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Szerkesztői gondolatok

Múltunk emlékeinek megmentése, rögzítése igen fontos feladatunk nemcsak azért, hogy tudjuk felmérni a vál-
tozást: fejlődést vagy értékvesztést, pusztulást, hanem azért is, hogy mind a mában, mind a jövőben legyen miből 
meríteni,  tanulni, legyen mire emlékezni, legyen mit továbbadni. 

Különösen fontos ez az értékmentő munka olyan népcsoportok esetében, amelyek versenyt futnak az idővel, 
számolniuk kell a végleges eltűnéssel, a beolvadással, mint például az immár három és félszáz évvel ezelőtt a 
Kárpát-medencébe érkezett örmény néptöredék. Az időközben magyarrá vált erdélyi örménység is folyamatosan 
dolgozik, tesz, sokszor erején felül küzd azért, hogy átmentse és megismertesse érdekes és izgalmas, sajátos ősi 
kultúrájának, hagyományainak minél több szeletét, szellemi és tárgyi emlékeit saját maga, gyermekei, unokái, de 
az egyetemes kultúra számára is. Ezt a célt szolgálja, ennek érdekében született meg ez a könyv is. 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület alakulása évében, 1997-ben indította el Erdélyi Örmény Mú-
zeum sorozatát, hogy könyvekbe zártan nyújtsa át az érdeklődőknek, az utókornak az örmény, magyarörmény 
történelem, kultúra egy-egy szeletét. Így jelent meg kilencedik kötetként Ávedik Lukács főesperes, erzsébetvárosi 
plébános: Szabad királyi Erzsébetváros Monográfi ája 1896 (Szamosújvártt Todorán Endre „Auróra” könyvnyom-
dája) c. mű hasonmás kiadása 2004-ben. 

Az alapmű az erdélyi örmény aranykor második legfontosabb örmény fészkét, szabad királyi Erzsébetvárost 
mutatja be a városalapítástól kezdve 1896-ig, benne az alapító örmény családok névsorával, tisztségviselőivel, 
egyházaival, papságával, az erzsébetvárosi örménység kiváltságleveleivel.Egyetlen hiányossága, hogy keveset ír a 
hajdankori örménység temetkezési helyéről, a temetőről. Ezért született meg a gondolat, hogy térképezzük fel és 
rögzítsük a temető mai állapotát, jelenjen meg ez is könyv formában. Előttünk volt a példa, hiszen a Budapest 
Főváros XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2002-ben ilyen tárgyú könyvet jelentett meg, Balázs-
Bécsi Attila munkáját: A szamosújvári magyar-örmény katolikus temető monográfi ája címmel.

Egy örmény gyökerű lakosság temetőjéről szóló könyvben érdemes az örménységről is néhány szót ejteni, 
valamint az örmény halottkultusszal kapcsolatos néphagyományt is közreadni, mégpedig az ősi örmény népha-
gyományból kiindulva, egészen a kaukázusi kultúra erdélyi örmény néphagyományáig. Megdöbbentően kevés 
forrásmunka található az ősi örmény halottkultusszal kapcsolatban, míg az erdélyi örmény diaszpóra halállal és 
temetkezéssel kapcsolatos szokásait a XIX. század nagy armenológusai: Szongott Kristóf és Ávedik Lukács hoz-
záférhetővé tette, megmentette számunkra. 

Jelen könyv szerzőinek köszönhetően sikerült ezt az izgalmas és örök emberi témát feldolgozni, összefoglalni 
és közreadni. Köszönet érte.

Az erzsébetvárosi katolikus - örmény katolikus temető felmérése, a sírok, emlékművek tanulmányozása, 
bemutatása fájdalmasan döbbentett rá arra, hogy az egykor virágzó, szervezettségéről és gazdagságáról híres 
erzsébetvárosi örmény közösség, s ezáltal az egész erdélyi örmény közösség micsoda pusztítás áldozatává vált az 

vál-
iből
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1920-as becstelen Trianoni békediktátum következtében. Az impériumváltás miatt a magyarrá vált örménység 
az erdélyi magyar középosztály nagy részével együtt elvesztette vagyonát, állását, így el kellett hagyja az örökáron 
megvásárolt területű és általa felépített pazar barokk városát, Erzsébetvárost csakúgy, mint ahogy sokan elhagy-
ták Szamosújvárt is. Ott kellett hagynia a közösség szellemi nagyságának, kultúrájának lenyomatát, épített örök-
ségét, mely a közel 90 év elteltével is sugározza hajdan volt aranykorának hangulatát.

A pusztulás fájdalmas lenyomata maga a temető is. A magyar anyanyelvű lakosság hajdankori katolikus, ör-
mény katolikus temetőjében mára már több, mint negyed részben román sírokat találunk. Fájdalmas az is, hogy 
ezek a sírok főleg a temető első, kiemelt részében találhatóak, ahol korábban az örmény gyökerűek nyugodhattak 
háborítatlanul igényes síremlékek alatt.

A magyar, magyarörmény lakosság helyére érkezett, más nemzetiségű igénytelenebb, szerényebb anyagiak-
kal rendelkező lakosság betelepülésével megjelentek az igénytelen anyagokból készült, igénytelenül megformált  
síremlékek is. Az erdélyi örmény múlt részét képező erzsébetvárosi örmény katolikus temető mai állapota ezért 
elég vegyes képet mutat. Emiatt a könyvben csupán azokat az örmény katolikus sírokat jelentettük meg, amelyek 
műemlékek, míg a DVD mellékletben valamennyi sír fotója, a temetettek neve és a sírfeliratok is megtalálható-
ak, kereshető módon, származásra, felekezetre való tekintet nélkül. 

Végezetül e könyv megjelentetésével kegyelettel emlékezünk Ávedik Lukács (1847. október 18. – 1909. ápri-
lis 11.) erzsébetvárosi plébánosra, akinek köszönhetően megismerhettük az erdélyi örmények, különösen az er-
zsébetvárosiak múltját és értékeit, s aki éppen 100 évvel ezelőtt hunyt el Erzsébetvárosban. Síremléke az örmény 
katolikus temetőkert VII. parcella 3. sor 3. sírhelyén található.  Nyugodjék békében.

Budapest 2009. április

                                                            dr. Issekutz Sarolta
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dr. Issekutz Sarolta
Örmények

Örményország a történelem előtti idők óta lakott, vannak, akik szerint itt volt a bibliai Édenkert. Örmény-
ország egy fennsíkon fekszik Ararát hegyének szomszédságában, ahol a zsidó-keresztény tanítás szerint földet 
ért Noé bárkája a vízözön levonulása után. A régészek kétségbevonhatatlan bizonyítékokat találtak arra, hogy 
Örményország és az Örmény-felföld az emberi civilizáció kezdetei óta lakott, itt lehetett a földművelés és a 
kultúra bölcsője. Kr. e. 6000-től Kr. u. 1000-ig nyílhegyeket, baltákat és késeket készítettek itt rézből, bronz-
ból majd vasból és kereskedtek vele a környező vidékekkel, ahol ezek a fémek sokkal nehezebben voltak hoz-
záférhetők. Nagyon valószínű, hogy Örményország a sumér 
feljegyzésekben említett Aratta (Ararát).

 A bronzkorban számos állam virágzott fel Nagy-
Örményországban, köztük a Hettita-birodalom, Mitanni (a 
történelmi Örményország délnyugati részén), és Hayasa-Azzi 
(Kr. e. 1500-1200). Azután a nairi nép (ie. XII-IX. század) 
és Urartu (Kr. e. 1000-600) erősítette meg átmenetileg 
hatalmát az Örmény-felföldön. Minden előbb említett nép 
és törzs részt vett az örmény nép etnogenezisében. 

Az örmény eredetmonda szerint népük ősatyja Hajk, aki 
nem volt más, mint Noé dédunokája, azaz Jáfet unokája. Hajk 
neve után az országot Hajasztánnak nevezték el.

Ő alapította meg az első uralkodóházat Kr.e. 2350-ben.  
Utódai közül az egyiket görögül Armenosz-nak nevezték, va-
lószínűleg híres-neves személyiség volt, az ő neve után az or-
szág neve is Arménia lett, és az is maradt mind a mai napig.

Úgy tartják, hogy Arménia őslakói a hurrik voltak, akik 
Kr.e. a negyedik  évezredben érkeztek a Kaukázustól délre, Mezopotániától északra húzódó nagy területre. 
Maguk az örmények a Kr.e. második évezred közepe táján érkezhettek Arméniába és telepedtek le a hurrik 
által birtokolt-lakott területre.

Kr.e. 600 körül az örmény királyságot az Ervandida dinasztia alapította, amely számos helyi dinasztiára 
bomolva Kr. u. 428-ig létezett. A királyság hatalmának csúcsán Nagy Tigranész alatt volt Kr. e. 95-66 között, 
akkor a régió leghatalmasabb királysága volt.  

Az örmények önálló, Arménia néven említett területtel tehát csak a Kr.e. I. évezred közepétől rendelkeznek, 
perzsa, illetve szeleukida birodalmak alattvalóiként. Kr.e. 189-ben nyerte el függetlenségét és Kr.u. 428-ban 

Ararát a Khor Virap kolostorral
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vesztette el újra, amikor a Kelet-Római, illetve nagyrészt a perzsa Szászánida Bi-
rodalomhoz csatolták.

Kr.e. 780-ban alapította meg fővárosát I. Argisti uralkodó Erebuni néven az 
Arin Berd-i dombon, a mai Jerevánt.

Örményországot hol Nagy Sándor olvasztja be birodalmába, hol a párthusok 
hódítják meg, majd római provincia lesz, később perzsa tartomány. 384-ben a 
görögök (bizánciak) és a perzsák felosztják egymás között. 

Az évezredek során párthus, szászánida, arab, mongol, oszmán, orosz hódí-
tások váltják egymást. 

Az örmény nép történelme során rengeteg háborút szenvedett. Örményor-
szág az ütközőállam szerepébe kényszerült, ugyanis mindig legalább két biro-
dalom volt a szomszédságában: nyugatról a hettiták, rómaiak, bizánciak, török 
államok; keletről az asszírok, médek, perzsák, párthusok, szászánidák és más, 
újabb perzsa államok.

A XIX. század végétől az első világháború végéig pedig a törökök vetették 
alá az örmény lakosságot egy előre jól kitervelt, és rendszeresen, több hullámban  
végrehajtott népirtásnak. Az Örmény Genocídiumnak egyes becslések szerint 2,5 
millió örmény esett áldozatul. Emléknapja az 1915-ös konstantinápolyi vérfür-
dő napja: április 24-e.

 
Örményország 1990-ben a balti államok mellett elsőként válik ki a Szovjetu-

nióból és 1991. szeptember 21-én kikiáltják a köztársaságot.
A mai Örményország a hajdan volt történelmi Örményországnak kevesebb, 

mint egytized része, 29.800 négyzetkilométer. Lakosainak száma 3 millió. To-
vábbi közel 7 millió örmény él elszórtan a világban, diaszpórában.

Az örmény nyelv az indoeurópai nyelvcsaládba tartozik, annak önálló ágát 
képezi. Írásbeliségük 405-ben jött létre, amikor Szent Meszrop Mastoc 36 betűből 
(fonémából) összeállította az örmény ABC-t, melyet a középkorban 38 fonémá-
ra egészítettek ki. Az örmény írás balról jobbra halad. A betűknek számértékük 
is van, ezt a XX. századig használták.

A korai örmény írásbeliségnek köszönhetően megjelennek a kódexfestő, kó-
dexmásoló műhelyek Örményországban, valamennyi a kolostorokban működik, 
szellemi és kulturális központként. Körülbelül 2000 ilyen műhelyről van tudo-
másunk, amelyekben bibliamagyarázatok, más nyelvből fordítások, majd önálló 
irodalmi művek jelennek meg. Ennek köszönhetően vált lehetővé, hogy a törté-
nelem viharában eltűnt civilizációk alkotásai is fennmaradtak az utókor számára. 
Az örmény kódexművészet fénykora a XIII.-XIV. századra tehető. A világ nagy 
kéziratgyűjteményeiben több, mint 25 ezer örmény őskódexet őriznek.

A Meszrop Mastoc által létrehozott első örmény irodalmi nyelv közül ma az 
egyházi óörményt (grabar) használják. Örményország hivatalos nyelve a keleti ör-

Örmény kereszt

Örmény ABC
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mény, míg a nyugaton szétszóródott örmény diaszpórák nyelve a nyugati örmény. 
A nyugati örmény nyelvjáráson belül az Erdélyben letelepedett örmények az erdé-
lyi örmény nyelvjárást használták.

Örményországban keresztény közösségek voltak már 40 után, és különböző 
pogány közösségek is léteztek, de mind áttértek a misszionáriusok hatására. 

A hagyományok szerint Örményországban Bertalan és Tádé apostolok té-
rítettek, majd Világosító Szent Gergely térítése következtében III. Tiridatész (283-
314) volt az a király, aki megkeresztelkedése után egész népét krisztianizálta. Át-
térése 10 évvel megelőzte a római birodalomban Galerius türelmi rendeletét, és 
36 évvel Nagy Konstantin megkeresztelkedését. Világosító Szent Gergely térítése 
következtében tehát 301-ben a világon elsőként államvallássá válik Örményor-
szágban a kereszténység. A létrejött apostoli örmény egyházat örmény gregorián 
egyháznak is nevezik.

Az örmények 451-ben, a khalkédóni zsinaton nem tudtak részt venni, mert 
az avarajri csatában védték keresztény hazájukat a perzsák ellen. Ennek követ-
keztében a zsinat határozatáról, miszerint az elítélte a monofi zitizmusnak (egy 
természetű) nevezett tanítást, mely Krisztusnak csak az isteni természetét fogadta 
el, az emberit nem, csak hírből értesültek. Egy félreértés miatt elutasították a zsi-
nat határozatát, és ennek következtében az örmény egyház nem része az egyete-
mes és igazhitű egyháznak. A Rómától való elválás következtében autokefál, saját 
egyházfőjű egyházzá vált, amelynek egyházfője a katolikosz. Minden örmények 
katolikosza Ecsmiadzinban székel. 

A katolikus missziók tevékenysége nyomán azonban a katolikus egyház to-
vábbra is erős maradt az örmények körében. Végül 1742-ben létrejött az Örmény 
Katolikus Patriarkátus, amelynek elöljárói azóta is mindig a Péter nevet veszik fel 
a Rómához tartozás jeléül.

Az Örmény Apostoli Egyház és az Örmény Katolikus Egyház liturgiája írott for-
mában (grabar - óörmény) szinte szóról szóra megegyezik, csupán az elhangzott 
forma különbözik. A két egyház eltérő módon rövidíti a majd háromórás litur-
giát. Az örmény egyház szertartásai hasonlóak a római rítus szertartásaihoz. Az a 
különbség, hogy az örmény liturgia kórus nélkül nemigen végezhető. Az örmény 
egyházi énekek, a saragánok teszik igazán varázslatossá az örmény szentmiséket.

