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Az út Anitól Erdélyig

Magyarországot az 1658.-i „tatárjárás” feldúlta és kirabolta. A megfogyatkozott helyi lakosok 
száma, illetve a kereskedőréteg hiánya indokolttá tette, hogy I. Apafi Mihály fejedelem 
engedjen a Moldvából Erdélybe betelepedni kívánó örmény népcsoport kérésének. 
Megengedte, hogy elsősorban a saját birtokaira – Ebesfalvára -, de a havasok aljában lévő 
helységekbe, Görgénybe, Petelére, Bátosba, Felfalura, Gyergyószentmiklósra, Csíkszép- 
vízbe költözzenek és kereskedhessenek. A 18. századra négy jelentős örmény település 
alakult ki, a két kiváltságos városon - Szamosújvár és Erzsébetváros - kívül Gyergyó- 
szeszentmiklós és Csíkszépvíz. Az örmények leginkább marhakereskedelemmel és 
bőrfeldolgozással foglalkoztak. Ennek érdekében Moldvából és Erdélyből vásárolták meg 

az állatokat és eljutottak Pestre, sőt a bécsi piacra is.

A Kárpát medencébe vándorolt örmények ősei 
1239-ben vándoroltak ki az “Ezeregy tornyú Ani” 
városából. 433 éves útjuk során, a Krím félszigeten, 
Lengyelországban és Moldvában telepednek 
meg átmenetileg. A 15-16. században Moldvából 
folyamatosan szivárogtak át örmények Erdélybe. 
A legnagyobb méretű betelepedés 1671-1672-ben 
törtétörtént, amikor a kegyetlen moldvai uralkodó elleni 
sikertelen lázadást (1671) az örmény Háncu bojár 
vezette, miután az örményeknek menniük kellett.

Részlet I. Apafi Mihály szabadalomle- 
velének szövegéből (1682. október 20).

„B etsületes híveinknek a kereskedo 
örményeknek B irodalmunkban mindenütt, 
minden városban, falukban és akármely 
helyeken és minden sokadalmakban és 
városokban szabados kereskedések lehessen, 
megbántódások nélkül kereskedhessenek úgy, 
hogy anuátim száz kordoványokat tartozzanak 
számunkra készíteni.”számunkra készíteni.”

,,

A hagyomány 3000 örmény család beköltözéséről tud, de ez 
a valóságban inkább 300 alatt lehetett, hiszen 1715-ben is 
csupán mintegy 220-240 örmény család élt Erdélyben.  

Az örmények kultúrateremtő ereje már 
a kezdetektől megmutatkozott az 
újonnan elfoglalt térségekben is. A 
korabeli források megjegyzik, hogy az 
örmények között nem volt írástudatlan 
ember, ami kimagasló teljesítménynek 
számított abban a korban, és magas 
kukulturáltságra enged következtetni.
A képen: “Arjanagir”, Erzsébetváros igaz- 
gatási könyve a 18. századból.

A gazdag örmény réteg nemesi címeket 
szerzett, és életmódjában is fokozatosan 
hasonult a nemességhez.

A gazdag örmény réteg nemesi címeket 
szerzett, és életmódjában is fokozatosan 
hasonult a nemességhez.

A képen a Karácsonyi 
család címere látható 
a szamosújvári keresz- 
telési anyakönyv egyik 
lapján, 1857-ből.

Az örmények római katolikus vallásra 
térítésük miatt érkezett Besztercére  
Oxendius Verzerescul (1655-1715) 
örmény katolikus hittérítő pap. Hat évig 
tartó türelmes és kitartó munka után 
sikerült meggyőznie Minasz örmény 
püspököt, a papokat és a híveket az 
örméörmény katolikus vallás felvételére, ami 
végül  1690-ben történt meg. Sikeres 
munkájáért megtette őt Róma az 
erdélyi örmények püspökének.

