatos, sarokfokos koronázódíszek mellett.

A romantikus építészetben neoreneszánsz, 
neobarokk elemeket is felhasználnak. A teme-
tőben található sírjelek közül ilyen a jobboldali 
képen látható.

A XX. század elején terjedd el a szecessziós 
ízlésvilág. Két ilyen jellegű sírjelet találtunk.

A XIX. század második felében jelennek meg, 
majd egyre jobban elterjednek a márványobe-
liszkek. A szamosújvári temetőben leginkább a 
keleti bejárattal szemben és a jobb oldali VI, VII, 
VIII parcellákban találhatók. Fekete gránitot, 
szürke és szürkésfehér színű márványt hasz-
nálnak. Méretük általában kifejezi a megrende-
lő társadalmi rangját és megbecsülését.

Kevés számú kripta található. Összesen ha-
tot találunk a temető területén. Szoborral dí-

• Szecessziós sírjelek
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szített a dr. Molnár Antal kripta. Ő az Erdélybe 
való település utáni kilencedik szamosújvári 
örmény országgyűlési képviselő, a képviselő-
ház jegyzője volt. 

Viszonylag sűrűn fordulnak elő öntöttvas 
keresztek, amelyek közül néhányat Budapesten 
készítettek. Sok kovácsoltvas kerítés is találha-
tó, ezek formakincse változatos, kivitelezésünk 
általában igényes.

• Öntöttvas sírjelek

• Molnár kripta
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• Kovácsoltvas kerítések 
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4. AZ ÖRMÉNY-KATOLIKUS SZÉKESEGYHÁZ 
KRIPTÁJÁBAN TALÁLHATÓ TEMETKEZÉSEK

A főtéri nagytemplom mind méreteiben, 
mind kivitelezésében hiteles képet nyújt-
hat a XVIII. század elején várost alapító 

örmény közösség gazdasági erejéről, vallási és 
művelődési igényeiről. Az alig több mind száz 
családot számláló közösség impozáns templo-
ma jelzés is lehetett a befogadó haza felé. A szent 
tér kialakítása a közösség igényeinek kielégítése 
mellett jelezte a megtelepedés véglegességét, a 
hit erősségét, az örménység építő szándékait. 

Megemlítjük azon feliratokat, amelyek az it-
teni polgárságról szolgáltatnak adatokat. Példá-
ul a déli oldalon, egy kis bejárati ajtó felett: „Ez 
az ajtó boldogult Jakabffy Simon és neje Ripszina 
emlékére készült 1765-ben. Örmény időszámí-
tás szerint 1214-ben”. A perselyek feletti örmény 

nyelvű felirat: „Az igazi és könyörületességet ér-
demlő szegények számára”.

A cinterem nyugati kapujának jobb oldalába, 
a falba erősített emléklap, valamikor a templom 
mögött, a déli oldalon húzódó épületre volt he-
lyezve: „E gyűlésház Jézus-szent neve társulatá-
nak tagjai számára épült fel 1753-ban”.

A székesegyház alatti kripta két részből áll. 
A templom bal oldalán találjuk a nagyobbikat. 
Bejárata fölött félköríves barokk szemöldökkő 
által befogott halálfejjel díszített. A vasajtó sza-
márhátíves kovácsoltvas sordísszel van ellátva. 
Ebben a kriptában, amely a temetkezések idő-
pontját tekintve a legrégibb, 151 személyt te-
mettek el. A sírjelek között nagyon kevés a jó 
állapotban levő. Legtöbbjük töredezett, nagy 

• Örmény nyelvű felirat a templomon • A kripta bejárata 
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részüket penészréteg borítja, ami nagymérték-
ben megnehezítette a szövegek kiolvasását. 
Sok sírjel hiányzik az eredeti helyéről, törmelék 
vagy eltűnt. Ez megnehezítette az ide temetke-
zettek pontos létszámának a meghatározását. 