A magyarországi történelmi örménységnek 1239-ben kellett elhagynia az 
„ezeregytornyú Ani” székesfővárost a mongol és tatár betörések következtében, 
majd évszázadokon keresztül menekültek tovább előlük, Kaukázus, Krím félszi-
get útvonalon, míg Moldvából 1672-ben I. Apafi  Mihály fejedelem betelepülési 
engedélyével Erdélyben telepedhettek le.  Legfontosabb településeik: szabad 
királyi Szamosújvár és szabad királyi Erzsébetváros, valamint Gyergyószentmik-
lós és Csikszépvíz voltak.

 Az erdélyi maroknyi örmény diaszpóra befogadó új hazája iránti lojalitását 
fejezte ki minden területen. Nemcsak gazdasági és pénzügyi téren segítette az 

Verzár Oxendius örmény 
hittérítő, püspök

Szent Gergely templom 
(X.-XI.sz.)

 az 
“ 

ezeregytornyú” Aniban

XIII. sz. Örmény kódexlap
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ország talpra állítását, hanem támogatta a magyar kultúrát is, mint pl. a magyar 
színház létrejöttét Kolozsváron, magyar nyelvművelő társaság létrehozását. Az 
1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc idején az erdélyi örménység két 
aradi vértanút és 70 főtisztet adott a magyar hazának, akik több száz örmény 
származású honvéddel együtt védték a hazát, a szabadságot és a függetlenséget. 
Eleméri és ittebei Kiss Ernő honvéd tábornagy és szkárosi Lázár Vilmos honvéd 
ezredes aradi vértanúként áldozta életét a választott és befogadó haza oltárán. 
Gidófalvi Czetz Jánost, a szabadságharc legifj abb tábornokát is halálra ítélték, 
de sikerült Argentinába menekülnie, ahol a Katonai Akadémia és Térképészeti 
Intézet megalapítójaként vált székely-örmény-argentin hőssé. 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után valóban életbe léptek az 
1791-ben a Kolozsvári Országgyűlésen kimondott „honosítással” nyert jogok, és 
a kialakult magyar anyanyelvű erdélyi örmény diaszpóra a XIX. századtól a tör-
ténelmi Magyarország több mezővárosában, városában, sőt a fővárosban is nem-
csak otthonra talált, de sokszor még   vezető szerepet is betöltött. Tömegesen az 
1920-as Trianoni békediktátum következtében voltak kénytelenek a csonka Ma-
gyarországra menekülni, és ez a menekülés most már nemcsak Magyarországra, 
hanem a szélrózsa minden irányába a II. Világháború után megismétlődött.

Mind az Erdélyben maradt, mind a Magyarországra menekült erdélyi ör-
mény diaszpóra tagjai magyar anyanyelvű római katolikusok, örmény katoli-
kusok, reformátusok vagy unitáriusok, akiket a négy erdélyi település plébániái 
és Budapesten a XI. Orlay u. 6. szám alatt létrejött örmény katolikus plébánia 
fognak össze. A magukat magyarörménynek, vagy örmény gyökerű magyarnak 
nevező diaszpóra létszáma Magyarországon megközelítőleg 15-20 ezer (civil 
szervezetük az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület), míg Erdélyben 
kb. 10 ezer. 

Az Örmény Genocídium elől menekültként a XX. század elején néhány ör-
mény család érkezett hazánkba, azonban többségében nyugatra távoztak a II. 
Világháborút követő években. Később a XX. század utolsó harmadától kezdve 
érkeztek ismét örmények Magyarországra a Szovjetunióból, majd az Örmény 
Köztársaságból, létszámuk néhány száz főre becsülhető. Örmény anyanyelvűként 
élnek közöttünk, vallásukat tekintve az örmény apostoli egyházhoz tartoznak.

XIII. sz. Örmény kódexlap
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Dukai Ditta
 

„Az angyal megérkezett, s engem hív.”
Lélekképzetek és halottbúcsúztatás

a XIX. századi örmény közösségekben

Elmúlás és újjászületés, az élet és a halál körforgása mindennapi tapasztalása a természet ölelésében élő egyénnek 
és közösségnek. Kunt Ernő fogalmazta meg, hogy a parasztság természetelvű vélekedésmódja egy olyan világ-
képet hordoz, amelyet élet és halál egybetartozósága alapvetően jellemez.1 „Az elmúlás természeti törvényének” 
elfogadására késztet a halál szimbolikus aktusát magába foglaló megannyi átmenet, melyet életünk során tapasz-
talunk.2 Az elfogadásra irányul a halállal kapcsolatos tudás, és ennek megjelenési 
formái: a közösségi rítusok, az előírt normák, a kötelezően betartandó tilalmak. 
Ezek által válik lehetővé, hogy a közösség egésze megrázkódtatás mentesen mű-
ködjön, a közösség tagjainak fi gyelme az életre, a jelenben kifejtendő tevékeny-
ségekre irányuljon. Az egyén számára a halálra való felkészülést tették lehetővé. 
E tudás fontosságát a halál eljövetelének kiszámíthatatlansága és a halál utáni lét 
ismeretlen volta indokolja.

A közösség halálképe megszabja a társadalom tagjainak viselkedését, „meg-
határozza és hitelesíti a temetkezési szokások gyakorlatát.”3 Ezért a halálkép és az 
azt éltető, kereszténység előtti nyomokat tartalmazó lélekképzetek, a túlvilágról 
alkotott kép és az ősök tisztelete lesz az alap, amelyre írásunkban az örmény ha-
lotti szokások rendszerét felépítjük.

A kis-ázsiai örmény szórványközösségekben végzett XIX. század végi, XX. század eleji gyűjtések alapján re-
konstruálhatjuk ennek a szokásokban megnyilvánuló tudásnak és világképnek a milyenségét, a benne tükröződő 
pogány és keresztény szakralitáshoz köthető vallásos meggyőződéseket. Forrásként olyan leírásokat4 használunk, 

1 Kunt E. 1981. 9; 12.
2 Eliade, M. 2005. 49.
3 Kunt E. 1987. 34.
4 A leírások nagy része az 1896-1916-ig megjelenő Azgagrakan Handesz [Néprajzi Közlemények] számaiban közreadott tanulmányokból 
származik, amelyekben egy-egy néprajzi táj monografi kus bemutatására törekedtek a gyűjtők. A gyűjtésekben Jervand Lalajan korának vezető 
európai tudományosságára alapuló, irányadó munkássága volt a meghatározó. A halottas szokásokról szóló fejezetek anyagául több esetben is a 
helyi tiszteletesek gyűjtése szolgált. A különböző tájegységekről való leírások gyakran ugyanazon általános kérdések megválaszolására törekedtek, 
és a helyi sajátosságok illetve a néphit mélyebb rétegei rejtve maradtak a gyűjtők előtt. Az örmény képzeteknek és szokásoknak éppen azt az 
egyetemes rétegét ragadták meg, amelyről Kovács Katalin szól: „Különböző kultúrák különbözőképpen kezelik, magyarázzák az elmúlás tényét, 
változatos forgatókönyveket dolgoznak ki, de általános jellemzőjük, hogy a halálhoz kötődő szokások és hiedelmek a néphit legősibb rétegéhez 
tartoznak, és nagyfokú egyezéseket mutatnak világszerte.” Kovács K. 2002. 7.

„A közösség halálképe 
megszabja a társadalom 
tagjainak viselkedését, 
’meghatározza és hitelesíti a 
temetkezési szokások 
gyakorlatát.’ 

„
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amelyek a Genocídium előtti korszakban létező kis-ázsiai örmény népcsoportok hitvilágáról, a haldoklásról, a 
halottal kapcsolatos szokásokról tudósítanak. 

A beszámolók a következő történeti tájakról származnak: Szaszun, a Szaszuni Dávid hőseposz változatainak 
leggazdagabb lelőhelye, a Török Birodalom területén a Van-tótól nyugatra helyezkedett el Mus és Tigranakert 
városi központokkal. A Genocídium idején viszonylag egységes tömbben az örményországi Aragacotn megye 
oázisjellegű falvaiba telepítették le a szaszuni menekülteket.5 Mus-Taron járás Szaszuntól északra szintén a Török 
Birodalom területén volt. A Van-tó keleti partvidékén elterülő Vaszpurakan a XX. század első évtizedében a Vani 
vilajethez tartozott, és abban az időben Perzsiából és a Van-tó környező tájairól érkező örmény betelepülők népe-
sítették be. Az egykori Nahicseván megye (a mai Nahicseván) legdélebbi része, az egykori Goght vagy Goghtan 
járást Ordubad központtal az Araksz folyó és a Zangezúri-hegység határolja. Zangezúr a mai Örményország 
délkeleti részén található cári körzet volt: Kapan, Sziszian és Zangezúr történeti járásokat foglalta magába. A 
mai Karabah területének, a hajdani Arcakh megyének két tájából származik leírásunk: Varandából (Susi járás) és 
Gandzakból. A történeti Gegharkunik vagy Új-Bajazet megye nagyjából megegyezik a Szevan-tó partvidékére 
terjedő mai Gegharkunik megyével. A grúziai örmény népcsoportok két nagy tájegysége Dzsavakhk – Grúzia 
délnyugati részén az örmény és a török határ mentén, Akhalkalak városi központtal – és Borcsalu járás, amely 
1880-tól lett önálló közigazgatási egység a Tifl iszi megyén belül.

A sors és a lélek

„A zangezúri ember meggyőződése szerint a halál Isten kezében van, és minden ember homlokára van 
írva halálának módja s napja, és senki sem változtathatja meg ezt az írást. Ám ezen meggyőződés 
mellett, amely jelentős keresztény ideológiát tükröz, továbbélt egy másféle szemléletmód, miszerint a 
halál, mint valamiféle fertőzés, egyik emberről a másikra tevődhet át. E képzettől vezéreltetve, ha leölt 
állat húsát hozták a szobába, az újszülöttet onnan kivitték, s ugyancsak kivitték a szobából, amint 
megkezdődtek a haldokló szenvedései. Amikor pedig halottas menet vonult el a ház előtt, a kisgyer-
meket felvették a földről.”6 
(Zangezúr, 1920-30-as évek)

Az örmények a sorsot (csakatagir), amely személyre szabottan minden ember homlokára van írva (csakat: hom-
lok; gir: írás), önálló, „szent” lényként tisztelték. Ez a determinista szemlélet, amely a kereszténységben Isten 
akaratának feltétlen elfogadásával ötvöződött, feloldja a halál eljövetelének megkötő félelmét. Az elkerülhetet-
len halál gondolata fejeződik ki az ember–csillag sorsának örményeknél is élő párhuzamában: „A néphit szerint 
minden embernek van egy csillaga az égen, s mikor eljön a vég, melynek ideje a Gondviselés által meghatározott, az a 
csillag lehull, és az ember negyven nap múlva meghal.” (Dzsavakhk)7 A sorsban való hit a halálhoz való viszonyu-
lást pozitívvá, a halál elviselését beletörődő viszonyulássá formálja.

A sors teljes elfogadása természetesen nem a felsőbb hatalmak megmásíthatatlan akaratának való kiszolgál-
tatottságot jelenti: a családnak és a szűkebb közösségnek mindent el kellett követnie a beteg ember meggyógyu-

5 Vardan Petojan és R. Nakhapetjan munkái a Talin környéki szaszuniak visszaemlékezései alapján rekonstruálták az egykori Szaszun népéletét.
6 Liszicjan, Sz. 1969. 290.
7 Lalajan, J. 1983. 203.
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lásáért. A XIX. század végéről elsősorban vallásos szokásokról tudósítanak, amelyek során szentségekkel, szent 
helyekre induló zarándoklatokkal kérték a felsőbb hatalmak beavatkozását. A beteget a közeli búcsújáróhelyre 
vagy szentéletű emberek sírjához vitték, ott bárányt áldoztak gyógyulásáért, és ruhájából egy darabot valamely 
szentként tisztelt fa ágára kötöttek, hogy betegsége ott maradjon megkötve, vagy ingét egy szegénynek adták, 
hogy betegsége a szegényre szálljon.8 Gegharkunik megyében mind városon, 
mind falun voltak olyan papok vagy egyházszolgák, akik ismerték az „írástevés” 
módját, amellyel betegeket gyógyítottak meg.9 A beteglátogatások a közösségi 
gondoskodás megnyilvánulásai: Mus-Taron járásban az élethez, termékenység-
hez kötődő táplálékokat vittek a betegnek: almát, gránátalmát, mazsolát, birsal-
mát, tejet, joghurtot.10

Az élet és a halál szimbólumainak és metaforáinak kölcsönös átfordíthatósá-
ga révén a természet rendje szerint élő embernek a halál gondolata egész életét 
végigkísérte.11 Gondoljunk azokra a mindennapi munkavégzés során előbuk-
kanó előjelekre, amelyek valamelyik családtag közeli halálát jósolták meg. Ilyenkor rendszerint a cselekedet 
szakralitását megbontó negatív kimenetelű esemény árnya vetül a közeljövőre: ha lavassütéskor a lavassütő párna 
a tonírba esik, a ház gazdaasszonya hamarosan meg fog halni. A munkákhoz éppen ezért analógián alapuló ti-
lalmak is kapcsolódtak: az ásót például nem volt szabad vállon kivinni a házból 
(Mus-Taron) – nehogy előrevetítsék a halott kivitelének módját s ezzel tényleges 
megvalósulását. Olyan mágikus szokásokkal, mint a zajkeltés, a fegyverrel való 
lövöldözés képesek voltak elriasztani a halált, de csak a halál idejének eltolását 
érhették el: a haldokló három vagy hét napig való életben tartását.12

Az idézetben megfogalmazott másik szemléletmód valóban egy másféle, 
a kereszténységtől különböző világkép része, és a lélekhittel áll kapcsolatban: 
a népi magyarázatok szerint nem a halál ragad át egyik emberről a másikra, 
hanem a halott még ki nem engesztelt lelke fejtheti ki ártó hatását a család és 
a közösség tagjaira. A lélekhit a XIX-XX. század fordulóján az örmény min-
dennapok része volt, amennyiben a lélekkel és a túlvilági élettel kapcsolatos 
képzetek határozták meg az emberi cselekvéseket; a transzcendencia mindennapos megélése vált lehetővé. 
Az örmények körében a halottak lelkének szellemlénybeli, démoni megtestesüléséről és ártó hatalmáról szóló 
képzetek13 igen erősek voltak.14 Ezzel magyarázható, hogy a tájnyelvekben és a köznyelvben a lélek (hogi) és a 

8 Lalajan, J. 1907. 57.
9 Lalajan, J. 1907. 57.
10 Lalajan, J. 1916. 187.
11 „[…] e reciprok átfordulás elárulja, hogy bármit gondoljon vagy higgyen is az ember életről és halálról, folytonosan a halál módjait és szintjeit 
tapasztalja. Ez többet jelent, mint annak a biológiai közhelynek a megerősítését, hogy a halál folytonosan jelen van az életben. Fontos tény, hogy 
tudatosan vagy öntudatlanul, de folyamatosan fölfedezzük a halál elképzelt világait, és fáradhatatlanul teremtsünk újakat. És jelenti azt is, hogy akkor 
is érezzük a halál tapasztalatát, amikor, hogy úgy mondjam, az élet legkreatívabb epiphániái hajtanak.” Eliade, M. 2005. 54.
12 Lalajan, J. 1907. 58.
13  A halotti megszállottságról (obsessio), melynek lényege, hogy a megszálló nem hatol a megszállott testébe, csak ott van körülötte, kívülről 
támadja, és tartja uralma alatt, Nyugat-Európából kevés adat áll rendelkezésünkre, annál több viszont Kelet-Európából és az Európán kívüli népek 
köréből. Pócs É. 2001. 120-121. 
14 Az egész életre döntő befolyást gyakorló hit az őskultusszal áll kapcsolatban, amely a kaukázusi hegyi népekhez hasonlóan az örmény nép 
hiedelemrendszerének is központi elemét alkotja. „A grúz hegyi csoportok archaikus-patriarchális társadalomszervezetéből következik, hogy körükben 

„ A néphit szerint minden 
embernek van egy csillaga 
az égen, s mikor eljön a vég,
melynek ideje a Gondviselés 
által meghatározott, az a 
csillag lehull... 