A székelyföldi örmény közösségekben már a 18. század végén 
megindult a nyelvváltás, a nyelvi magyarosodás. A magyar- 
örmények asszimilációja jelentős méretűvé a 19. században 
vált, de gyökerei már a korábbi századokban keresendőek. 
Nagyban hozzájárult a magyarságba való beolvadáshoz, hogy 
a többi nemzetiséggel szemben az örmények messze éltek 
őshazájuktól. Munkájuk, a kereskedés révén pedig saját 
érérdekük is az volt, hogy megtanulják az adott ország nyelvét, 
ahol éltek, kereskedtek. Azt se felejtsük el, hogy beköltözé- 
sükkor elfogadták a fejedelem kitételét, miszerint a magyar 
etnikumhoz tartoznak.
A képen: Az 1729-es erzsébetvárosi Világosító Szent Gergely 
társulat alapítólevelének utolsó oldala.

Az 1001 tornyú Ani város 
képzelt látképe festményen.
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Csíkszépvíz

Az 1658.-i „tatárjárás” feldúlta és kirabolta az országot. A megfogyatkozott helyi lakosok 
száma, illetve a kereskedőréteg hiánya indokolttá tette, hogy I. Apafy Mihály fejedelem 
engedjen a Moldvából Erdélybe betelepedni kívánó örmény népcsoport kérésének, illetve Ő 
maga is behívja őket, akiktől a kereskedelem, a gazdasági „mutatók” feljavítását várhatta és 
várta. Megengedte, hogy elsősorban a saját birtokaira – Ebesfalvára -, de a havasok aljában 
lévő helységekbe, Görgénybe, Petelére, Bátosba, Felfalura, Gyergyószentmiklósra, 
Csíkszépvízbe költözzenek és kereskedhessenek. A hagyomány szerint 1672-ben háromezer 
örméörmény család telepedett be Erdélybe. A 18. századra négy jelentős örmény település 
alakult ki, a két kiváltságos városon - Szamosújvár és Erzsébetváros - kívül 
Gyergyószentmiklós és Csíkszépvíz. Az örmények itt is, mint bárhol máshol, 
kereskedelemmel és kézművességgel foglalkoztak, ezen belül marhakereskedelemmel és 
bőrfeldolgozással. Ennek érdekében Moldvából és Erdélyből vásárolták meg az állatokat és 

eljutottak Pestre, sőt a bécsi piacra is.

„Szépvíz sokadalmakkal és hetivásárokkal biró falu csak, pedig 
sokkal városiabb külleme van, mint a város névvel fennelgő 
Csík-Szeredának, téres piaczán több emeletes ház és bolt, s élénk 
kereskedelmi mozgalom, mit az itt lakó és vállalkozó szellemű 
örmények idéznek elő".

A faluban olyan jelentős állatkereskedelmet bonyolítottak le, 
hogy egy 1782-ben kelt megállapítás szerint egy évben 10 
000 lovat, 40 000 szarvasmarhát és 300 000 juhot adtak el. 

Az állatkereskedésen kívül kelme-, vászon-, gabona-, bor-, só-, 
fa- és fűszerkereskedéssel is foglalkoztak. Emellett nagyon 
sok csizmadia, szűcs, szappanfőző és gyertyakészítő kisiparos 
volt az örmények között. Rövid idő alatt, mozgékonyságuknak 
köszönhetően, tekintélyes vagyonra tettek szert.

Hogy az örmények gazdasági tevékenységük révén a 
városiasodást is elősegítették, arra jó példa. ahogy Orbán 
Balázs Szépvizet bemutatja a múlt század közepén: 

Az örmények jelenléte nagyban hozzájárult a település 
szokásvilágának, gazdasági, társadalmi életének és arculatá- 
nak átalakulásához. Jól működő intézményeket alapítottak, 
nyomdát működtettek és kaszinójuk volt.

Szépvíz Szentháromság tiszteltére felszentelt örmény katolikus 
templomot 1762-ben kezdték építeni, a Szentháromság 
Egyesület és a Krisztus kínszenvedéséről nevezett társulat a 
Passionis Domini tulajdonából, ugyanakkor a nép körében is 
szervezetek gyűjtéseket. A főoltár mögötti falon lévő felirat 
szerint, a mai templom helyén egy 1701-ben épült kőtemplom 
állt, melynek anyagát beépítették a későbbi nagyobb temp- 
lomba.lomba. Mára egyetlen eredeti berendezése a főoltár, eredeti 
oltárképe viszont a 20. század elején egy új képre cserélődött. 
A hívők száma 1881-ben 202 volt.