A két kriptában található sírjelek stilisztikai 
elemzése során egy pár következtetést vonunk le:

A használt díszítőmotívumok szimboliszti-
kája az elmúlást, a halált sugallja (homokóra, 
halálfej stb.) Kedvelt motívum a máltai kereszt.

A sírjelek általában egyszerű kő- vagy már-
ványlapok, legfeljebb keskeny bordákkal kerít-
ve. Találunk viszont szép számban gazdagon 
díszítetteket is. A legdíszesebbek azok, ahol az 
elhunyt címerét is kifaragták. Ezek általában vö-
rös- vagy szürkemárványból készültek és nem 
hiányozhattak róluk a halotti jelképek sem.

Több sírjel keretét alkotja a dór pilasztereken 
nyugvó bordás ívsor, középen máltai kereszttel. 
Jellegzetességük az, hogy általában írott betűkkel 
vésik bele a szöveget. Megtörténhet, hogy ugyan-
az a mester készítette őket. Ilyen stílusú például 
az Issikutz Mária és Bocsántzi Anna sírjele. 

Több barokkos jellegű síremléket is találunk. 
Gyönyörű példája ezeknek a Szappanyos Tódo-
ré, amelyen füzérdíszes, pálcatagos keret fölé 
nagyon szép, volutás, csigadíszes szimmetrikus 
faragványt helyeztek el.

A neoreneszánsz sírjelek egyik szép példá-
ja Szappanyos Miklós síremléke. Két faragott 
oszlop, füzérdísszel szegélyezve, alatta halotti 
jelképek, a szöveg, pedig babérfüzérrel van ke-
retezve. 

Megj: A kriptában található sirjelek részletes, fotókkal illusztrált bemutatása a 2002-ben kiadott Balázs-Bécsi Attila 
A szamosújvári magyar-örmény katolikus temető monográfiája cimű könyvben található.

I
I

I

I

I

• A templom alatt húzódó kriptában található sírjelek helyrajza 
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5. A SALAMON 
TEMPLOMHOZ 
KÖTŐDŐ 
TEMETKEZÉSEK

A „Boldogasszony” templomot az építtető 
Salamon testvérek után nevezik Sala-
mon templomnak. 1723–24-ben épült, 

mint a város első kőtemploma. Addig a főtéri 
nagytemplom helyén levő templomot és a Kan-
diában levő fatemplomot használták a hívek. 

Alapító levele szerint: A Szent – Háromság 
dicsőségére, az örök Szűz Mária és a mi atyánk 
Világosító Szent Gergely tiszteletére. Én Sala-
mon, ki Simai Todornak vagyok a fia és az ör-
ményváros bírája, tudtom mindazokkal, kiket 
illet, vagy illetet, ezen alapítólevelemmel, hogy 
én Isten kegyelméből ezen Örményvárosban 
Gyümölcsoltó Boldogasszony név alatt kő-
templomot építettem három oltárral. A szen-
tegyházat körös-körül kőfallal láttam el, a fal-
ban van a Szent Kereszt kápolnája, az udvaron 

temető. Kelt Örményvárosban az Úr 1729-ik 
évében”. A fenntartásra 2500 magyar forintot 
adományozott, a felszerelésre „ezüst és selyem 
eszközöket”. Főoltára Boldogasszony, jobbról 
Szentháromság, balról Világosító Szent Gergely. 
Az 1898–99-es restauráláskor a két kis oltárt 
félretették és kibővítették a Szent Anna kápol-
nával szemben álló Világosító Szent Gergely 
kápolnával.

A templom egyhajós kis barokk épület, tor-
nyában hasonlít a ditrói műemléktemplomhoz. 
A torony tagolása: két oldalán két kápolna. 
A Szent Anna társulaté eleinte külön épület 
volt, később belül, a templom falában vágnak 
bejáratot és, amint látszik, a külsőt befalazzák. 