„

„    Az örmények a sorsot, 
amely személyre szabottan 
minden ember homlokára
 van írva, önálló, „szent” 
lényként tisztelték. 

„
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„A néphit szerint a lélek 
ad életet a testnek, 

és elválaszthatatlan 
a testtől.

„
 

„A halál nem megszűnést, 
hanem átlépést jelent 
egy másik állapotba,

 amikor a lélek elhagyja 
földi porhüvelyét„ 

szellem (vogi) szavakat, melyek gyöke azonos, egymás szinonimájaként használják.15 A lélek cselekvő erejébe 
vetett hit és a betegséget okozó, az ártó vagy a túlvilágra magával ragadó hatalmától való félelem határozta 
meg a haldokló s a halott körül zajló szertartásokat, a temetés és a gyász szokáscselekedeteit. Ilyenformán a 

haldoklást, a halált, a temetést, a halottbúcsúztatást és a gyászt felölelő halotti 
rítus (szakrális cselekedet) egészének a holttest csak „passzív főszereplője”16, s 
ezen szokások „mozzanatait, lépésről-lépésre történő előrehaladását a hiede-
lemrendszerek hatalmas hálózata veszi körül.”17

A néphit szerint a lélek ad életet a testnek, és elválaszthatatlan a testtől. 
A halál nem megszűnést, hanem átlépést jelent egy másik állapotba, amikor 
a lélek elhagyja földi porhüvelyét. „A hagyományos világban mindenütt má-
sodik születésnek, egy új spirituális létezés kezdetének tartják vagy tartották 

a halált,” amely abban különbözik az első, a földi világra történő születéstől, hogy nem megadatik, hanem 
rituálisan kell megteremteni.18 A halál köré szerveződő rítusok két viszonylatban zajlanak: a földi–túlvilági 
lét viszonyában és a test–lélek viszonyában, s mindkettőben az egyénre mint a közösség tagjára irányulnak. 

A rítussornak három szakaszát szokták megállapítani: 1.  Az elválasztó rítu-
sok célja, hogy megkönnyítsék a halott számára a búcsúvételt a családtól, a 
rokonságtól, a közösségtől; és hogy elősegítsék a lélek elszakadását a testtől. 
2. Az eltávolító rítusokkal a hozzátartozóknak egyszerre kell a holttestről és a 
tőle elszakadó, de még körülötte repdeső lélekről gondoskodniuk: a földi világ 
színterén a halott test tisztítását és eltávolítását (purifi kációs rítusok), míg a 
transzcendens síkon a visszamaradó lélektől való védekezést (elhárító rítusok) 
célozzák meg. A temetés az egész elválasztó rítussort zárja le.19 3. A beavató 
rítusok a temetés után veszik kezdetüket, és a lélek befogadását teszik lehetővé 

a túlvilágba, illetve a hozzátartozók újbóli beavatását a közösségbe. Ezáltal válik szét újra a halál előszelétől 
kezdve összefonódó evilág és túlvilág, és rendeződik a test és a lélek helye.

Az elválasztás rítusai

A halál eljövetelének ideje – mivel felsőbb hatalmak által meghatározott és a születéskor eldöntött – földi 
ember számára ismeretlen. Csak a transzcendens üzenetei utalhatnak közeledtére. Az örmények a nagybeteg vi-
selkedéséből következtettek közeli halálára: ha gyakran változtatta a helyét, azt jelentette, hogy a lélekvivő angyal 
megjelent előtte. Ha minduntalan az orrát fújta: a lélek el szeretne távozni belőle. A túlvilági rokonokkal való 
bármilyen kapcsolat, akár álmában lássa őket, akár neveiket idézze, akár a rokonok hívását hallja: „Gyere, gyere, 

a halottak (az ősök) kultusza alapvető szociális és religiózus intézmény; egész életvitelüket, gondolkodásukat döntően befolyásolja. Igaz, a halottak 
iránti magatartásban a velük kapcsolatos rítusokban és képzetekben igen bonyolult ambivalenciát fi gyelhetünk meg, de […] áll az, hogy az élők 
minden tevékenységét – hitük szerint – az elhunytak irányítják. A közösség tagjai külön-külön és együttesen is – mindent elkövetnek, hogy a halottak 
szándékát kitudakolják, hogy maguk iránt azok jóindulatát kiérdemeljék és megnyerjék.” Istvánovits M. 1982. 123. (1976-os írásából idézve)
15 Abeghjan, M. 1975. 20.
16 Kunt E. 1981. 58.
17 Balázs L. 1995. 21.
18 Eliade, M. 2005. 49.
19 Gennep Van, A. 2001. 161.
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itt jó!” mind közeli halálára utaló jelként értelmezendő. Vaszpurakanban a megbetegedés napjának szerencsés 
vagy szerencsétlen volta is előjel volt.20 Az állatvilág bizonyos jelei szintén a halál közeledtéről adtak hírt: ezt 
jelezte a bagoly vagy a varjú megszólalása, illetve az állatok rendellenes viselkedése: például ha a tyúk kakashoz 
hasonlóan kukorékolt. Mágikus szokásokhoz is folyamodtak, ha szerették volna tudni, hogy meghal, avagy meg-
marad a beteg: egy edényben vizet adtak neki inni, és a maradékot valamely állatra (általában kutyára) locsolták: 
ha az állat meghalt, a beteg is meg fog halni (Gegharkunik). Viszont ha a nagybeteg mellé macska telepedett, 
akkor úgy vélték, hamarosan meggyógyul, mert a macska magához veszi betegségét. 21

A haldokló gondozása – a lélek megnemesítése
„Ha valaki igen hosszú ideje volt beteg, lavast sütöttek, kiálltak az ajtóba, és minden arra haladónak 
adtak egyet-egyet, hogy mint a kenyér, a beteg is induljon el végre jobbra vagy balra: gyógyuljon meg, 
vagy haljon meg.”22 (Vaszpurakan, 1910)

Nem a végzet sürgetése a célja e szokásnak, hanem az átmeneti állapot, 
a betegség minél előbbi megszüntetése, vagy a nagybeteg szenvedésének 
megrövidítése. A haldoklót nagy szeretettel, odafi gyeléssel, gondoskodással 
vették körül. E gondoskodás egyszerre irányult a földi és a transzcendens világ 
felé: egyszerre tartották szem előtt a haldokló fájdalmainak csökkentését és a 
lélek testtől való elszakadásának könnyebbé tételét. A hangsúly a haldokló utolsó 
óráiban a „lelki gondozásra” került: „a haldokló melletti rítusok már a lélek 
állapotát célozzák meg”.23 A haldoklás megkönnyítését ugyanis a lélek eltávozásának elősegítésével képzelték el: 
amikor a haldokló már nehezen lélegzett, arcát az ajtó felé vagy kelet felé fordították, kinyitották az ablakokat, 
hogy a lélek könnyebben távozhasson el. A haldokló mellett sírásukat visszafojtották, nehogy a lelket visszatartsák, 
amiért a halál pillanatában a haldoklónak nagy fájdalmai lehetnének. A haldoklás megsegítését az egész közösség 
feladatának érezte: Vaszpurakanban a reggeli zsolozsmák alkalmával vagy az istentiszteletek után a falu népe együtt 
kérte Isten irgalmát a közösség nagybeteg tagjáért.24 

Az elválasztásnak fontos mozzanata a haldokló utolsó kéréseinek teljesítése, 
amelyek általában a családtagoktól és a földi világtól való búcsúvételre 
irányultak. Azokban a szokásokban, amikor végóráiban kérésére az udvarra 
viszik a haldoklót, vagy amikor a látni kívánt hozzátartozó hiányában annak 
ruháiba öltöztetett botokat hoznak eléje (Gegharkunik)25, nem pusztán az 
utolsó kívánság teljesítését kell látnunk, hanem azt a megelőző rítust is, 
amellyel igyekeztek a léleknek mindent biztosítani, nehogy hiányérzetet szenvedjen a földi világtól, és 
a későbbiekben visszajárjon a hiányt pótolni. A hiány s a hiány érzete a földi boldogságot is megrontja 

20  Lalajan, J. 1910. 191.
21 A haláljelek nagyfokú hasonlóságot mutatnak világszerte, ami „ősiségükkel”, „alapképzet-voltukkal magyarázható”. Kovács K. 2002. 36.
22 Lalajan, J. 1910. 192.
23  „Ez az óra hagyományosan a bocsánatkérés, a megbékélés, a még egyszer utoljára látás, az utolsó hagyatkozás, a simogatás és búcsú órája.” 
Balázs L. 2001. 261.
24 Lalajan, J. 1910. 192.
25 Lalajan, J. 1907. 58. 

„A halál  eljövetelének 
ideje  felsőbb hatalmak által 
meghatározott és
a születéskor eldöntött... 

„

„A haldoklás megsegítését 
az egész közösség feladatának 
érezte...„
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az örmény gondolkodásmód szerint, a lélektől sem szabad tehát semmit megtagadni. Másodlagossá 
válik a megfigyelés, miszerint a ki- és beszállítás után a haldoklás valóban elcsendesedik, s a haldokló 
megkönnyebbülten távozik. 

A biztonság megadása a haldoklónak, a fájdalom enyhítése, a lélek megszabadítása és imák, szentségek általi megne-
mesítése érdekében a hozzátartozókra kötelességként nehezedik e feladatok ellátása, s 
elmulasztásuk a haldoklás meghosszabbítását és a lélek „túlvilági létének reménytelen-
ségét idézné elő.”26 Így kapcsolódik össze a félelmetes halál az intimitással, a menekvés-
sel, a biztonsággal, a boldogsággal27, ami a jó életet élt halottak arcára telepedő nyuga-
lomban s mosolyban tükröződik. A haldokló körüli szokáscselekedetet egy archaikus és 
összetett, a lét egészét átfogó világkép rendezi, amely az evilágból túlvilágra való átlépés 
fordulóján, a halál megjelenésekor bontakozik ki teljes erejében.

A lélekvivő angyal
„Egy 86 éves öregasszony azt mesélte, hogy látta férje lélekvivő angyalát: 

magas volt és fénylő, mint a nap. Az angyal sugarai egyenesen a szemébe tűztek, hogy nem is nézhette 
hosszan. Be kellett csukja szemeit, és mikor néhány perc elteltével újra kinyitotta, férjét már holtan 
találta. Ugyanez az öregasszony anyósa lélekvivő angyalát is látta, de az nem ember formájú volt, 
hanem égő lángcsóvához hasonlított.”28 (Gegharkunik, 1907)

A haldokló lelkének jósága – az életében véghez vitt jócselekedetek tükrében 
– a halál pillanatában mutatkozik meg: általános örmény hit szerint a jó ember 
halála könnyű; mint lakodalomba, úgy indul, s lelkét mosolyogva adja át. Lelkét 
a jó angyal viszi el, aki a halál pillanatában a halott kezébe piros almát, rózsát vagy 
virágcsokrot tesz.29 Ha a haldokló életében nem volt jó, lelkét a gonosz angyal 
viszi el, halála fájdalmas, szenvedéssel járó küzdelem, mert ellenáll a Groghnak, 
aki végül tüzes vassal tépi ki vérző lelkét, vagy kardszúrással engedi ki azt, a halott 
kezébe pedig tövises ágat nyom. A legtöbb helyen gonosz angyalként megjelenő 
Grogh, a régi hit szerint olyan szellemlény volt, aki – mint ahogy neve is mutatja 
– az ember jótetteinek felírója volt. A keresztény világkép isteni ítélet tanítása írta 

felül a Grogh alakját, és egy jó angyal ellentéteként sok vidéken gonosz angyallal, a bűnösök kegyetlen büntetőjé-
vel kezdték azonosítani. A lélekvivő angyalt (hogear hrestak) Isten küldi.

A halál pillanatában távozó lelket egyesek látni vélik: a jó emberek lelkét fehérnek s fénylőnek, s jó illatot 
árasztónak, leggyakrabban fehér madárhoz hasonlatosnak képzelik el, míg a bűnösöké fekete madár (veréb) alak-
ját ölti, s szaga kellemetlen. A meghalt lelkek madár formájában visszatérnek, és különösen a gyermekek lelkei 
az udvaron a fákra telepednek.30

26  Balázs L. 2001. 264.
27  Tánczos V. 2006. 176.
28  Lalajan, J. 1907. 58.
29  A keresztény tanítás következtében a lélekvivő angyalt néhol Gabriel arkangyal váltotta fel a XX. század elejére (Gegharkunik: Lalajan, J. 1907. 
58, Borcsalu: Lalajan, J. 2004. 186.)
 Abeghjan, M. 1975. 17.

Noraduzi temető

„A haldokló körüli 
szokáscselekedetet 

egy archaikus és összetett, 
a lét egészét átfogó világkép 

rendezi... 
„
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Amint látjuk, a népi magyarázatok megszemélyesítik a lelket, emberi tulajdonságokkal, érzelmekkel, dönté-
sekkel ruházzák fel – mindez az örményeknek a XX. század első felében elevenen élő lélekhitének tanúsága.

Az eltávolítás rítusai

A halál 
A halál beálltának pillanatától a halotti szertartások legmozgalmasabb s legveszélyesebb időszaka kezdődik a 
hozzátartozók számára: a lélek a testtől ugyan már elvált, de a temetésig folyamatosan a test mellett marad. A 
hozzátartozók fi gyelme és gondoskodása kétfelé kell, hogy szakadjon: egyrészt a lélektől elhagyott védtelen holt-
testre irányul, melyet különböző mágikus és szakrális cselekedetekkel kell továbbra is óvniuk az ártó szellemek-
től; másrészt saját maguk, a család, a ház védelmét kell biztosítaniuk a holttest mellett maradó lélektől, amely 
– főként, ha a megelőző rítusok nem bizonyultak elégségesnek – a „honvágy”, az 
evilághoz való kötödés miatt a családtagok ellen fordulhat. Tisztító és védekező 
rítusok adják e szakasz dinamizmusát, amelyben a földi és túlvilági lét egy rövid 
időre összemosódik a lélek közelségébe vetett hit által.