Egyik fontos társulat a Szentháromság 
Segélyegyesület. Fedezte a templom és 
az egyházi személyzet költségeit, 
segélyezte a szegényeket, s évenként 
bizonyos összeget osztott ki a főiskolá- 
kon és középiskolákban tanuló ifjak 
részére. 1949-ig működött.

A Szentháromság Egyesület tagjai és hozzátartozói számára hozták 
létre a szépvízi örmény kaszinót. A kaszinó nem csak Szépvíz, hanem 
a környék szellemi életének központjává vált. Épületében kölcsön- 
könyvtár működött, ahová magyar hírlapok jártak. Ide gyűltek össze 
esténként szórakozni az örmény családok. A nők a könyvtárban 
olvastak, kézimunkáztak és beszélgettek. A férfiak biliárdoztak vagy 
kártyáztak. Az úgynevezett nagyteremben tartották a bálokat, 
előadásoelőadásokat, esetenként a gyűléseket is. A színtársulatok többször itt 
tartották évadzáró előadásaikat. Saját fejlesztésű villamos árama volt, 
mozigépet működtettek. Itt volt a legelső rádió a faluban, amelyet 
1928-ban kizárólag az egyesület tagjai és hozzátartozói részére 
vásároltak. Amatőr színjátszó csoport működött. A kerthelyiségben 
tenisz- és tekepálya volt. A kaszinó a második világháborúig mű- 
ködött. Az épületet, a kerthelyiséggel együtt, 1948-ban államosították.

Éves esemény a kaszinóban.

Családi találkozó Csikszépvízen, minden 
évben közel 150-200-an összegyűlnek 
Erdélyből és külföldről. 

A találkozó előnapján kulturális és törté- 
nelmi  előadásokat lehet hallani. Másnap, 
ünnepi mise, koszorúzások a cinteremben, 
bemutatók az örmény emlékházban, majd 
ünnepi ebéd és kulturális műsor, díjátadás. 
Korábban a sportcsarnokban, ma már a 
Kaszinóban.

Temető, a Dajbukát kápolnával. 
Tükrözi a falu állapotát, elhagyott 
és kiüresedett.

Zakariás Péter bácsi volt az utolsó, aki még tudott örményül. 
„Az államosítás dacára máig a Szentháromság Alapítvány 
nevén van a Kaszinó, nem igényeljük vissza, mert csak 3 
örmény él Szépvízen, mi többiek Csíkszeredán élünk. Évente 
2-3 alkalommal megkapjuk..”

Az örménykatolikus plébánia, megüresedett, 
épületet átadták a Mallersdorfi Ferences 
Nővérek által üzemeltetett „Szent Család 
Gyermekotthon” számára.
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Erzsébetváros

Erzsébetváros – korábban Ebesfalva – Dél-Erdélyben, 
a Küküllő partján, Medgyes és Segesvár között fekszik. 
Mai nevét az örmény katolikus plébánia védőszent- 
jéről, Árpád-házi Szent Erzsébetről kapta 1733-ban. 
1692-ben húsz moldvai örmény család költözött be 
Gyergyószentmiklósról. 1725-ben fölszentelték az 
örmények tágas kőtemplomát. 1729-ben lelki gon- 
dodozásukra Velencéből mechitarista szerzetesek 
érkeztek. Ekkoriban kb. 450–500 örmény lakos élt a 
városban. 1733-ban III. Károly király Elisabethopolis 
(Elisabethstadt) néven örmény várossá emelte, és 
megkapta a szabad kereskedés jogát a Birodalom 
egész területén. 1746-ban pallosjogot nyert és 
Szamosújvár kivételével az összes Erdély területén 
élőélő örményt a fennhatósága alá helyezték (igazság- 
szolgáltatási, vallási és adózási tekintetben). 1786-ban 

szabad királyi városi címet kapott. 