Az építtetők emlékét őrzi már a bejárat fe-
letti vésett szöveg is: „Salamon és Bogdán édes 
testvérek és ezek nejei Szerma és Juliánna épít-
tették saját költségükön a boldog Szűz-anya 
Mária ezen templomát”. 

Bent a templomban a sekrestye felett az ala-
pítókat ábrázoló freskó található. Térden állnak, 

• Salamon templom

• Salamon templom 
– bejárat fölötti 
szöveg 



73

összetett kezekkel, mellettük a feleségek, közöt-
tük a templom képe. Ezt a festményt Gábrus Za-
kariás tanár készítette. 

A felirat: ”Simai Salamon és Bogdán építet-
ték e templomot 1723-ban. Megújítatott 1751-
ben 2-od ízben újítatott 1797-ben és harmad-
szor 1841-ben”.

Bent a templomban még a következő sírfel-
iratokat találjuk. Két fehérmárvány tábla, fake-
rettel örmény és magyar szövegekkel:

***

Todorovics Mihály: örmény katolikus plé-
bános. Sírfelirata: „Itt nyugszik Todorovics 
Mihály M inasz helyi örm: kath. Plébános... 
egyházjogaink és intézményeink lelkes vé-
delmezője...+ 1760.január 3.

Dr. Theodorovich Mihály (Todorovics Der 
Minas Thoroszjan) apostoli vikárius és főespe-
res. Gyergyószentmiklóson született. A gimná-
ziumot Besztercén és Szamosújváron végezte. 
1736-ig szamosújvári plébános. 1758-ban kine-
vezik örmény püspöknek, viszont a kinevezést 
megakadályozza Dániel Tódor királyi tanácsos.

• Az alapitókat  
ábrázoló festmény 

• Kápolnafelirat
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• Emléktáblák• Emléktáblák
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Simay Salamon: „Hívek emlékezzetek meg 
imáitokban e templom alapítóiról Simay Sla-
mon és neje Roska Szirma, Simay Bogdán és 
neje Chászó Ulchatun...”.

A templomból kijövet, baloldalon a Szent – 
Anna társulat által épített kápolna felett, amely 
a befalazott ajtó szerint külön helyiséget kép-
zett egy újabb felirat:

„1732 évben, július 16-án kezdték építeni 
ezen kápolnát Szt. Anna és Joachim tiszteletére 

a szamosújvári buzgó társulat költségén, főtisz-
telendő Thoroszian Minász úr és tekintetes To-
dorinez ( Simai) Gergely felügyelete alatt”.

Az ezredforduló után a templom körül vég-
zett munkálatok során több sírkő is felszínre 
került. Ezek fektetett kőlapok voltak és arról 
tanúskodnak, hogy a templom körül valóban 
cinterem volt. A köveket a helyi múzeum udva-
rába szállították. 
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6. RÓMAI-KATOLIKUS 
„ALKANTARAI 
SZENT PÉTER” 
NAGYTEMPLOM

A templomban egy örmény vonatkozású 
sírjelet találunk. Márvány kőlapon a 
következő szöveg olvasható:

„ADEODATUS LASZLOFFI NOBILITATIS 
IMPERATOR DOMUS LAURETANAE
FUNDATOR SIMUL FAMILIAE SUAE
SUB DOMO LAURETANA SUI ET 
HAEREDUM CINERUM QUIETIS LOCP
PROMOTOR L.R. CITTIS SZAMOSUJJVAR
SENATOR ET PRIM: JUDEX ET REG:
PERCEPTOR EMERITUS OBÜT 1784 2 DIK
OCTOBRIS AETATIS SUAE 59.”
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7. A TEMETŐ 
FONTOSABB 
SÍREMLÉKEI 