A holtest védelme az ártó szellemektől – végtisztesség
Amint megérkezett a halál, a kiüresedett testet gyors óvintézkedésekkel igye-

keztek védelmezni az ártó szellemektől és a szentség védelme alá vonni. Látni véljük a halott körül tevékenykedő 
idős asszonyok gyors s biztos mozdulatait, melyeket a csöndes félelem és a megszentelésért folytatott cselekedetek 
biztos reményébe vetett hit vezet a tömjénfüstbe burkolódzott, felfüggesztett idő pillanatában. A halott testet a 
szentség jeleivel látták el: kezeit a mellén keresztbe tették, és égő gyertyát adtak neki, szájára szentelt ostyát he-
lyeztek. Füleibe, orrlyukaiba gyapotba vagy mosatlan ruhadarabba csavart tömjént dugtak, így akadályozva meg 
a rossz szellemek bejutását az üres testbe. A tömjén és tisztító erejű füstje az ártó 
szellemek elriasztására és a jó szellemek megtartására használatos, de közismert lé-
lekre gyakorolt nyugtató hatása is. Gonoszelhárítás céljából kenyeret (lavast) vagy 
ostyát tettek a halott mellére, szívére. Ha a halott szeme nyitva maradt, gyorsan 
lezárták, nehogy megakadjon a világon, az ismerősökön s a lélek „nyitott szem-
mel” vagyis hiányérzettel, visszavágyással távozzon. Gandzakban földet is szórtak 
a szemére.31 Zangezúrban viszont úgy magyarázták, azért kell lecsukni a halott 
szemét, hogy lelke ne ismerje fel azokat, akik a házból kivitték a testét.32

Ugyanekkor hangosan kifakadó sírás, jajveszékelés, siratás töltötte be a 
halottasházat. Csak az öngyilkosokat és a villámcsapásban meghaltakat nem 
siratták. Ekkor érkeztek meg az első részvétüket nyilvánítók és a pap, aki megáldotta a gyászolókat és 
megszentelte a halott mosdatásához hozott vizet.

A halált a gonosz szellemek okozzák, amelyek bemocskolják az ember testét, s ettől a szennytől meg kell 
tisztítani a testet – így magyarázták Zangezúrban a halottmosdatás cselekedetét. Zangezúrban a házon kívül 

31 Lalajan, J. 1988b 409.
32 Liszicjan, Sz. 1969. 208.

„A halott testet a szentség 
jeleivel látták el: kezeit a 
mellén keresztbe tették, 
és égő gyertyát adtak neki, 
szájára szentelt ostyát 
helyeztek. 

„

„
...általános örmény hit 

szerint a jó ember halála 
könnyű... 

„
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mosdatták a halottat, s csak szokatlanul nagy hidegben volt megengedett, hogy a halottat a házban, egy félre-
eső helyen fürdessék.33 A férfi  halottakat mindenütt férfi ak – legtöbbször a falu harangozója vezetésével, a női 
halottakat illetve gyerekeket nők mosták meg. A mosdatók szegényebb szomszédok, ismerősök voltak.

„Halottas ruha nélkül nem szabad megjelenni Krisztus színe előtt” – tartották Szisziánban.34 A halottat 
hagyományosan nem földi ruhájába öltöztették, hanem külön halottas ruhát 
(patank) varrtak számára. Ez egy zsákszerű ruha volt, kötelezően fehér vászon-
ból, négy oldalán összevarrva, egyetlen nyílással az arc táján.35 Szaszunban a 
férfi  halottak halottas ruháját lábtól derékig férfi ak varrták és azon felül az 
asszonyok, de az asszonyok halottas lepedőjét csak asszonyok készítették.36

Ugyanebből az anyagból egy hosszú, keskenyebb darabot vágtak le, és a 
halott derekára kötötték, egyetlen csomót kötve a köldöknél; majd egy másik 
darabját a halott nyaka körül átvetve és hátul keresztezve a mellére vezették, 

majd a mellén keresztbe téve a két végét az öv alá bújtatták. Ezt a keresztkötést (khacspuk) gyakran a pap ké-
szítette el, megszentelt volta így lett még erősebb (Dzsavakh, Gegharkunik). Földi életünk első ruhájához, a 
pólyához hasonló ruhába öltöztetett halott immár méltóképpen térhetett vissza „az anyaföld ölébe”.37 

Az egyszerű fehér vászon halottas ruha általános volt a század fordulóján. Ám a rangosabb vidékeken, pél-
dául Szaszunban, városon illetve a tehetősebb falusi családokban a halottakat ünneplő ruhájukba öltöztették, 
és fegyverükkel, ékszereikkel együtt temették el. 

Amikor a halottat házi készítésű kárpitba takarva lefektették a közösség tulajdonában lévő fából ké-
szült ravatalozó és halottszállító alkalmatosságra (nazs, kupin vagy dzsakhp), kezdetét vette a közössé-

gi siratás, a részvétnyilvánítások, a látogatások sora, felemlegették a halott 
utolsó szavait. A XIX.-XX. század fordulóján mind városon, mind falun 
általános volt, hogy ha a rokonság körében nem találtak jó siratóasszonyt, 
akkor a falu ismert siratóasszonyait kérték fel a halott elsiratására. Az egy-
begyűlt asszonyok csak a végszavakat ismételték, és olykor-olykor feljajdul-
tak. A halott személye iránti tisztelet jele volt Szaszunban, ha a férfiak nem 
siratták meg otthon a halottat, hanem kalapjukat forgatva, lehajtott fővel, 
szótlanul álltak a halott mellett.38 A siratókban és a halotti búcsúztató éne-
kekben a halott a közösség tagjaként jelenik meg: a siratás során elmondott 
jellemrajza és cselekedeteinek sora megerősíti egykori helyét a közösségben, 
és biztosítja emlékének továbbélését.

33 Liszicjan, Sz. 1969. 208.
34 Liszicjan, Sz. 1969. 209.
35  Az Ószövetségben ugyanígy készült halottas ruhákról olvashatunk. Szigeti J. 2001. 72.
36 Petojan, V. 1965. 302-303.
37  Liszicjan, Sz. 1969. 209.
38 Petojan, V. 1965. 303.

„A halottat hagyományosan 
nem földi ruhájába öltöztették, 

hanem külön halottas ruhát 
varrtak számára. 

„
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A hozzátartozók és a ház védelme a halott szellemétől

Kövedet összeszedjék, Imád hazádért szóljon!
Földedet megszitálják, Ki itt marad, legyen békében,
Ítéleted édes legyen, Te is halj meg békében,
Utadon szerencse, Sohase feledjenek!39 (Gandzak, 1900 körül)

 

A lélek és a ház népének védelmében mondogatták valaha e ráolvasást a halott mosdatása közben. A mos-
datáskor a lélek még a közelben van, így nem véletlen, hogy annyi védekező eljárás sűrűsödik erre az időre. Úgy 
tartották, hogy a lélek hét álló napon keresztül a mosdató víznek mélyített gödör felett áll, ezért a gödör mellett 
hét álló napon át olajmécsest égettek.40 A halott mosdatásánál használt edényeket is szét kellett törni a gonosz 
szellemek távoltartása érdekében.

Leginkább attól féltek, hogy a lélek elragad valakit az élők közül. A halotti szertartássor során minden lehetsé-
gest megtettek annak érdekében, hogy megnehezítsék a halott szellemének visszatérését. Mielőtt a halottat felöl-
töztették volna, lábait vagy nagylábujjait és kezeit összekötötték, így kötve meg lelkét. Zangezúrban a XX. század 
első évtizedeiben még emlékeztek arra, hogy hajdan a falba vágott lyukon át vitték ki a halottat, s semmiképp sem 
a mindennapi be- és kijárásra használt ajtót vették ekkor igénybe.41 A világszerte 
ismert szokás magyarázata a visszajáró léleknek szánt megtévesztő jelek hagyásában 
rejlik, hogy a lélek ezáltal elvétse a visszavezető utat. Ha ajtón keresztül vitték ki a 
halottat, háromszor nyitották ki és csukták be az ajtót előtte. Ugyanígy háromszor 
emelték meg és helyezték vissza a halottszállító deszkát, mielőtt a halottat kivitték 
volna, s mindig ugyanígy cselekedtek, mikor a halottasmenetben felemelték, vagy 
letették, és a sírgödörbe helyezték. Ezzel „kötötték” oda a halott lelkét az adott 
helyre – biztosítva, hogy máshol ne jelenhessen meg.42 A pap nem nézhetett hátra 
a temetési menetben, mert az a léleknek jel lett volna, hogy ugyanabból a házból mások is szívesen követnék. 

Hét napig a halott ágyát mosatlanul és rendetlenül hagyták, az ágyra vagy a felravatalozott halott helyére követ tettek, 
s megtévesztésül ezen a helyen is sirattak.43 A kő értelmezéséhez kettős magyarázatot adtak: egyrészt azért cselekedtek így, 
hogy „a halott lába elnehezüljön, erre a tűzhelyre ne léphessen, és utolsó halott legyen ebben a házban” (Zangezúr, Borcsalu); 
másrészt a halott emlékének erősségét volt hivatva szimbolizálni (Varanda, Sziszián, Dzsavakhk, Mus-Taron).

Számos óvintézkedés a lélek betegségokozó hatalma ellen irányult.
 
„A testtől elszakadt lelkektől való félelem olyan nagy, hogy amikor a holttestet a házból kiviszik, ugyanúgy, 
mint amikor ellenség távozik, edényeket hajítanak utána, és törnek össze a következőket mondva: ’Menj, és 
soha vissza ne térj!’ Ha ugyanis a lélek visszatér, akkor csakis ártó céllal teszi azt.”44

39 Lalajan, J. 1988b 409.       
40 Lalajan, J. 1907. 59.
41 Liszicjan, Sz. 1969. 209.
42 Liszicjan, Sz. 1969. 211.
43 Liszicjan, Sz. 1969. 210.
44 Abeghjan, M. 1975. 19. A szívesen viszontlátott vendég vagy jó barát után vizet locsolnak távozásakor.

„A siratókban és a halotti 
búcsúztató énekekben 
a halott a közösség 
tagjaként jelenik meg 

„
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Vaszpurakanban és Mus-Taronban földet dobtak a halott után, hogy a ház népének betegségét, fájdalmait 
magával vigye. Majd kinyitották a szoba összes ablakát, és tömjén füstjével tisztították meg a helyiséget.45

Különösen kétfajta betegségért tették felelőssé a szabadon hagyott lelket. Ijedtséget (vakh) kaphatott min-
denki, aki jelen volt a halál pillanatában, aki a halottal érintkezett. Különösen a nőket és a gyermekeket fenye-
gette ez a lelki eredetű, de testi tünetekkel is járó betegség, amelyet a halottak visszajáró lelkeinek tulajdonítottak 
szerte a világon.46 Gyógyítása az „ami a betegséget okozta, ugyanaz meggyógyítja” elv alapján működött: a halott 
mosdató vízéből megmaradt (szentelt) vízzel a mosdatók s a halottasházban élők megmosták kezeiket, lemosták 
az ijedtséget. Gegharkunikban a ház összes asszonya megmosta benne a kezét, hogy a világ minden gonoszsá-
gától és száradásától megszabaduljon.47 A falu betegeinek, akiknek betegsége a halott lelkének jelenléte idején 
felerősödött, ezzel a vízzel mosták meg lábait (Zangezúr). Az ijedtségben meghalt ember (például villámsújtotta 

halott) sírjához vitték az ijedt embert – a sírkő mélyedéséből vagy a sírkövön álló 
edényből vizet merítettek, és a beteg ember fejére és derekára öntöttek belőle. 
Megmosták vele mellét, arcát, kezeit – ügyelve arra, hogy a vízből visszahulljon 
a sírra, mert hitték, hogy abban a sírban eltemetett ijedtség könnyen magához 
vonzza a beteg ijedtségét, aztán az edény széttörésével a betegséget is széttör-
ték.48

„Az ijedtséget, mint egy tárgyat el lehetett temetni. A beteget gyapotkötéllel 
megmérték: a kötelet a homlokától a nagylábujjáig húzták, majd a kötél 
megmaradt részét az oldalra kinyújtott kezeinek egyik végétől a másikig 
húzták keresztet formázva. S ezzel a kereszttel megkötötték a beteg ijedt-
ségét. Majd a kötelet méhviaszból készült gyertya egy darabjával egybekö-
tötték, és titokban a felravatalozott halott mellkasa alá helyezték, hogy vele 
együtt legyen eltemetve az ily módon keresztbe kötött ijedtség.”49 
(Zangezúr, 1920-30-as évek)

Amikor a halottasmenet elhaladt a ház előtt, a betegek és öregek mind 
kijöttek, s a menet után dobták ruháikat, hogy betegségeiket, fájdalmaikat a 

halott magával vigye a sírba.50 A szaszuniak a halott sírjához is jártak, megérintették, s azt mondták: „Vidd 
a nehézséged, add vissza könnyebbségem!”51 

A másik komoly betegség a testtől elszakadt lélek általi megnyomás, megjárás (kokhilk). Úgy mondták, ilyen-
kor a lélek súlyával ránehezül az emberre (az örmény tájnyelvekben a „megjár” szó él).52 A lélekvivő angyal is meg-
nyomhatta azt, aki a halál órájában nem ügyelt eléggé. Ezért Gegharkunikban ha a halál éjjel történt, aznap már 

45 Lalajan, J. 1910. 193-194.
46 Az ijedtséget halotti megszállottságként is szokás értelmezni. Pócs É. 2001. 126.
47 Lalajan, J. 1907. 59.
48 Liszicjan, Sz. 1969. 288.
49 Liszicjan, Sz. 1969. 288.
50 A betegség átruházását, elvitelét őrzi a köznyelvben ma is sokszor használt „cavd tanem” (szó szerint: „Bajod vigyem!”) kifejezés, amely a 
segítőkészséget kifejező szófordulatból mára kedvesem, drágám értelmű megszólítássá rövidült.
51 Nahapetjan, R. 1986. 59.
52 Liszicjan, Sz. 1969. 290.

Khacskar
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nem feküdtek le, sőt az alvókat is felébresztették.53 Az óvintézkedéseket a közösség is követte: ha a faluban halott 
volt, senki nem mosta meg a haját, nem mosott, mert attól tartottak, hogy a lélekvivő angyal, aki a temetésig a 
halott mellett tartózkodott, megnyomja őket.

Ha a halott hiányérzettel távozott a világból, és valamely hozzátartozóját 
maga mellett szerette volna tudni, ha elégedetlen a hozzátartozók felé irányuló 
tiszteletével és szolgálataival, vagy ha elfelejtették, akkor visszajár, és betegsé-
get, rontást hoz a kötelességét nem teljesítő hozzátartozókra. Ezek a hiedelmek 
a rokonság számára intések a halottak tiszteletének gyakorlásához és egyben 
támpontok a közösségi életben való boldoguláshoz. A betegség büntetés az el-
mulasztott tiszteletadás vagy megsértett szentség miatt. A halottak pedig nem 
kizárólagosan negatív, betegséget okozó lények, hanem az analógiás mágia elvén 
gyógyíthatnak is. A halottakkal való kapcsolat megélésében a halál szimbólu-
mai és metaforái az élet szimbólumaivá és metaforáivá fordulnak át.