„…Legkegyelmesebben megengedjük, hogy ama hely, mely ebesfalvi 
kincstári birtokunkon, Küküllő megyében fekszik, a hol nevezett 
örmény családok maguknak lakóhelyeket építettek, mostantól fogva 
ezután önkormányzattal biró város legyen, és latin nyelven 
Elisabethopolis, németül Elisabethstadt, magyarul pedig Erzsébetváros- 
nak neveztessék…
…azon…azon rét, mely házaikkal szomszédos és a Küküllő folyó mellett terül 
el s tényleg az ebesfalvi kincstári uradalomhoz tartozik, minden 
joghatóság, haszonvétel, adó és úrbér alól kivétetvén azon közönségnek 
adassék… 
…M iután…M iután ezen közönségnek jóléte és gyarapodása mindenek fölött az 
Isten áldásától függ, azért szükséges, hogy először az isteni tiszteletre és a 
kath. szent hitre, melyet a nevezett közönség örmény szertartás szerint 
vall, legyen gond fordítva: miért is nemcsak a lakosság számát 
befogadni képes tágas róm.kath egyház építendő e városban a közönség 
költségén,… hanem gondoskodni kell arról is, hogy a lelkiszolgálat 
követelte szükséges áldozárokkal is bírjon, kik kellő és megfelelő 
minősitvényekkeminősitvényekkel legyenek ellátva s ugyanazon város illő 
javadalmazásában részesüljenek.”

Az ebesfalvi birtokot az örmények VI. Károly császár – vagyis 
III. Károly magyar király 1733. augusztus 11-én kelt adomány- 
levele alapján 1500 Rénusforinton megvásárolták. Részlet a 
dokumentumból:

A város lakói az erdélyi Apafi fejedelmek alatt mindenben, az osztrák 
uralkodóház idejében az erdélyi kormányzók polgári főigazgatása és 
az erdélyi hadparancsnokság katonai védelme alatt állottak. Belügyeit 
azonban a város maga intézte. Ebesfalva csaknem fél századig olyan 
közigazgatási szervezettel bírt, hogy rendeleteket, szabályokat alkot- 
hatott, azoknak érvényre emelését büntető jelleggel elláthatta s 
azokat végrehajthatta.

I. Apafi Mihály címere

„mely Erzsébetvárosunkban lakik – s azok örököseinek és 
törvényes utódainak” az egész ebesfalvi uradalmat és a hozzá tartozó 
részeket, tartozékokat, királyi jogokat 60.000 Rénusforintokért 
megváltotta „örök jogon és visszavonhatatlanul ”. 

Mária Terézia királynő 1758. augusztus 31-i adománylevelében 
igazolja, hogy az örmény közönség – Több család nemességet is vásárolt magának, vagy érdemeiket elismerve – a 

tőlük számtalanszor kapott kölcsönöket meghálálva –, az uralkodó nemesség- 
gel ajándékozta meg őket. Erzsébetvárosban például a Lázár család 1746-ban, 
a Török család 1756-ban, az Issekutz és Pátrubán családok 1758-ban, a Kiss, 
Lukács, Szentpétery és Vikol családok 1760-ban, Rátzék 1762-ben, a Csíkyek 
1780-ban és a Kapdebo család 1802-ben szereztek nemességet.

A piactér legszebb pontján az akkori társulatok pénzén 
megvásárolták Issekutz Vártán és Manó testvérektől a 
házas telküket és 1766-ban megkezdték a főtemplom 
építését. A tervek szerint sokkal nagyobb templom 
épült volna, de a túl merész tervekről le kellet tenni és  
1777-ben egy csökkentett méretű templom építését 
folytatták. 1783. július 19-én már az aranyozott gömbö- 
keket, rajtuk a keresztekkel helyezték a templomtornyok 
csúcsára. Az épület mai, aszimmetrikus arculata egy 
1927-es vihar következménye. A szélvihar lesodorta az 
északnyugati torony sisakját, melyet azóta sem sikerült 
visszaállítani.

A főtemplomon kívül még 5 örmény katolikus 
templom és kápolna állt a hívők rendel- 
kezésére a városban.