G abányi János tanár, városunk méltán 
tisztelt helytörténésze, az örmény múlt, 
műveltség és a szamosújvári magyar 

oktatás megszállott kutatója. A kolozsvári Ró-
mai Katolikus Főgimnázium elvégzése után 
Bukarestben kezdte el egyetemi tanulmányait 
majd Kolozsvárt szerzett földrajz–történelem 
és magyar irodalom szakos tanári diplomát 
1940-ben. 1943–72 között Szamosújváron ta-
nított történelmet, földrajzot, magyar nyelv és 
irodalmat, gyorsírást. Ő készíti el a temető első 
teljes felmérését és elkezdi a síremlékek resta-
urálását. Tudása a város lexikonját jelentette. 
Több tanulmánya, cikke jelent meg az Ethnog-
raphia – Népéletben (Budapest 1938/1–2), a 
Makkai Ödön – Nagy Ödön Adatok téli népha-
gyományaink ismeretéhez című gyűjteményes 
kötetben (ETF 103), a Volly István Erdélyi kará-
csonyi játékok című kötetben (Budapest 1940), 
az Utunk, Magyar Szemle, Szamosmente stb. 
kiadványokban. Megírta Szongott Kristóf élet-
rajzát. Életműve továbbra is feldolgozásra vár.

Ornstein József sírjele a temető keleti bejá-
rata mellett az I. számú parcellában található 
kőobeliszk. A város egyik legendás, különc és 
titokzatos egyénisége. 1829. október hó 18-án 
született Porosz-Szilézia Ratibor városában. Va-
lódi neve Simeoni Pappenheim és osztrák szár-
mazású volt. Részt vett az 1849-es magyar sza-

• Temetőkép

Gabányi Árpádné 
Murádin Mária

1890–1950
Gabányi János

Gimn.tanár
1910–1996

Gabányi Jánosné 
Sz. Heves Cecilia 

Margit 
1914–2008
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badságharcban, Nagy Sándor hadtestéhez volt 
beosztva. A világosi fegyverletétel után, 1849 
augusztus 18-án Déván az oroszok fogságába 
került, akik Gyulafehérváron átadták az oszt-
rákoknak. Itt sorozták be ismét közlegénynek. 
Ugyanekkor cserélte föl titokban valódi nevét 
Ornstein Józsefre, mert mint forradalmár és ide-
gen állampolgár félt a következményektől. Ezzel 
a névvel folytatja karrierjét az osztrák hadsereg-
ben. 1881-ben őrnagyként nyugdíjazzák. 7 évig 

gazdálkodik Dobokán és utána került Szamos-
újvárra, ahol élete végéig élt. Komoly szakmai 
érdeklődéssel fordult a régészeti kutatások felé, 
főként az ókori leletek érdeklik. Ő állapította 
meg a város határában létezett római tábor 
pontos helyét. Szerinte a város határában talál-
ható római leletek egy Congri elnevezésű római 
castrum maradványai. Nyolc nyelvet beszél. 
Tanulmányokat közöl szaklapokban, az Arc-
heológiai Értesítőben, az Erdélyben stb. amelyek 

JOSEPHO ORNSTEIN
ANTIQUITATUM ET

NATURAE HUIUS LOCI
SCRUTATURI FERVIDISSIMO

CUI SOLUM DEFUNCTO
NOMEN

SIMEONI PAPPENHEIM
LIBERTATIS AMOSE ET

FORTUNAE VICISSITUDINE
ADOLESCENTI ADEMENTUM 

REDDI POTUIT NATUS
RATIBOLI 1820 DIE 10

MENSISXBRIS CONGRIS 1912 
DIE 31 MENSIS I 

AETERNAE MEMORIAE. CAUSA
MI

NOBIL UOMO
GIOVANNI BATTISTA

MONTESSORIIMP.REALE
CAPITANO DI LANCIERI

IN QUIESCENZA MORTO ALLI 9 NOV. 1891
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száma meghaladja az ötvenet. A városban régi-
ségkereskedést nyit. Valódi nevét csak a halálos 
ágyán Orosz Endrének árulja el. 