Az egyház és a közösség
A halott néhány óráig, legfeljebb egy napig maradt a halottasháznál – még a halál napján vagy másnapján 

a templomba vitték. A siratás a templomban érte el drámai csúcspontját: az asszonyok hajukat tépték, arcukat 
karmolták, ruhájukat szaggatták, fejüket a falba verték. A hangos, hosszadalmas siratás nemcsak azért tört elő 
gyakran nagyobb erővel és felindultsággal a templomban, mint a halottasháznál, mert immár az egész falu-
közösségnek szólt, hanem azért is, mert az asszonyoknak ekkor kellett végső 
búcsút venniük halottjuktól. Általános örmény szokás szerint az asszonyok 
csak a templomba kísérhették a halottat, a temetésen már nem vehettek részt.54 
Aztán a halottasházhoz visszatérve a halott hátrahagyott személyes tárgyai és 
ruhái felett folytatták a siratást.

Ha halotti mise csak a felnőtt, másutt csak a gazdagabb halottaknak járt is, 
a halott egy, esetleg két napig a templomban feküdt felravatalozva. A gazdagok 
kezdték el otthon felravatalozni halottaikat. A halotti mise szertartásához hoz-
zátartozott, hogy a pap a halott mellére vagy szájára szentelt ostyát helyezett, 
majd kékfestő vagy színes selyem illetve bársonyanyagból varrt szemfedővel 
(varsamak) takarták le a halottat. A szemfedő végül a pap ajándéka lett a misé-
ért és egyéb szolgálataiért – ebből készíttetett klauzulát magának.

Régi szokás szerint a templomban egyházi halottbúcsúztató éneket (gandz) 
mondtak  a halott felett. Később elsősorban a keleti örményeknél tiltották 
a papoknak a gandz éneklését, ennek ellenére a XX. század eleji leírások 
megemlítik, hogy a közösség hagyományokhoz való ragaszkodásának engedve a papok nem mindenütt 
tartották be a tilalmat, illetve megengedték, hogy helyettük a gyászoló közösségből valaki más énekelje el a 
templomi búcsúvétel idején.55 Nem volt ritka, hogy a pap, mint a közösség egyházi vezetője, a hagyományért 

53 Lalajan, J. 1907. 59.
54 Gegharkunikban a templomi halotti misén sem volt joguk részt venni. Lalajan, J. 1907. 62. Az örmény asszonyok ma sem vesznek részt a 
temetésen. 
55 Lalajan, J. 1983. 206; Lalajan, J. 1988. 148; Liszicjan, Sz. 1969. 212.

„Ezek a hiedelmek a 
rokonság számára intések 
a halottak tiszteletének 
gyakorlásához, támpontok 
a közösségi életben való 
boldoguláshoz. 

„
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és a közösség működését szabályozó jogszokások fennmaradásáért engedetlenséget mutatott az intézményi 
szabályokkal szemben. A közösség és egyházi vezetője közötti szoros kapcsolatról tanúskodik, hogy a pap 
személyes jelenléte kötelező volt minden családi eseményen, így mindig részt vett a halotti tor(ok)ban, a halotti 
emlékezés alkalmain ő mondott áldást a sírra, az áldozati ételekre. Az egyház más szolgái, mint a sekrestyés 
vagy a harangozó szintén kivette a részét a halotti szertartásokból. A túlvilágra költözött lelkekkel és az egyház 
képviselőivel való kapcsolat, és a kommunikáció megvalósulása indokolja, hogy szakrális közösségekről 
beszélhessünk, jóllehet ezek életébe a töredékes lejegyzések csupán bepillantást engednek meg.

Temetés
Szaszunban, ahol a lótartás sokáig fennmaradt, a halottat rendszerint fordítva felszerszámozott lova is elkísér-

te utolsó útjára, ám a temető felé félúton visszafordították a lovat, és itt az asszonyok is visszafordultak. A szokás 
magyarázatát abban a számos nép régi temetési szokásaiból ismert kegyetlen hagyományban vélik felfedezni, 
amely szerint a halottal együtt temették lovát és asszonyát. A közösség később tehát úgy akarta megvédeni a 
hátrahagyottak életét, hogy a számukra végzetes helytől távol tartotta őket.56 A régi hagyomány maradványai sze-

lídebb formában éltek tovább: Szaszun és Mus-Taron megyékben a nők levágott 
hajfonatukat helyezték halott férjük szívére.

A halotti szertartás csúcspontjának számító temetést ugyancsak elhárító, véde-
kező rítusok övezték. A sírásó lapátot és ásót kereszt alakban helyezték egymásra a 
sírgödör fejénél, így biztosítva a kereszt, mint gonoszűző jel jelenlétét. Ügyeltek, 
hogy amikor a temetés végeztével a sírásók hazavitték az ásót, vasát fordítva szerel-
jék fel a nyélre, hogy a halott visszatérő lelkét még idejében visszafordítsák.57

Az örménylakta területeken a XIX. század végén általánosan koporsó nélkül temettek: a kárpitból ki-
vett halottat a sírgödörbe fektették, feje alá két követ téve. A régi szaszuniak a XX. század elején a koporsó 
nélkül temetett halottakat kisebb kövekből, vagy néhány nagyobb kőlapból földbe épített kőurnába helyez-
ték. Ilyen archaikus sírokat készítettek örményországi új hazájukban is.58 A XX. század elején is jellemzőek 
voltak a sírmellékletek: a legtöbb helyen a foglalkozáshoz kapcsolódó eszközöket a halottal temették, és a 
módosabb vidékeken, mint Szaszunban a férfi akkal eltemették fegyverüket, ékszereiket, a női halottak feje 
alá pedig esküvői ruhájukat helyezték.59

A fi atal és kiváltképp eljegyzett halottakat lakodalmi szertartás szerint temették el. A szaszuni anyák fi a-
talon elhunyt fi aikért, a lányok pedig testvérbátyjaikért érzett fájdalmuk és szeretetük jeleként hajfonatukat a 
koporsóba rejtették, vagy életük végéig ládájukban őrizték, esetleg az elhunyt sírja melletti fára aggatták.60

A halotti szertartás végeztével a halott elé járultak, megcsókolták, egyenként részvétüket fejezték ki a hozzá-
tartozóknak, tömjént égettek – ez volt a halottól való végső elbúcsúzás második, férfi ak által gyakorolt alkalma. 

56 A lovak feláldozását helyettesíthették a Kr. e. III. évezredtől ismert kisméretű lószobrok. Nahapetjan, R. 1986. 57-58.
57  Liszicjan, Sz. 1969. 210.
58 Petojan, V. 1965. 305; Nahapetjan, R. 1986. 55.
59 Nahapetjan, R. 1986. 57.
60 Nahapetjan, R. 1986. 58.

„Az örménylakta területeken 
a XIX. század végén általánosan 

koporsó nélkül temettek 
„

Örmény_halottkultusz_3_DUKAI.i22   22Örmény_halottkultusz_3_DUKAI.i22   22 2009-09-15   10:10:332009-09-15   10:10:33



23

A beavatás rítusai

Fénylélek és áldozati tor
„Isten fényesítse meg a lelkét!”61

A test elhantolásával véget érnek az eltávolító–elválasztó rítusok: a lélek végleg elszakadt a testtől, de nem távo-
zott el. Hogy a lélek megtalálja nyugtát a másvilágon, további rítusokra van szükség a földi világban. A beavató 
rítusok, mint például a tor, másik fontos szerepe a gyászoló hozzátartozók újraintegrálása a közösségbe. A bő-
kezű, gazdag lakomák magyarázata áldozat jellegükből fakad: „az istenségnek 
csak a jószívvel adott áldozat kedves.”62 Minden közösségi lakomán az örmé-
nyek állatot (bárányt, borjút) áldoznak, és jellemzően a pap, aki elmaradhatatlan 
vendége az áldozati lakomáknak, megáldja az áldozati ételeket. A halotti torból 
alamizsnát küldtek azoknak, akik nem tudtak jelen lenni, a betegeknek, hogy 
semmilyen baj ne érje a házat. A halotti áldozatok a lélek számára tett engesztelő 
rítusok. 

Gyakran már a temetőben a frissen hantolt sír mellett felállították az asztalt 
– pálinkával és aszalt gyümölcsökkel kínálták meg a részvétüket tevőket. De az igazi halotti tor (hoguhac, 
cnknahac) este következett, melyen nagy számmal vettek részt a faluközösség tagjai. A tor a halotti áldomásivással 
vette kezdetét. Halotti áldomáskor sohasem volt szabad koccintani, csak kezeiket érinthették össze. Gandzakból, 
Vaszpurakanból ismeretes, hogy egy-egy égő gyertyát is fogtak poharuk mellé, hogy a lélek fénylő legyen.63

A hozzátartozók feladata, hogy imáikkal, égő gyertyákkal és olajmécsesekkel fénylőbbé tegyék a lelket és meg-
világítsák útját a másvilágon. A halál után a ház minden helyiségében gyertyát, olajlámpást gyújtottak, hogy a 
léleknek fényességet teremtsenek, és a rossz szellemeket távol tartsák – így válhatott a lélek fénylélekké (luszahogi), 
amely a fényességes világba (lusz askhark) indult.64 A vaszpurakani falvakban hajdan szokás volt, hogy a temetés 
napján a falu lakosai olajmécsest küldjenek, amelyeket a halott kivitele után a 
halottas szobában égettek: 40-80 mécses is égett másnap hajnalig. Azon az éjjelen 
senki nem aludhatott abban a szobában.65 A gyermekhalott kezeibe azért tettek 
gyertyát, hogy szüleit égő gyertyákkal fogadhassa a másvilágon, különben azok 
letérnének a Paradicsom felé vezető útról.66

Az a nézet is általánosan elterjedt volt, hogy még a gonosz, bűnös lelkek is 
fényesebbé válnak, rokonaik imái és gondoskodása által, amit a halott körül 
fejtenek ki – annak lelki üdvéért – különösképpen a halált követő napokban. A halottakért szóló imaformu-
lák rövidek, de mint általában az imák esetében, erejük nem a hosszúságukban rejlik, hanem a folyamatos 
ismételgetésükben: Isten, irgalmazz a lelkén! Fénnyé váljon a lélek! Ezen fohászokat sűríti erőteljesebb képbe 
a fénylélek (luszahogi) kifejezés.

61 Abeghjan, M. 1975. 26-27.
62 Tánczos V. 2006. 250.
63  Lalajan, J. 1988b 413; Lalajan, J. 1910. 194.
64  Liszicjan, Sz. 1969. 211-212.
65  Lalajan, J. 1910. 193-194.
66  Liszicjan, Sz. 1969. 212.

„A test elhantolásával véget 
érnek az eltávolító–elválasztó 
rítusok: a lélek végleg elszakadt 
a testtől, de nem távozott el.

„

„A halotti áldozatok 
a lélek számára tett 
engesztelő rítusok.

„
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A lélek útja és a mélygyász – másodnaptól hetednapig
A testtől végleg elválasztott lélek általános örmény hit szerint a temetés másnapján indul el az ég felé vagy 

Jeruzsálembe. Indulását elősegítendő a halott apja vagy fi vérei reggel kimentek a temetőbe, megcsókolták a 
sírt, és háromszori Jaj! kiáltással szólították fel az útra kelésre. Gandzak megye néhány falujában jegyezték fel 
a XIX. század végén, hogy a temetés estéjén tüzet raktak a síron, mert akkor a lélek a tűz lángjához hasonló 
fényességben fog felszállni az égbe.67 

A temetést követő nap kiemelt jelentőségét jelzi az asszonyok első látogatása a sírhoz. Enni és innivalót 
vittek magukkal, amit a sírra helyeztek, megsiratták a halottat, együtt ettek-ittak, majd a maradékot a síron 
hagyták. Varandában szokás volt ilyenkor a sírra vizet önteni, azzal a vízzel az asszonyok és férfi ak megmosták 
arcukat, mellkasukat, hogy megszabaduljanak az ijedségtől. A sírhant földjéből pedig a szívükre kentek, hogy 
megnyugodjanak, ne gyászoljanak sokáig.68

A gyász külső megjelenési formája a nők sötét fejkendője. Vaszpurakanban a mélygyász idején az asszo-
nyok kibontott hajjal jártak, nem fésülködtek, és hamut szórtak fejükre.69 Szaszunban a férfi ak kalapjaikat 
kifordítva vették fel, és általánosan elterjedt volt, hogy a gyász jeleként nem borotválkoztak. A temetési menet 
végén haladók a halott egy-egy ruhadarabját tették a fejükre, ugyanígy jártak el az otthonmaradt asszonyok, 
lányok is.70 A „napra” nem mehettek, csak éjjel hagyhatták el a házat, de akkor is csak halottas házhoz me-
hettek. Hét napig kenyeret nem sütöttek, és ételt sem főztek. A közeli rokonság kötelessége volt élelemmel 
ellátni a gyászoló családot: az asszonyok hozták a halotti torok ételeit, minden rokoni családnak egy-egy fazék 
ételt kellett küldenie meghatározott napokon. A nemek szigorú elkülönülésének rendjét tartva, a rokonság 
asszony tagjai étellel, itallal, lelki támogatással a gyászoló asszonyokat segítették, a kötelező részvétlátogatá-
sok, a templomi közös imádkozások pedig a férfi  hozzátartozók kötelessége volt. Az egész faluközösségben 
szolidaritásuknak kifejezéseként hét napig nem dolgoztak a földeken. A szűk rokonságban egész évben nem 
rendezhettek hangos muzsikával folyó lakodalmat. A gyászban való közösségi részvételnek a XX. század elején 
élő formái minden bizonnyal a nemzetségi kötelékekre vezethetők vissza. 

Hetednap: a lélek megérkezése – a mélygyász letelte
A XIX. század végén a mélygyász jól érzékelhetően elvált az általános, egyéves gyásztól, mégis a néphit 

oldaláról megvilágítva a kérdést úgy véljük, hogy két hagyomány egymásra rétegződéséről van szó, amikor 
gyászról és mélygyászról beszélünk. Az általános népi vélekedés szerint ugyanis a gyász a lélek másvilágra tör-
ténő megérkezésével egy időben telik le. Az örmény néphit pedig kétfajta hagyományt őrzött meg: az egyik 
szerint a lélek a temetés utáni hetedik napon érkezik meg Jeruzsálembe, a másik elképzelés pedig úgy tartja, 
hogy a lélek egy éven keresztül a földi világban marad, láthatatlan vagy megtestesült formában, nem szakad-
va el hozzátartozóitól. A két hit párhuzamosan élt egymás mellett és a látszólagos ellentmondás ellenére is 
mindkettőhöz kapcsolódóan megőrződtek szokások. Így minden örmény vidéken a temetés utáni egy évben a 
hetedik és a negyvenedik nap, valamint a temetés évfordulója szervezte a gyászoló rokonság életét. 

A temetés utáni Hetednap (Okht – tájnyelvi jelentése: hét) kiemelt jelentőséggel bírt, noha a szertar-
tásos rendbe illeszkedő szokáscselekvések nem feltétlenül ezen a napon zajlottak le, hanem egyes helyeken 

67  Lalajan, J. 1988b 413.
68  Lalajan, J. 1988a 150. 
69 Lalajan, J. 1910. 196.
70 Nahapetjan, R. 1986. 61.
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a közeli napokra oszlottak szét. E nap „törvénye” szerint a közeli hozzátartozók meglátogatták a gyászoló 
családot: a temetőbe mentek, a pap áldását kérték a sírra, a rokonok által hozott ételt, italt magukhoz véve 
emlékeztek a halottra. Az ételt, italt, amit nem fogyasztottak el, a halottnak szánt áldozat jeléül a síron 
hagyták. A sír mellett zajló szertartások rendre ugyanúgy ismétlődtek meg minden sírlátogatáskor, férfiak 
s asszonyok mehettek együtt, vagy nemek szerint külön-külön csoportosan.