Az Igazságügyi Palota az Örmény törvénykezés központja volt 
hatalmas épülettel, 1746-ban pallosjogot nyert és Szamosújvár 
kivételével az összes Erdély területén élő örményt a fennhatósága 
alá helyezték (igazságszolgáltatási, vallási és adózási tekintetben).

Az első örmény temető az ó-templom körüli téren 
volt, de 1781-re a lakosság nagy száma miatt betelt. 
Így 1781-ben az örmény katolikusok már külön 
temetőhelyet kaptak a jelenlegi sírkertben, a város 
északkeleti határán, amelyet gróf Batthyány Ignácz 
szentelt fel.

Az Apafi-várkastély kissé romos épületét a két világhá- 
ború között börtönné alakították át. 2010-ben a város 
örmény történetét bemutató kiállítást nyitottak benne.

Dr. Zachariás
Simon kriptája
a temetőben.

Minden örmény lánynak 
nagy álma, hogy a kör- 
menetben egyszer vihes- 
se a Mária szobrot. Még 
nagymama korukban is 
emlegették.

A főtemplom Nagyboldogasszony-napi búcsú- 
ján (Mária nap) a várost felkeresik más magyar- 
örmény közösségek, valamint a városból elszár- 
mazott magyarörmények, és a nagytemplom 
megtelik hívekkel.  A misére a szamosújvári 
kórus szokott átjönni szolgálni. A mise végén a 
papok és a hívek körbemennek a főtéren a 
kóruskórus éneke mellett. A menet elején, a zászló 
után fehér ruhába öltözött lányok a vállukon 
viszik Mária szobrát. A templomban megszen- 
telt virágokat osztanak szét, majd szeretet- 
vendégség következik. 

A volt mechitarista, ma 
római katolikus templom 
(1795), mögötte a zárda 
épülete (1753).

A nagytemplom, 
még két toronnyal.
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Gyergyószentmiklós

Hargita megye harmadik legnagyobb városa a Gyilkos-tó, a Békás-szoros és az egykori, 
„ezeréves” magyar határ közelében, magyar falvak gyűrűjében fekszik. A 17. században a 
belső harcok és a török támadások hatására számos örmény család hagyta el Moldva 
városait, és főként a kereskedelmi szempontból vonzó erővel bíró helyeken, elsősorban a 
Keleti-Kárpátok átjárói mellett telepedtek meg. Így jött létre a 17. században a gyergyó- 
szentmiklósi örmény telep, fellendítve az egész gyergyó medence ipari és kereskedelmi 
életét. Az Erdélybe érkező örmények iskolákat, templomokat építettek, céheket alapítottak, 
ésés részt vettek a települések gazdasági, társadalmi életében. A gyergyószentmiklósi 
örmények is hamar beolvadtak a település életébe és többnyire harmonikusan éltek együtt 
a helybéli székely közösséggel, amely mellett nehézségek és háborúk idején is kitartottak.

A ma már nem gyakorolt esküvői, 
lakodalmi szokásaik is igen egyediek 
voltak. A menyasszonyi ruhát eskü- 
vő után az egyháznak ajándékozták, 
és ebből egyházi ruhákat meg 
oltárterítőket készítettek. Ugyancsak 
az egyház kapta az újdonsült asszony 
elsőelső napon viselt ruháját is, amelyből 
díszes papi palástok készültek.

Az erődtemplomot övező, kapubástyákkal 
ellátott várfalat 1748-ban építették. A tört 
alaprajzú kőfalból két nyolcszögletű, me- 
redek cserepes sisakkal fedett lőportorony 
emelkedik ki. A zsindellyel fedett kőfal 
lőréseit idővel befalazták, nyomaik csak 
belülről láthatók.