Tudományos érdemeiért a szamosújvári Ör-
mény Múzeum tb. igazgatójának választotta, 
hazai és külföldi szakemberek nagyrabecsülé-
sét nyerte meg. 

Giovanni Battista siremléke. 1823–1891. 
Olasz nemesi családból származott. Lándzsás 
lovaskapitányi rangot szerzett. Részt vesz a 
Garibaldi által vezetett itáliai szabadságharc-
ban. Czetz János jó barátja. Az ő kapcsolatai-
nak köszönhetően telepedik le Szamosújváron. 
Átmentett olaszországi vagyonából és haláláig 
a városban él.

Adler Severin honvéd százados 1810–1871. 
Csehországban született. A szamosújvári 51-es 
Károly Ferdinánd sorkatona-ezrediskola fő had-
nagy igazgatója (amely intézmény 1842-ben 
költözött Nagyszebenből a városba és a Lász-

lóffy-házban vagyis a „láncos házban” székelt). 
1848. október 10-én ő vezeti azt a küldöttséget, 
amelyik az Urban tábornok által megsarcolt 
város által összegyűjtött 18 000 forintot viszi 
kezesként. 1848. december 23-án, 16 társával 
együtt csatlakozik a városon átvonuló Bem tá-
bornok csapataihoz. Honvéd századosi rang-
ban vesz részt a szabadságharcban. 1849-ben 
Kolozsváron halálra ítélik, amelyet később hat 
évi várfogságra változtatnak. 1852-ben szaba-
dul. Magániskolát nyit a Lászlóffy házban. 

Gábrus Zakhar. Tanító, kutató, költő, festő, 
ezermester. Szamosújváron született. 1818-tól 
tanító, 42 évig tanított. Magánóráin ingyen 
vállalja a szegény gyerekek oktatását. Renge-
teg szemléltető eszközt gyárt az iskola számá-
ra. Íróként szakkönyveket, verseket, történelmi 
műveket, drámákat ír, szakszótárakat állít ösz-
sze, egyházi szövegeket fordít. 1860-ban a vá-
ros arany érdemkereszttel díjazza. 

Adler Severin honvéd százados 1810–1871. A FELEJTHETETLEN 
GÁBRUS ZAKHARNAK 

1794–1870
HÁLÁS TANITVÁNYAI 
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Dr. Esztegár László 1870-ben született Sza-
mosújváron. Kolozsváron és Budapesten ta-
nult. Bölcsészdoktori címet szerez, majd tanul-
mányait Bécsben folytatja. 1986-tól a Magyar 
Nemzeti Múzeum könyvtárának asszisztense. 
Gazdag szakmai életművet hagyott maga után. 

A temető IV. parcellájában található a feren-
ces Barna atya síremléke. 51 éves papi szolgá-
lat után hunyt el. Ebből 44 évig Szamosújváron 
szolgálta gyülekezetét. A kommunista diktatú-
ra idejében hatalmas erőfeszítéssel, türelem-
mel és krisztusi szeretettel tartotta egybe híveit. 
Kedvessége, nyitottsága, megértőképessége és 
készsége sok megpróbáltatáson átsegítette vá-
rosunk nemcsak katolikus, hanem egész ma-
gyar közösségét. Hozzá fordultak a görög-ka-
tolikus románok is akkor, amikor egyházukat 
betiltott a kommunista rendszer. 