A gyászból való kiemelés azonban a férfi ak és asszonyok elkülönülten, de párhuzamosan végzett szertartá-
sos eseménye, amely a közeli hozzátartozók és barátok kötelessége volt.

„A temetést követő napon a pap meglátogatja a gyászolókat, hogy ’a gyászból kivegye’ őket, vagyis hogy az eddig otthon 
ülő, gyászoló férfi akat a piactérre vigye. Csatlakoznak hozzájuk közeli barátok, betérnek egy italboltba, és minden 
barát számlájára bort és pálinkát rendelnek. Isznak a halott lelki üdvéért, és olykor teljesen részegen távoznak. Az 
utóbbi időben a városi papság kezdi megtagadni, hogy ezen a szertartáson részt vegyen.” (Gegharkunik, 1907)71

„A férfi ak a hetednapi tor után eltávoznak, csak a közeli hozzátartozók maradnak. A koma (kavor) vagy a ke-
resztapa (szanaher) elhívja a borbélyt, hogy borotválja meg a gyászoló férfi akat 
és mossa meg a hajukat. Csak ezután mehetnek ki a gyászoló férfi ak a közeli 
rokonok kíséretében, és vehetik fel újra munkájukat.” (Mus-Taron, 1916)72

„A temetést követő hatodik nap a halottal rokon asszonyok és egykori 
szomszédasszonyai újból összejönnek a halott házában, és megmossák a 
gyászolók haját, amit egészen eddig nem moshattak meg. Aznap este a 
közeli rokonok ’gyász-tálat’ (szgahan) küldenek. A szgahan különféle süte-
ményekből, főtt csirkéből, pálinkából, borból és a legidősebb gyászoló férfi  
számára küldött ruhából áll. ” (Varanda, 1896)73

„Ugyanezen a napon [hetednap], a tor után megérkeznek az asszonyok 
is [a halottasházhoz]. Közülük a komaasszony (kavorkin) és a szépanya 
(khnami) egy-egy tömb cukrot és egy-egy vörös fejkendőt hoznak. Este 
az istentisztelet előtt a gyászoló asszonyok vállaikra és fejükre vetik a 
halott ruháit és a látogató asszonyokkal együtt elmennek a temetőbe, megáldatják a pappal a sírt, 
sírnak, halottas énekeket énekelnek, imádkoznak, majd visszatérnek a halottasházhoz és hozzálátnak 
az étkezéshez. Az étkezés után az asszonyok a vörös fejkendőket teszik a gyászolók fejére, levéve a fe-
kete kendőket, de a halott anyja illetve özvegye nem egyeznek ebbe bele: ők olykor egész éven át fekete 
kendőjüket hordják gyászuk jeléül.” (Mus-Taron, 1916)74

A hosszú, egy évig tartó gyászidőszak a XX. század elején rendszerint már csak a halotthoz legközelebb álló 
asszonyokra, az özvegyre vagy az édesanyára vonatkozott: ők egy éven keresztül tartózkodtak a mulatságoktól, 
feketében jártak, és Húsvétkor fekete vagy kék tojásokat festettek (Vaszpurakan).75

A közösség aktív részvétele a gyászban és a gyász feloldásában egyértelműen a gyászolók közösségbe való 
visszafogadására irányult. A lelki támogatás jellemző példája az a szaszuni szokás, hogy a rokonság a hetedik 

71 Lalajan, J. 1907. 64.
72 Lalajan, J. 1916. 194.
73 A szgahan szó szerinti jelentése: „gyászból kihozó”. Lalajan, J. 1988a 150.
74 Lalajan, J. 1916. 194.
75 Lalajan, J. 1910. 196.

Moldvai örmény temető
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napon házról házra hívta a gyászoló férfi akat, ruhákat, kalapokat ajándékoztak nekik, így segítve őket át a gyász 
szomorúságán.76 A legtöbb vidéken egy éven keresztül eljegyzés vagy lakodalom idején, illetve a nagy ünnepekkor 
az egész rokonságból ajándékokkal kedveskedtek a gyászoló családnak, hogy ők is boldogan ünnepelhessék meg 
a jeles alkalmakat. 

Hetednap vagy a rákövetkező héten megszűntek a lélek távoltartására, megtévesztésére irányuló tilalmak: a 
halott testét szimbolizáló követ elhajították, a sírásó szerszámok vasát helyükre állították, a korsót, amelyben a 
mosdatáshoz vizet hoztak, újra használatba vették, feloldották a sütés-főzési, mosási tilalmat. A rokonság asszony 
tagjainak segítségével rendre kimosták a halott ruháit, ágyneműit. Ekkor került sor a halotti szertartások során 
segítséget nyújtók kifi zetésére: a halottmosdatók kapták meg a halott ruháinak és ágyneműjének nagy részét. 
Szintén őket vagy a papot illette a halottas ruhára szánt anyag fennmaradó része, amelyet még a halál napján 
a kenyérsütő helyiség egyik oszlopára tekertek, így biztosítva minden „szennytől” való tisztulását, hiszen a ke-
nyérsütés helyszíne és a tűzhely tisztasága az ott végzett teremtő cselekedetek révén újra és újra biztosítódott. A 
sírásókat külön vendégül látták a hetednapi halotti toron. A halott körüli feladatok ellátására legtöbbször szegé-
nyebb ismerősöket vagy szomszédokat kértek, amely szokásban a közösségi gondoskodás egyik példája nyilvánul 
meg. A szegények kiválasztása talán nem a munka alacsonyabb rendűségével áll összefüggésben, hiszen a halott 
végtisztességének megadása, a fürdetés, a sírásás „veszélyes” volta elvégzőjére nézve mindenképpen megtisztelő 
feladat, hanem a segítségért cserébe adott anyagi hozzájárulással a rászorulókról gondoskodtak a falu tehetősebb 
családjai. A halott ruháinak rokonok közti szétosztása mágikus jelentőséggel bírt: úgy gondolták, hogy egy-egy 
darabért a lélek nem fog egy helyre visszatérni, olyan sok helyre pedig csak nehezen tudna elmenni.

A borotválás és a hajmosás valamint a halott ruhájának, ágyneműjének kimosása szertartásos cselekedetek, 
melyek lényege: „megtisztulni a halott által rajtuk hagyott testi nyomoktól”.77 Így tehát a temetést követő egy hét 
végére majdnem minden a megszokott mederbe terelődött, ám egy éven át a halott még új halottnak számított. 

A halottak lelkének fogadása – alamizsna
„Itt [az égben] minden [lélek] madár alakjában él, a jók egy virágos, fás kertben, a bűnösök egy 
sötét helyen, és amelyek se nem jók, se nem bűnösök, a jók mögött állnak. Innen szállnak alá a lelkek 
sírjaikra, sokszor meglátogatják hozzátartozóikat, megjelennek álmaikban. A halottak összes napján 
leszállnak sírjaikra, és ott várják, hogy hozzátartozóik jöjjenek s áldassák meg a sírt. S ha megáldat-
ják, a lelkek örülnek, megáldják az áldást kérőket, és felszállnak az égbe, és ha nem áldatják meg, 
elkeserednek, s hozzátartozóikat kárhoztatva elreppenek.”78 (Varanda, 1896)

Heted- és negyvenednapon, az évfordulón valamint a kiemelkedő egyházi ünnepekkor rendre megismétlőd-
tek a temetés utáni halotti tor szertartáselemei (sírlátogatás a közeli ismerősökkel, a sír megáldása, állatáldozat, 
a résztvevők megvendégelése általában süteményekkel, gyümölcsökkel, húsos ételekkel, pálinkával, borral, ala-
mizsnaküldés a szegényeknek, étel- és italáldozat helyezése a sírra). Az ismétlések megerősítő szerepe egyrészt a 
halott lelkének szóló áldozatra, másrészt a szertartások közösségi jellegére irányult – vagyis a szokások gyakorlá-
sával minden egyes alkalommal a rend helyreállítására törekedtek. A szegényekről való gondoskodás és a halott 
számára felajánlott ételek mögött az a hit áll, hogy a torbéli áldozati étel ereje a halottak lelkét fogja szolgálni. 

76 Liszicjan, Sz. 1969. 214-215.
77 Liszicjan, Sz. 1969. 214.
78 Lalajan, J. 1988a 151-152.
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A régi és új halottakért tartott lakomák az egyes területeken más-más elnevezést kaptak: zsömahac (Zangezúr, 
Varanda), hark (Szaszun – „adósság”), petati hac (Dzsavakhk). Ha elmulasztanák a halotti étkezéseket, a halott 
lelke valamilyen ártó lény formájában visszatérne, és nem hagyná nyugodni hozzátartozóit. Szaszunban egész 
évben akár mindennap szántak néhány darab kenyeret a szegényeknek.79

Az álmokban vagy éjszakánként visszajáró halott lelkek ellen a halott szimbolikus megölésével védekeztek: a 
halott sírjába ott, ahol a szívét sejtették, egy hegyes botot szúrtak, vagy kiásták koponyáját és összetörték, szeget 
vertek belé. Így biztosították az élők és holtak világának elkülönülését a munkával folyó hétköznapokon, amikor 
a szellemlények gátolnák a földi létet. Az ünnepek azonban a transzcendes megjelenésének alkalmai.

Örmény szokás szerint az év öt nagy ünnepén emlékeznek meg a halottakról: Húsvétkor (Zatik); Jézus 
mennybemenetelének napján, Áldozócsütörtökön (Hambardzum); Jézus Színeváltozásának ünnepén (Vardavarr); 
Mária Mennybevételekor és Szent Kereszt ünnepén. Úgy tartották, hogy ezeken a napokon a halottak lelkei 
meglátogatják hozzátartozóikat, és letelepednek a „tűz” mellé. Ezért gyertyákat, mécseseket, tömjént égettek 
a házakban, így teremtve világosságot a visszatérő lelkeknek. Ezeken a napokon tehát várták halottaikat, nem 
féltek ártó hatalmuktól. A „halottak idején” szokásos tilalmak (mosási, fürdési tilalom, sok víz fogyasztásának a 
tilalma) szintén érvényre léptek jelezvén, hogy ez a „halottak ideje”.

Nagypénteken a misét a halottakért celebrálták. Utána a templom előcsarno-
kában lepedőket terítettek le, s minden család elfogyasztotta magával hozott ala-
mizsnáját. A „lakoma” jellegzetes eleme a kovásztalan kenyér: Krisztus keresztre 
feszítésének napján a kenyér nem kel meg, ezért a halottak táplálékának tartott 
kovásztalan kenyeret sütöttek.80 Máig kiemelkedik a halottas napok sorából Szent 
Kereszt ünnepe és másnapja. A szeptember közepi emléknapon gyümölcsöket 
vittek a sírra, és megvendégelték az áldást osztó papot és a gyászolókat.

Általános gyásznapnak a nagyböjt első napját tekintették. Ilyenkor férfi  ro-
konok, ismerősök látogatták meg a gyászolókat: „Áldott böjtöt! Böjti imátok meg-
foganjon, minden évben boldogságban teljen ez a nap!” – kívánták. Imádkoztak a 
lélek nyugalmáért (hogehangiszt), de az imák és a mise nem az egyes családok új halottjaiért szólt, hanem az egész 
közösség régi és új halottainak üdvét és nyugalmát kívánták biztosítani. Egyúttal a téli ünnepkör lezárásaként a 
természet újjászületését segítették elő.

Miként a természet évről-évre megújul, úgy él tovább az ősök lelke utódaikban, s végeredményben „a halál 
nem megsemmisítő, nem ront az emberen, sőt értékessé tesz, megszentel.”81
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dr. Issekutz Sarolta

Örmény halottkultusz és temetkezés 
Bukovinában és Erdélyben 1

Töredék a bukovinai örmény hiedelmekből és szokásokból

Ha valaki meghal, úgy annak ruháit és ágyneműjét elajándékozzák, mivel azt hiszik, hogy nem jó azokat a 
háznál tartani, nehogy azáltal valami módon a halott nyugalmát megzavarják. A halott kisebb kedvenc tárgya-
it (pipát, kést, stb.) koporsójába teszik, és vele együtt temetik el. Míg a holttest a házban van, oda nem szabad 
vizet bevinni, mert azt hiszik, hogy akkor a kút vize kiszárad. Épp úgy nem szabad abban a szobában hét nap 
letelte előtt lakni, ahol valaki meghalt, mert azt mondják, hogy az ember halála után a lélek még hét napig a 
földön jár, és ott időzget, ahol legutoljára életben volt.

Erdélyi örmény halottkultusz és temetkezés 

A XVIII.-XIX. századi erdélyi örmény halottkultuszt Szongott Kristóf, Taris-
nyás Márton és Gergely Katalin gyűjtéseiből2 lehet megismerni. Szongott Kris-
tóf általánosságban beszél munkájában az örmény temetkezési szokásokról, és 
szamosújvári példákkal illusztrálja, míg Tarisnyás Márton és Gergely Katalin a 
gyergyószentmiklósi örmény szokásokat ismerteti.

Kifejezetten erzsébetvárosi temetési szokásokat a forrásokban nem talál-
tunk, csupán az örmény katolikus temetőre vonatkozó kevés anyagot. Ezért 
kiegészítésként néhány részletet közlünk az erzsébetvárosi főtemplom Histo-
ria domusából. 

Feltételezhető, hogy a Szongott Kristóf által lejegyzett halotti szokások 
általánosak lehettek azon erdélyi örmény közösségre nézve, akik zárt koló-
niában éltek, úgymint Erzsébetváros, Szamosújvár, Gyergyószentmiklós és 
Csíkszépvíz. A gyergyóiak szokásgyűjteménye mégis annyival különbözik, 
mint amennyit a velük együttlakó székelyektől átvett szokások jelentenek. 

1 Szamosújvár, szabad királyi város Monográfi ája IV. kötet: A magyarországi örmények ethnográphiája (Szongott Kristóf, Szamosújvár, Todorán 
Endre „Auróra” Könyvnyomdája 1903.)   
2 Tarisnyás Márton: Gyergyó Történeti néprajza (Akadémia Kiadó Budapest 1994), valamint Gergely Katalin: Sátorát letettem a romló 
testemnek…Halottas és temetkezési szokások Gyergyószentmiklóson (Pro-Print Könyvkiadó Csíkszereda, 2000)        

Görög Joachim síremléke
Gyergyószentmiklós
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Az Erdély-szerte és a Partiumba, Bánságba, Bánátba szétrajzott örménység megőrzött szokásairól nincs forrás-
anyag, így csupán feltételezhető, hogy legalább kezdetben őrizték az örmény közösség szokásait, hiedelmeit, de 
temetkezésük valószínűleg lakókörnyezetük szokásai szerint zajlottak. Az ősök iránti tisztelet azonban legalább 

Halottak napján hazahívta valamennyiüket gyökereikhez, a kolóniába, az ottma-
radt tágabb családba, az örmény katolikus temetőbe. De ilyen látogatást tettek és 
tesznek ma is az örmény gyökerűek, amikor évente elzarándokoltak Szamosúj-
várra a Világosító Szent Gergely búcsúra, vagy augusztus 15-én Erzsébetvárosra, 
a Nagyboldogasszony napi búcsúra. Ez alkalmakkor sohasem felejtették, és ma 
sem felejtik el felkeresni őseik sírját a temetőkertben.