Az örmények 1688-ban telepedtek le Gyergyószentmiklóson. 
Kis közösségüknek kezdetben nem volt temploma, mert a 
korabeli törvények nem engedélyezték kőtemplom építését. 
Később kérelmezéseik eredményeként kijelölték azt a 
területet, amelyet Ferentzi György esperes az idegenek 
temetkezési helyén, 1637-ben alapított. Az időpontot jelző 
szöveg a templomkerítés bejárata felett olvasható. 
11717. április 6-án Mártonffy György erdélyi püspök jelen- 
létében az örmények tulajdonába került az 1450-ben épült kis 
gótikus kápolna. A megvásárolt kápolnát több alkalommal is 
nagyobbították, szentélyét növelték. A gyülekezet lélekszámá- 
nak emelkedése nagyobb templom építését tette szükségessé. 

Tábla a templom falán, 
szövege így kezdődik: 
Építtetett ezen szentély az 
örmények 1182. évében, 
azaz 1733-ban, Gyergyó 
örmény népe által ...A mai örmény katolikus barokk templom 1730-34 között épült 

az örmény közösség adományaiból, Theodorovics Simon 
kezdeményezésére. A szépen kivitelezett, díszesen párkányo- 
zott templomot 1733. augusztus 24-én Bajtay Antal erdélyi 
püspök szentelte fel. Tornyát 1734-ben Lukács János építtette, 
a templom kapubástyákkal ellátott várfala 1748-ban készült.
                                     1899-ben a műemléképületet felújították,  
                                         és ba                                         és barokk stílusú freskókkal díszítették. 

I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem a letelepedési engedéllyel azt 
is jóváhagyta, hogy az örmények saját bírákat választhassanak. 
A gyergyói örmények a csíkszépvízi örmény közösséggel 
együtt megszerezték azt a jogot, amely lehetővé tette 
számukra, hogy 1795-ben létrehozzák a Mercantile Fórumot 
(kereskedelmi törvényszék), ami az örmény közösség 
elismert, hivatalos vezető fóruma lett és minden területen 
iráirányította életüket. Nem csak belügyekben döntött, hanem 
képviselte a közösséget a közhatóság előtt is.

A Mercantile Fórum
jegyzőkönyve.

Gyergyószentmiklós városias 
arculatát elsősorban az örmények 
által épített házaknak, épületeknek 
köszönheti. A főtér üzletsora, 
polgári lakásai, a Márton Áron 
utca épületei, a jelenlegi polgár- 
mesteri hivatal épülete, és sok 
mámás épület fontos kulturális és 
művészeti kincset képeznek.

A Gyergyószentmiklósi Örmény 
temetőbe 1855 óta temetkeztek. 
Itt látható Görög Joáchim 
(1862-1928): esperes. síremléke 
is, a temető kiemelt pontján.

A Vörös Köpönyegesek a valamikori Legények 
Céhének hét, még nőtlen ifjú tagját reprezentálják,. 
A gyergyói örmény katolikus templomban évente 
hat-hétszer öltenek vörös köpenyt: újévkor, húsvét- 
kor, Világosító Szent Gergely napján, karácsonykor, 
Mária-búcsúkor és a különböző körmenetekkor 
(Szent Miklós-körmenet, Úrnapi körmenet). 

A 17. században Moldvából Gyergyószent- 
miklósra telepedett örménység szerves 
része lett az itt élő székely közösségnek, 
ám jó kereskedőkként rövid idő alatt mono- 
polhelyzetbe kerültek. Az akkori hatóság – 
hogy valamelyest fékezze az örmények 
gazdasági terjeszkedését – megtiltotta 
számukszámukra, hogy 9 óra előtt kipakolják 
portékáikat a piactérre. A rendelkezést nem 
sikerült betartatni, ugyanis rövid időn belül 
kiderült, hogy a hajnalban helyet foglaló 
székely árusok az örmények portékáit 
kínálták a piacon. Ám azóta is Gyergyóban 
a 9 óra az örmény hajnalt jelenti.

A plébánia épülete a távolban az 
örmény katolikus templommal.A Tarisznyás Márton Múzeumban láthatóak gyergyói székely 

és örmény gyűjtemények. A múzeum szervezése már 
1902-ben elkezdődött, ahol több száz leltári tárgy gyűlt össze 
az évtizedek folyamán, ám az anyag 1944-ben, a háborús 
körülmények között megsemmisült. A XX. század elején az 
összegyűlt muzeális tárgyak egy része a helyi örménység 
adományaiból került ki. 1956-ban a múzeum vezetését átveszi 
TariszTarisznyás Márton, aki egyetlen alkalmazottként felvirágoz- 
tatja a múzeumot az elkövetkező években. Különleges 
gondot fordított a gyergyó-vidéki műemlékek feltárására, 
védetté nyilvánítására és gondozására. is.