DR. ESZTEGÁR LÁSZLÓ
MAGYAR NEMZETI MÚZEUMI 

KÖNYVTÁR ŐR
1870–1905

ESZTEGÁR ERNŐ
1877–1919

SZALONTAI MIHÁLY P. BARNABÁS O.F.M.
1924–2001

APANAGYFALUSI 
DR. GAJZÁGÓ LÁSZLÓ
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A Gajzágó család 1879-ben Apanagyfalusi 
előnévvel nemesi címet kap. A nemesi ág képvi-
selője Apanagyfalusi Gajzágó László (1824–93) 
honvéd százados. A vármegye főorvosát, városi 
képviselőt 1893-ban temetik, feleségét Nemes 
Lázár Karolinát 1908-ban. Gyerekeik közül Sán-
dort temetik ide 1889-ben. Ennek az ágnak hat 
képviselője közül még Veronika (1827–1905) és 
Mária (1833–1903) van ide eltemetve. 

Simay Gergely királyi tanácsos, törvény-
széki nyugalmazott elnök, a szamosújvári ör-
mény-katolikus egyházmegye élethossziglan 
megválasztott főgondnoka. A város alkotmány-
hű polgármestere, hét alkalommal volt országy-
gyűlési képviselő, az 1848–49. évi első magyar 
népképviseleti alapon választott parlament és 
az 1867. évi koronázási Országgyűlés tagja. Az 
Armenia magyar-örmény havi szemle állandó 
munkatársa, műfordító, Szamosújvár egyik leg-
jelentősebb közéleti személyisége. 

Hermann János és neje Hollósy Rozália. 
Huszárkapitány. 1849 tavaszán 175 huszárt 

hozott haza Galiciából. Kalandjait leírta és Eöt-
vös Károly rendelkezésére bocsátotta, aki a 
nagyközönség számára is elmesélte A nagy év 
című könyvében. 

Galiciából 130 huszár tért vissza a hazába. 
Hermann volt a század parancsnoka. Útközben 
a lengyelek segítik, támogatják őket. A menet-
közben csatlakozott másik egységgel együtt lét-
számuk eléri a 175-öt. Számtalan megpróbálta-
tás után, kalandos körülmények közöttt érik el 
Magyarországot.

Hermann János a városba 1870 után telepe-
dik le, a Közép utcai Simay házban. 1879-ben 
öngyilkos lesz. 

Dr. Gopcsa László a városban született és itt 
járta ki a gimnázium alsó négy osztályát, majd 
tanulmányait Kolozsváron folytatta. Jog- és ál-
lamtudományban szerzett felsőfokú képesítést. 
A Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumba ke-
rül, ahol államtitkári címet szerez. Tevékenysé-
ge szerteágazó. A gyorsírás technikájának to-
vábbfejlesztése és népszerűsítése, konferenciák 

SIMAY GERGELY 
1820–1871

HERMANN JÁNOS
1822–1879
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megszervezése. Gazdag irodalmi és tudomá-
nyos tevékenységet végzett, főként az armeno-
lógia terén. Jogi, tanügyi témájú szakdolgozato-
kat jelentetett meg. Korának tevékeny közéleti 
személyisége volt. 

Dr. Mártonfi Lajos 1857-ben született Szil-
ágysomlyón. Zilahon és Kolozsváron végezte 
tanulmányait. 1880-tól gimnáziumi igazgató 
Szamosújváron. 1895-től ő lesz a volt magyar 
királyi főgimnázium első igazgatója. Képesítése 
természet-vegytan. Tanári és bölcseletdoktori 
címet szerez. Szakmájában jelentős tudomá-
nyos, publicisztikai tevékenységet fejtett ki. 

Lengyel Ákosné Faragó Mária búcsúztatása 
– részlet 

„Elment városunk utolsó nagyasszonya, utol-
só igazi polgárasszonya, aki nemcsak élt ebben a 

városban, hanem állandóan alakította, értékkel 
töltötte meg szellemi és anyagi tereit...

Azon kívül, hogy alapította, támogatta és fenn-
tartotta a Téka Alapítványt, sokkal fontosabb dol-
gokat is adott nekünk:

Megtanított felelősen élni...
Ő jelentette az állandó kihívást arra, hogy ne 

csak magunkra figyeljünk, hanem vegyük észre 
azt, hogy a világ alakítható, és tele van segítségre 
szoruló emberekkel.