Halál, halottas ház

A gyergyószentmiklósi hagyományok szerint a halál beálltakor a halottas ágytól 
elindulva, valamelyik közeli családtag égő gyertyával elment az ajtóig, mintegy 
„kikísérte a lelket”.

Szabály volt az is, hogy ha valaki meghal, köteles az a társulat (egyesület), 
melyhez a halott tartozott, két vagy négy személyt azon éjjelre a halott mellé 
rendelni, „de zsebkendők ne osztassanak ki”.

Az örmény közösség utasítása szerint temetés alkalmával a halottas-háznál 
(máhdun) csak a papoknak lehetett viaszgyertyát (geron, mom) adni. A viaszgyer-
tyát a halott koporsója (meleri széndug) mellé kellett helyezni.

A halottas háznál a kántor a halottról versben beszédet (kándz: búcsúztató) 
mondott. E szokással azonban Szamosújváron az 1860-as években már felhagytak.

Ravatal, temetési menet 

Szamosújvár hatósági rendelete (1765. január 24.) szerint: amikor a halottat te-
metni viszik, arca ne legyen nyitott (erészé páczh cshi dánin), hanem tegyék rá a 
koporsó fedelet, és úgy vigyék.

Kezdetben – keleti szokás szerint – délelőtt temették el a halottat. Előbb a 
templomba vitték a holttestet, ott a lelkéért misét mondattak, és csak azután 
temették el. 

Gyergyószentmiklóson az 1680. évi Canonica Visitatio elrendelte: „Azt is meg-
tartsák a Jámbor Ürmény Atyafi ak, hogy benn a szentelt kápolnában részegségre 
ne igyanak, vigadgyanak, hanem kívül legyen szabad nekik az ő szokások szerint 

való ceremóniákat akár mikor is elkövetni Istenesen”. Eszerint mulatságaikat, legalábbis az ökörsütéssel egybe-
kötött halotti tort a kápolna körül tartották.

A temetés az 1880-as évekig általában többnyire a családi háztól történt, később a temető kápolnájában ravataloz-
ták fel az elhunytat, a koporsót pedig az ismerősök, barátok vitték a sírig.

A gyászkocsi használata 1900 körül jött divatba. A XIX. századtól kezdődően pedig a temetkezések tartozéka 
lett a gyászjelentés is,  ami a gyász hírül adását szolgálta. A Szamosújváron Szongott Kristóf által indított és szer-

Szamosújvár, 
Salamon templom

Szamosújvár, székesegyház
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kesztett ARMENIA magyar-örmény időszaki szemle című folyóirat a XIX. század végétől megjelentetett gyászhí-
reivel rendszeresen tudósította az erdélyi örmény közösséget. Ezt a  szokást követi az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület által 1997-ben megindított Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek is.

Gyergyószentmiklóson és környékén az örmények temetési menete megegyezett általában a helyi lakosságéval. 
Elöl két fekete zászló és kereszt indította a menetet, utána a férfi ak, a pap, a kántor és a ministránsok következtek, 
majd a koporsó és a gyászolók, legvégül az asszonyok. Ami mégis megkülönböz-
tette őket, az a Legények Céhének, a későbbi Legényegylet jelvényének a kávázán-
nak a koporsó előtti vitele, melyet a vörösköpönyegesek követtek. Ez utóbbiak még 
manapság is megjelennek a különböző ünnepek szertartásain, illetve az egyház-
tanácsosok temetésén. Ez a hajdani Legényegylet hagyományainak egyike, mely 
beépült az egyházi szertartásba.

A Legényegylet nem mesterembereket, hanem ifj akat tömörített magába, 
azonban a céheknek megfelelő szabályokkal élt.  Elöljáróit saját sorából válasz-
totta. Vezetői a főváta és az alváta voltak, akik jelvényként a vátabotot használ-
ták. A Céhnek 1715 előtt a szamosújvári mintára készült szabályzata szerint, 
„a legény ha nincs tizenkét esztendős, már beállhatott, ha elmúlt, köteles beál-
lani” a Legényegyletbe.

A Legények Céhének feladata volt az ifj ak erkölcsére felügyelni, őket a köz-
érdekű akciókba bevonni. Így például a céh adta a nagy ünnepeken a templomi 
díszőrséget (vörösköpönyegesek). 

1721-től kezdve az 1890-es évekig a Legények Céhének tagjai a váta felügye-
lete alatt ásták meg minden halottnak a sírt, testületileg részt vettek a temetésen, 
sokszor rúdon vitték a koporsót a halottas háztól a temetőig. Viszonzásképpen 
a gyászoló család két selyemkendőt vásárolt: az egyiket a temetési menet elején 
vitt keresztre, a másikat pedig a közvetlenül a pap előtt vitt  egyleti jelvényre, a 
kávázánra kötötték.  Az így összegyűlt kendőket az év végén elárverezték, és árát 
az egylet jövedelméhez csatolták. 

1730-ban az örmény templom építésének megkezdésekor a céh tagjai testü-
letileg ásták meg az alapok egy részét is.
A társulat minden évben különleges ajándékkal látta el a templomot. 

Ha egy tagtárs megbetegedett, a tagok meglátogatták. A szegény betegnek a 
társulat pénzén hívtak orvost, és vettek orvosságot. „Ha vagyonos ember hal meg, 
örökösei valamit adjanak a társulatnak. Ha szegény a halott, a társulat temettesse 
el” – szólt a szabályzat. A céh eredeti formájában az 1800-as évek végéig maradt 
fenn. Később Legényegylet néven működött 1948-ig, azonban régi funkcióiból 
nagyon sokat veszített, illetve tevékenysége a nagy ünnepek alkalmával a templo-
mi díszőrség biztosítására és egyes kulturális rendezvényekre szorítkozott. 

Az Erdélybe történt betelepülést követően az örmény közösségek általában az örmény templom cintermében te-
mették el halottaikat. II. József császár óta viszont már köztemetőket használnak az örmények is. A templom alatt levő 
sírboltban azonban Szamosújváron még 1903-ban is temetkeztek. Egy ilyen sírhely ára 100 forint volt.

Gyergyószentmiklós

Gyergyószentmiklós
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Halottvivők, sírásók, Temető-testvérek, harangozás 

Szamosújváron 1721-ben alakult meg a Szent-Háromság-társulat. A dr. Stephanián-Roska István apostoli vi-
kárius által aláírt szabályzatának 12. pontja kimondja, hogy „Mostanig a fi atalság ásott sírt. Mivel a sírásás és 
eltemetés irgalmassági cselekedet, azért Krisztus nevében óva intjük a fi atalságot, hogy tartsa meg ezután is ezt a 
dicséretreméltó szokást. Az az ifj ú, aki nem akarna sírt ásni, vagy temetésre menni, egy font viaszgyertyát ad (az 
egyháznak) büntetésül. A 11. pont szerint: „A  tagtársak, amint az életben levők, úgy a holtak iránt is keresztényi 

szeretetet tanúsítsanak, azért ha a tagtársak közül valaki megbetegszik, két tag 
látogassa meg azt, és ha a beteg szegény, a társulat ládájából adjanak neki anyagi 
segélyt, hívjanak hozzája orvost és fi zessék orvosságát. Ha nehezednék betegsége, 
hívjanak papot, azalatt pedig, míg ez az utolsó kenetet feladja, néhány tagtárs is 
legyen jelen égő viaszgyertyával. Ha elhal a beteg, a társulat tagjai mindnyájan 
menjenek el temetésére a társulat gyertyáival. Ha a meghalt tag vagyonos volt, 
akkor örökösei tartoznak –tehetségükhöz képest – a társulat ládájának valami 
pénzt adni, ellenben az elhalt szegény tagtárs temetési költségeit maga a társulat 
fedezze, lelkéért pedig misére valót adjon.”

Gyergyószentmiklóson a sírásás és hantolás a XIX. sz. végéig a Legények Céhe, 
a későbbi Legényegylet feladata volt, akárcsak a koporsónak a háztól a sírig „ru-
dakon vitele” is. A hagyomány megőrizte még a Szent Mihály-lován való halott 
vitel emlékét is. A temetési menetben a Legényegylet jelvénye után sokszor az 
egylet hagyományát őrző vörösköpönyegesek is jelen voltak, mint ahogy a koporsó 

mellett kétoldalt a jó barátok közül felkért gyertyavivők, a koporsó után a gyászosok, majd az asszonyok haladnak. 
A vörösköpönyegesek még manapság is megjelennek a különböző ünnepek szertartásain, illetve az egyháztaná-
csosok temetésén. Ez a hajdani Legényegylet hagyományainak egyike, mely beépült az egyházi szertartásba.

Az életükben sokat utazó kereskedők temetésén a temetési menetben a koporsó előtt vezették a halott kedvenc 
lovát is. Ezt a szokást utoljára 1884-ben Nádas Gergely és 1899 őszén Kopatz Jakab temetésén gyakorolták.

Az 1900-as évekig a temetés után a résztvevőket a temető kapujánál örményül Hádájégnak nevezett rétes-
sel kínálták meg. 

A nagyméretű torok rendezésének már az 1800-as évek közepétől nyoma veszett. Addig ugyanis szokás 
volt nagyméretű, ökörsütéssel megrendezett torokat rendezni. Manapság a temetés utáni vacsorára rendsze-
rint csak a közeli rokonokat hívják vissza. 

A környező falvakban élő örmény eredetű lakosoknál a temetés az illető községbeli szokásoknak megfele-
lően történik. 

Szongott Kristóf írta le, hogy Szamosújváron  a  XIX. század 70-es éveiben volt utoljára szokásban, hogy a 
temetésen három, egyenruhás (széles karimájú fekete kalap és fekete-zöld köpeny) férfi  is jelen volt, akik közül 
az egyik a megváltás jelvényét vitte, másik kettő tartóba helyezett vastag égő viaszgyertyát tartott kezében. Ők 
a „sírásó ifj ak”-nak voltak tulajdonképpen a maradványai. A temető-testvérek „Bábér” (öregek) nevet viselték és 
megjelenésükért bizonyos díjat kaptak.

Azt is tőle tudjuk, hogy a város alapítása óta majdnem Mária Terézia uralkodásáig (1700-1780) a kereskedő 
ifj ak voltak a sírásók. „Ezen gazdag, iskolázott ifj úság sohasem panaszlott, hogy a régi szokás milyen nehéz terhet 

Csíkszépvízi templom cinterme
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rótt vállaikra. Nem egyszer úgy feltörte az ásó, kapa a tenyerüket, hogy alig voltak képesek a boltban írótollat, 
singet forgatni, mégis zúgolódás nélkül eljártak köteles tisztüket elvégezni, 1773. július 29-ig.”  Ekkor egy kihá-
gás miatt eltiltotta a város az ifj akat a sírásástól és azt a határozatot hozta, hogy: „Sírásókat a város rendel, de azért 
a társulatok kötelesek ezután is temetésre menni és a halottat vinni”. Később a 
sírásást felfogadott, fi zetett sírásókra bízták. Száz évig (1700-1799) a kereskedők 
vitték a halottas koporsót a temetőbe.

1799. január 12-én a városi közgyűlés köszönetet mondott a kereskedők-
nek az eddig teljesített kegyeletes szolgálatukért és a halottak szállítását fi zetett 
sírásókra bízta, kiknek számát hatról nyolcra emelte, kötelességévé tette. Elha-
tározták, hogy a nyolc közül hat főnek a város csináltat fekete köpenyt. Ez a hat 
viszi a halottat „taxa” szerint.  Mehettek a sírásók köpeny nélkül is, de akkor 
nem kaptak ellenszolgáltatást. Ellenben ha köpenyben mentek, a halott családja 
1 forintot, gyermek halottért 40 krajcárt kellett hogy fi zessen. A kifi zetett díjak 
fele a rendezőség pénztárába ment, másik fele a sírásóké maradt.

A város: a bíró és tanácsnokok azt a határozatot hozták, hogy 1721-től a halot-
tért, ha gazdag fi zessenek a templomnak 6, és ha szegényebb 3 magyar forintot. Az 
egészen szegényt a temetőn kívül ingyen temessék el. A 7 év alatti gyermekért nem 
kellett fi zetni a templomnak, ellenben azokért, akik a 7 évet meghaladták, ugyan-
annyit kellett fi zetni, mint a felnőttekért. A halottért előre kellett a díjat fi zetni az 
egyházi főgondnoknak, hogy az ifj ak megáshassák a sírt.

Halottért való harangozásért az elsőrendű adófi zető polgár 3, a másodrendű 2, és a harmadrendű 1 máriást kellett 
hogy fi zessen az egyházi főgondnoknak. A szegénynek  semmit sem kellett fi zetnie.

Az alatt, amíg a halotti mise után a pap „sírt szentelt”, a régi szokás szerint 
harangoztak. Később úgy módosult e szokás a városi közgyűlés határozatával, 
hogy sírszentelés esetén csak a temetés utáni napon történő sír, vagy emlékmű, 
tumba megszentelése alatt harangozzanak.

Gyergyószentmiklóson a temetési menet felállása teljesen azonos volt a helyi 
lakosságéval. Elől két fekete lobogó, közte a kereszt, utána a férfi ak, majd a 
Legényegylet jelvénye, a kávázán következik – ezt olykor a Legényegylet ha-
gyományát őrző vörösköpönyegesek kísérik -, utánuk következik a pap, kántor 
és ministránsok, majd a koporsót viszik (gyászkocsin, vagy rúdon), kétoldalt 
a jó barátok közül felkért gyertyavivők, a koporsó után a gyászosok, majd az 
asszonyok haladnak.

A temetkezés helyének elrendezését illetően kevés az adat. A XVII. szá-
zadban a kápolna körül, a Ferenczy György által létesített Idegenek temetőjébe 
temetkeztek. A kápolna és a temetőhely megvásárlása (1717) és a jelenlegi 
örmény templom felépítése (1730-34) után az itteni temetéseket korlátozzák, 
csak az örmény közösség életében kiemelkedő személyeket, vagy azok hozzátartozóit temetik ide.

A régi örmény temető a városi múzeumi telek északi felének szomszédságában, attól keletre terült el. Ezt 
1860-ban zárták le véglegesen. A jelenlegi örmény temetőt 1836-ban nyitották meg, azonban 1860-ig a 

Csíkszépvíz

Csíkszépvíz
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régi temetőbe is temetkeztek. Utóbbi elrendezésére vonatkozóan nem kerültek 
felszínre adatok. Valószínűleg itt is családok szerint temetkeztek, akárcsak a 
jelenleg használt temetőben.

Sírjelként kő-, vagy vaskeresztet állítottak. Fakeresztről csak ritkán van tu-
domásunk. A templom udvarán vakolatból alakított kereszteket is használtak. 
A sírfeliratok szövegezését a tömörség jellemezte. Sírverseket ritkán készítettek.