Néhány olyan kimagasló örmény származású gyergyói 
polgár, akik sokat tettek a város fejlődéséért és jó hírnevéért: 
Görög Joáchim örmény katolikus plébános, dr. Fejér Dávid 
orvos, Csíky Dénes növénykert-alapító, költő, Vákár P. Artúr 
lapkiadó, újságíró, Karácsony János festőművész, Zárug István 
sportszervező, Bálint Ákos tankönyvíró, zeneszerző, karnagy, 
Tarisznyás Márton helytörténész, múzeum-alapító. Vákár 
TiboTibor építész.

1990-es években P. Fogolyán Miklós Lukács - egy nagy tudású, 
örményül kiválóan beszélő szerzetes - látta el az örmény közös- 
ség lelki gondozását. Munkájának köszönhetően sok hívében 
fel tudta ébreszteni az örmény öntudatot. Az ő 
lelkipásztori tevékenysége azért kiemelkedő, 
mert a prédikáció kivételével a liturgiát, a szer-
tartásokat csak örmény nyelven végezte.

Vákár Tibor arcképe
és egy rajza



Az örmény kultúra                                          1001 szála és formája

Szamosújvár

A várost a 18. század elején az Erdélybe telepedett 
örmények alapították. Őket I. Apafi Mihály fogadta be, 
1672-ben. 1696-ban I. Lipót rendeletére megkapták a 
szamosújvári uradalmat, és 1700-ban az engedélyt a 
városépítésre. Ez volt Kelet-Európa első előre megterve- 
zett városa. Utcahálózata ma is szabályos négyszögeket 
alkot. A Besztercére letelepedett örményeket a helyi 
szásszászok egy pestitjárvány ürügyén kiűzték s így 
1712-ben száz örmény család telepedett itt le. Először 
bérbe, majd örökáron vették meg az uradalmat. 1726. 
október 17-én a település a következő hivatalos nevet 
kapta: Liberum Oppidum Armenopolitanum, vagy Libera 
Civitas Armenopolis, rövidítve: L. C. Armenopolis. 1867-től 

a város hivatalos neve Szamosújvár. 

„M ivel az ország népesedése annak boldogságát érezhetőképen eszközli, 
erejét gyarapítja, ha oly tagokkal szaporodik, melyek eddig is viseletök 
által a hazának kárára nem voltak, sőt jövőre is hűséges hazafiságukról 
biztos reményt nyujtottak; meggyőződve levén, hogy valamint a 
múltban kérelmezőket hűtlenségben soha sem találtuk, hűségöket e 
hazához annak terhes körülményei között bebizonyították, annak 
szükségeit katonákkal, élelemmel enyhítették, e mellett e század elején 
azaz egyik befogadott vallást felvették s abban állandóan megmaradtak. 
Ezen okokhoz járult felséges fejedelmünknek mult Szent-Iván hava 
18. napján kelt királyi leirata, melyben a két város kérelmét melegen 
ajánlja; ezen indokokból a felajánlott 4000 arany letétele mellett 
Szamosújvár és Erzsébetváros közönségét a szabad királyi városok sorába 
...
1. Szamosújvár és Erzsébetváros, a szabad királyi magyar városok 
jellegével felruháztatnak.
2. E városok a közügyek terén a magyar nyelvet használják, a magyar 
királyi városok szabadságával éljenek, magyar iskolákat tartsanak, 
bármily nemzet lakhassék közöttük s ezeket szabadságukban, 
örökségükben ne gátolják és semmivel túl ne terheljék.
3.3. Hogy az említett két közönség a többi szabad királyi város 
szabadságán felül többet ne tulajdonítson magának; hűségét a haza, 
fejedelem s az unióhoz mindig épségben tartsa; a közügyet vállvetett 
erővel emelje; s ha e feltételek teljesítésétől a legkisebb mérvben is 
eltávoznék, az Approbata törvény szerint minden kiváltságát és 
szabadságát elveszítse s ezen feltételek megtartása végett a két város 
biztosai az országgyűlés előtt esküt tegyenek.”