Ha valamiben tévedtünk akkor csendesen, vá-
lasztékosan, tapintatosan figyelmeztetett erre, és 
mi hálásak voltunk neki, hogy segített meghaladni 
korlátainkat...”

Bárány Lukács. Kanonok, főesperes-plébá-
nos. Az örmény- katolikus gimnázium tanára, 
az 1899-ben alakult szamosújvári hitelbank RT. 

DR. GOPCSA LÁSZLÓ
1865–1933

DR. MÁRTONFI LAJOS
1857–1908

LENGYEL ÁKOS 
1915–1993

LENGYEL MÁRIA 
1928–2008
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elnöke. Az ő közbenjárására újítják fel a főtéri 
és a Salamon templomot. 

A Deák hármasikrek. 1810-ben születtek. 
Keresztelte Bogdánffy Kris tóf örmény-katoli-
kus plébános. Mivel az egész ségesen született 
hármasikrek akkoriban nagyon ritkák voltak, 
maga a császár I. Ferenc, erdélyi látogatásakor 
külön programpontként iktatatta be a meglá-
togatásukat. 1817-ben ne jével Szamosújvárra 
érkezik, ahol a Dániel házban szállásolják el. 
Két napot töltenek a városban, meglátogatván 
nevezetességeit, többek között a hármasikre-
ket. A város a királyi pár tiszteletére 12 000 Ft. 
költséggel fahidat és diszkaput épített Kérőfür-
dő mellett. A magas rangú vendégek megaján-
dékozták az ikreket. Erdélyi látogatásuk során I. 
Ferencz József császár és neje Erzsébet királyné 
is találkozott velük. 

Dr. Gopcsa Jakab 1865–1907. Városi orvos, 
egészségtan tanára és orvosa a helyi gimnázi-
umnak. Ő hozta létre a 48-as függetlenségi párt 
szamosújvári képviseletét. Alapítja és szerkeszti 
a „Szamosújvár és vidéke” című hetilapot 

Virág Tamás kereskedő és Katringecz Mária 
fia volt az 1830 körül született Virág Benedek tor-
dai orvos. Szamosújvárról nősült, korán elhunyt 
fiatal felesége sírjele ez a szép neogótikus sírkő.

BÁRÁNY LUKÁCS 
ÖRMÉNY-KATOLIKUS PLÉBÁNOS 

1840–1920

A DEÁK HÁRMASIKREK 
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A SíR HANTOK BORITJAK
ORVOS TUDOR VIRÁG BENEDEK 
NŐ SZÜLETETT GECZŐ KATALIN 
PORAIT. EL HUNT ÉLETÉNEK 22.IK
ÉVÉBEN DEC. HÓ 19. ÉN 1861.
ÁLDÁS HANVAIRA
VIRÁG AURELIA
ÉLNI MEG SZÜNT 12 ÉN 1861.

DR. GOPCSA JAKAB
1865–1907

E kő alatt nyugszik
SIMAI LUKÁCS

Meghalt 1825 év Márc.10
Élte 64ik 

Boldog házassága 44ik évében
És leánya SIMAY TODORNÉ szül.

SIMAY ROZÁLIA 1843–1908
Áldás és bék

Leánya SIMAY RÓZA
Édesapja SIMAY TÓDOR 18..-1927

Veje DÁNIEL GUSZTÁV sz 1871
Sogor SIMAY MÁRTON szül 1863 

SIMAY IRÉN 1873–19.9
DÁNIEL GUSZTÁVNÉ SIMAY 

TERÉZ 
1876 19.8

SIMAY TIVADAR 

...nyugszik ID.SIMAI TIVADAR
sz.kir. SzamosÚjvár
városi nyugalmazott Tanácsos
Meghalt 1873.Márt
Ho 30.án élte 87.ik
Boldog házassága 56.ik évében
Béke Poraira
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