1791-ben Erzsébetváros és Szamosújvár képviselői a 
kolozsvári országgyűléshez folyamodnak és kérik az erdélyi 
örmények honfiúsítását. A kérelmet a szamosújváriak részéről 
Gorove Kristóf és Novák Tivadar, míg Erzsébetváros részéről 
Issekutz Antal, Zachariás Tamás és Csiky Lázár nyújtotta be az 
országgyűlésnek. Részlet az országgyűlés határozatából:

A Karátsonyi család palotája

A város Közép-Európa talán egyetlen barokk szerkezetű és 
építészeti szellemiségű városa: párhuzamos utcák, átlós 
mellékutcák, szimmetrikusan elrendezve a központi piac két 
oldalán. Ezeken az utcákon mindenhol megtaláljuk a 
jellegzetes, dúsan faragott ablakszemöldökű, magas tetejű 
barokk házakat és a visszafogottabb díszítésű hangulatos, 
klasszicista épületeket.

III. Károly magyar király (1711-1741) 
kiváltságlevele Szamosújvár részére.

A Szamosújvár egész város-
képét uraló monumentális 
Szentháromság-templomot 
az Erdélybe települt örmé-
nnyek építették, a 17. század második felében, ezért 
a köztudatba örmény nagytemplom, vagy örmény- 
katolikus székesegyház néven vonult be. 

1806-ban I. Ferenc császártól – a legenda szerint  
mivel nem tudta visszafizetni az örményektől 
aranyban felvett kölcsönt – egy nagy művészi 
értékű főoltárképet kaptak, Krisztus levételét a 
keresztről. Ezt egyesek Rubensnek tulajdonítják, 
de valószínűbb, hogy egy tanítványa készítette. 

A Gyümölcsoltó Boldogasszony 
tiszteletére épült Salamon-templom 
(Boldogasszony-templom) a legelső 
örmény-katolikus templom. 1723 és 
1724 között épült a Simai Salamon 
adományozta telken és költségén. 

A város családnevei arról tanúskodnak, hogy az Erdélybe 
települő örmény közösség majdnem minden családja 
képviselve volt Szamosújváron, pl. Dániel, Placsintár, Gorove, 
Szőcs, Jákob, Tódor, Gergely, Miklós, Bogdán, Márton, Kobuly, 
Kirgos, Kiriszte, Ajan, Dragoman, Simái stb. családok.

Világosító Szent Gergely ünnepen 2-300 zarándok gyűlik 
össze a búcsúra, nemcsak örménykatolikusok, hanem apostoli 
örmények is Romániából. Lényegében a legnagyobb erdélyi 
örmény egyházi ünnep, és találkozó. Először mise a 
nagytemplomban, amelyet gyakran gyergyószentmiklósi 
Vörösköpönyegesek is színesítenek. A 10-12 tagú szamosújvári 
kórus nagyon szépen énekli az örmény saragánokat. Ebéd a 
plébániplébánia pincéjében, ahol minden évben van Angadzsabur 
leves a fülecskékkel, amelyet a szamosújvári lányok és 
asszonyok több nap alatt készítenek elő. Az ebéd gyakran 
órákig tart, utána kiállításmegnyitó az örmény közösségi 
házban és séta a városban.

Híres emberek: Szamosújváron
• Itt született: Gorove László helytörténész, író, Bányai Elemér író és Pongrátz Gergely, 
   a Corvin-közi felkelők parancsnoka.
• Itt a várbörtönben raboskodott 1873-tól haláláig Rózsa Sándor, sírja a rabtemetőben van.
• Itt élt Czetz János 1848-as szabadságharcos.
• Itt élt Szongott Kristóf – tanár és történész, az Armenia folyóirat alapítója és szerkesztője.