Szamosújváron a halottak sírját sírkő, kereszt, nemesi címer díszítette.
Erzsébetvároson általában sírkő, ritkábban vaskereszt használata, szobor fel-

állítása a jellemző.

Halotti tor (hokuhácz)

Hokuhácz (hoki: lélek, hácz: kenyér, hokuhácz: az elhalt lelkéért adott étel, lako-
ma, halotti tor).

Ne adassék „hoku-hácz” (hoku háczén) a temetés ideje alatt, azért ne is hívják meg a népet (ocsh czenin ézelé). De 
ha a háziak (merelin dirvédikhé) akarják, meghívhatják mindjárt temetés után azon tisztelendő papokat és a kán-
torokat, akik jelen voltak a temetésen. Később (temetés után pár napra), ha a háziak úgy akarják, hoku-háczt is 
adhatnak, ekkor hívhatnak annyi személyt, amennyit csak akarnak, sőt más irgalmassági cselekedetet is gyakorol-
hatnak (ájl voghormutheán kordzkhér ál bilán ánelu). Közvetlenül a temetés után halotti tort nem szabad tartani, 
tehát azokat, kik visszajöttek a temetésről a halottas házhoz, se borral, se csokoládéval, vagy csemegével ne kínálják 

meg. „Asztalt (kész étkek), vagy részezetet („nászib”) ne küldjenek egyik helyről a 
másikra, úgy mint ezelőtt volt szokásban – tizenkét magyar forint büntetés terhe 
alatt.” (Szamosújvár Vár. Lev. 1721-177. sz.)

Régen temetés után asztalhoz ültették a jelentkező szegényeket, a feltálalt 
étkek közt mindig ott volt a „hokueruszta”.  

Lelkes laska (Hoku-Erustá) 
Hozzávalók: 4 l húsleves, fi nomfű, lestyán, 25 dkg marhahús, 25 dkg disznó-

hús, petrezselyemzöld, 2 db tojás, 2 db tojásból metélttészta, só, zöldkapor, 10 
dkg hagyma, borsmenta, majoránna, rozmaring, zsálya. Elkészítése: Húslevest 
készítünk fi nomfűvel és lestyánnal. Húsgombócokat, majd széles metélt tésztát 
főzünk bele, mindkettőből sokat. A húsgombócot apróra őrölt marha- és disz-
nóhúsból tojással, kevés reszelt hagymával, sóval, borsmentával, petrezselyem 

zölddel, kevés zöldkaporral, majoránnával, rozmaringgal és zsályával készítjük. Annyi húslében főzzük meg, 
amennyit felszív a tészta. Egy tál étel. Halotti toron szolgálták fel, azaz „Halott lelkéért adott laska”. 

Újabb időben a hokuhácz elmaradt és helyette a halottas ház előtt összegyűlt nem-örmény szegények3 közt pálinkát, 
kenyeret, szalonnát, vagy pénzt osztogattak. Azonban a koldulás ezen újabb nemét, amely a háziaknak nagyon alkalmat-
lan volt, egy-két évvel ezelőtt betiltották Szamosújváron – írja Szongott Kristóf a XIX. század végén. 

3 Azért csak a nem örmények között, mert örmény nem jött el, ugyanis  az örmény szégyennek tartja a kéregetést.
       

Csíkszépvíz

Gyergyószentmiklósi temető
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Halállal kapcsolatos jogi szabályok, örökösödési jog

Kos Mechitár a 12. században Nagy-Örményországban, a Kura folyó melletti 
egyik fejedelem számára összegyűjtötte az örmények szokásjogát. E gyűjtemény 
lett az örmények törvénykönyve. A kilikiai királyságban Hetum király testvére, a 
későbbi III. Leo király nagybátyja Sémpád léptette életbe Kos jogkönyvét 1265-
ben, miután lefordította a kilikiai örmény nyelvjárásra. Megjegyzendő, hogy a 
tatár kánok tatár nyelvre, míg Katalin cárnő orosz nyelvre fordíttatta a krímiai 
örmények számára. Kos Mechitár joggyűjteménye 6 részből áll: egyházi jog, vi-
lági jog, mózesi jog, római jog, jogszabályok gyűjteménye, görög jog. Ezt a gyűj-
teményt a lembergi jogkönyv őrizte meg az erdélyi örmények számára.

Az örmények örökösödési joga kezdetben a fi ágiságra volt lefektetve. Justiniánus 
kelet-római császár volt az első, aki a nők egyenjogúságát igyekezett elismertetni. Sike-
rült is a leszármazottak esetében egyenjogúsítani: ugyanis a fi úk és a leányok egyenlő 
örökösödésre tarthattak igényt, de már a testvérek örökösödésénél nem jutott érvény-
re ez az elv. Gyermekek nem létében a fi vérek s azok gyermekei továbbra is megelőzték a nőket, s azok gyermekeit. 
Testvéreknek s azok gyermekeinek nemlétében az oldalági rokonok örökölnek a negyedik ízig, mely után az állam lép 
az örökös jogába. 

Valamennyi oldalági örökös köteles átengedni az özvegynek az örökség negyed részét (ma özvegyi jognak 
mondhatjuk). 

A súlyos fogyatékkal születetteket kirekesztették az örökösödésből. A felségáruló gyermekei és rokonai azon-
ban nem veszítették el örökösödési képességüket, kivéve ha maguk is részesei a felségárulásnak. 

A gyermekek között egyenlő arányú a megosztás, de az apai ajándékot be kell számítani az örökrészükbe. 
A hozománnyal ellátott leányokat azonban teljesen kielégítettnek tekinti a régi 
örmény jog, de megengedi, hogy az apa végrendelete ettől eltérjen. Fennma-
radt az az ősi jog a XIX. század közepéig, hogy a férjhez ment leányok atyjuk 
halála után – kivéve a végrendeleti intézkedést – örökösödési joggal nem ren-
delkeznek, annak ellenére, hogy a királyi udvar egy 1813-ban kelt és 1828-ban 
kihirdetett rendeletével ezt a tilalmat eltörölte.

Szamosújvár megalakulása óta (egészen a XX. századig) az volt a szokás hogy 
a gyermektelenül elhalálozott asszony túlélő özvegye a jegybe vett javakon kívül, 
elhalt feleségének szüleitől kapott mindenféle javakat az örökösöknek tartozott 
kiadni.

A végrendelkezés a pap és két, vagy három „öreg”, mint tanúk előtt kellett 
hogy megtörténjen. A törvényes örökösöket is meg kellett hívni, hogy megis-
merjék a végrendelkező utolsó akaratát. Jogukban állott ugyanis azt megtámadni 
még a végrendelkező életében, de annak halála után már nem illette meg őket 
ez a jog. Kizárható volt az a gyermek az öröklésből, aki a szülőjét verte, gyalázta, 
vagy az engedelmességet vele szemben makacsul megtagadta. Minden végrendeletnek magában kellett foglalnia 
az elhunyt lelki üdvéről való gondoskodást célzó hagyományt, sőt az államnak is, ha végrendelet alapján örököl, 
meg kell tennie azt.

Csíkszépvízi templom

Szamosújvári síremlékek (tumba)
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A halott emlékének ápolása, a gyász

Szongott Kristóftól tudjuk, hogy az örmény emlékezete erős; hamar elfelejti 
az az elszenvedett bántalmakat, de sokáig emlékezik a kapott jóra. Kegyelettel 
emlékezik meg a holtakról, kiknek jó emlékét egész életén át megtartja. Midőn 
halottairól van szó, mindig azt mondja: voghormádz hoki (lélek, akin Isten már 
megkönyörült) és így említi: „Voghormádz hoki bábész, mámész, hájrész (áthász), 
májrész (mámász), déghász…(Néhai nagyapám, nagyanyám, atyám, anyám, gyer-
mekem…)  A gyász eltart legalább egy esztendeig.

A tehetős örmény, halottja lelke üdvéért temetés után negyven misét mondatott 
(khárszunkh). Egy XVIII. századi örmény levélben, melyet egy Sirin nevű örmény 
írt a szamosújvári főbírónak, az alábbiak olvashatóak: „Évente kétszer adtam halot-
tam lelkéért halotti tort (ergu dárbá hoku-hácz árilim), negyven misét mondattam 
(khárszunkhi dévilim), minden nagy ünnep (húsvét, pünkösd, karácson) alkalmá-
val a negyven misén kívül külön misére valót adtam (bádrákhnu ámen miédz ávur 
dévilim zárd ézkhárszunkhé), néha-néha 38 misérevalót és minden húsvét- és ka-
rácsonkor 7 misérevalót (jéph u jéph erszunéuthé bádárákhi u ámen zádgi u doni 
achté), lakomát adtam és ennivalót osztottam ki lelkeért a szegények közt (széghán 
árilim u pázsnilim hokun hámor ághkhádáczh).”

A gyász ideje a hozzátartozók – szülő, házastárs, gyermek, testvér – halála 
után egy év, a közeli rokonok hat hétig, fél évig gyászolnak; akiknek pedig feltet-
ték ugyan a gyászszalagot, de távoliak, azok már két-három hét után le is veszik 
azt. A gyász színe a fekete. A gyászolók mivoltát nemcsak a gyászszalag, hanem a 
fekete kendő és a sötét ruha is jelzi.

Gyergyószentmiklóson a temetést követően hat hét múlva tartják a hathetes mi-
sét, amely után ismét egy kisebb méretű tort vagy kínálkodást rendeznek.

Az alamizsnálkodás szintén fontos része a halottra való emlékezésnek. Pénzt, 
élelmet, ruhaneműt szoktak adni szegényebb asszonyoknak, hogy imádkozzanak 
az elhunytakért. A halottakra gondolva gyümölcséréskor gyümölcsöt, akinek te-
hene van, az tejet ad „Isten nevibe” annak, akinek nincs.

A halott névnapján, halálának minden évfordulóján, de legalábbis egy évre rá, szintén „mondatnak misét”. 
Ilyenkor a temetőbe is kimennek, virágot tesznek a sírra, és ott is imádkoznak a halott lelki üdvéért.

Halottak napja Gyergyószentmiklóson

Gyergyó történetének fontos epizódját jelentették az örmények, akik az 1637-ben kezdődő és 1672-ben vég-
legessé váló letelepedésükkel egy új társadalmi kategória, a polgárság megjelenését biztosították. Jelentősen 
hatott tevékenységük Gyergyószentmiklós fejlődésére és elősegítette a városiasodást. Letelepedésük óta külön 
közösségben éltek. Például az Örmények utcája is erre utal. Mára teljesen asszimilálódtak.

ifj . Issekutz Aurél 
síremléke, Lugos

Marosvásárhely
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A temető legnagyobb közösségi ünnepe a Halottak napja, mely felekezettől, 
hittől független. Gyergyószentmiklóson november elsején, Mindenszentek ün-
nepének estéjén, Halottak napja vigiliáján „ünnepel” a temető. Ekkor kivonul a 
város apraja-nagyja, hogy kegyelettel emlékezzék halottaira: virágot helyeznek a 
sírokra, gyertyát gyújtanak, imádkoznak értük, hogy „az örök világosság fényes-
kedjék nekik!” Ugyanakkor az elhunytak sírjánál találkozni, beszélgetni lehet a 
régen látott rokonnal, ismerőssel, baráttal. Így ez az ünnep nemcsak a halottakra 
való emlékezés, hanem az élők kapcsolattartásának is fontos alkalma. 

A temető már október utolsó napjaiban benépesül: a hozzátartozók esetleg 
a megbízottak rendbe teszik, föllazítják, esetleg fölássák a sírokat, új virágokat 
ültetnek vagy helyeznek a sírra, zöld fenyőgallyakkal, fagyönggyel, bogyókkal, 
krizantémmal díszítik. A közös gyászszertartást november 1-én délután 4 órakor 
tartják, nagyszámú hívősereg részvételével. A mise befejező részében elvégzik a minden temetéskor szokásos 
gyászszertartást, az ún. Libera-t, majd ennek befejezése után ki-ki meglátogatja elhunyt hozzátartozói sírját, ahol 
gyertyát gyújtanak, imádkoznak értük. A közös szertartás után lehetőség van arra is, hogy a jelenlévő papokat 
megkérjék külön ima, Libera végzésére a síroknál. Ezt főleg azok szokták kérni, akiknek friss halottjuk van, vagy 
akik síremléket csináltattak, esetleg felújították, kicserélték a régit, és szeretnék „beszenteltetni” azt. A pap a 
kántorral együtt megy a sírhoz és felváltva énekelnek, imádkoznak.

Hogy melyik sírra hány szál gyertyát tesznek, ez függ a rokonsági foktól, az 
anyagiaktól, érzelmi töltettől, azaz, hogy milyen viszonyban volt az elhunyt a 
sírját meglátogató személlyel. Aki nem jut el a temetőbe – idős, beteg, dolgozik 
-, az otthon, az ablakába kitett égő gyertyákkal világít a lelkeknek és imádkozik 
értük. A sírlátogatásokat általában délután négy és este nyolc óra között végzik.

November másodikán, a Halottak napjának délelőttjén mindig a temetőben 
végzik a szentmisét és gyászszertartást, este pedig a templomban, az egyházközség 
összes halottjáért. Ennek végén tíz percig (korábban hosszabban, akár egy óráig 
is) folyamatosan szólnak a harangok az elhunytakért. Halottak napján is sokan 
látogatják a temetőt, de már napközben. 

Gyergyószentmiklóson és a környéken nemcsak Mindenszentek estéjén, a Halot-
tak napja vigiliáján, illetve a Halottak napján, november 2-án emlékeznek meg az el-
hunytakról. A hónap első hete a halottak hete, november pedig a halottak hónapja. Ebben az időben többet imádkoznak 
a halottakért, többször meglátogatják a temetőt.

Legkevesebb két szál gyertyát illik tenni a sírra, s ettől felfelé párosával. Halottnak a virágot is páros 
szálanként viszik, míg élőnek illetlenség páros számú virágot adni.

Temető és sírjelek  

Gyergyószentmiklóson külön temetője van az örmény katolikusoknak, ahová más felekezetű halottat nem fogadtak be. 
1637-ben létrehozzák az Idegenek temetőjét a jelenlegi örmény templom helyén. Ennek emlékét őrzi a templom kapu-
bejárata feletti gerenda felirata: „Ezen helyet az idegenek temetésére berendezte Ferenczy György pap 1637. Május 9.” 

Erzsébetvárosi főtemplom

Vörösköpönyegesek
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1680-ban az itt lévő kápolnát bérbe adták az időközben betelepült örményeknek, akik később meg is vásárol-
ták azt, mivel itt tartották istentiszteleteiket és ide is temetkeztek. Az örmény közösség 1717-ben új temetőhelyet 
vásárolt és 1730-1734 között a kápolna helyére felépítették örménykatolikus templomukat. Ezután az itteni te-

metkezéseket korlátozták, csak a kiemelkedő személyeket, vagy azok hozzátarto-
zóit temetik ide. 

A jelenlegi örmény temetőt 1836-ban nyitották meg, azonban 1860-ig a régi 
temető végleges lezárásáig még oda is temetkeztek.

A síroknak keleti volt a tájolása. A halottat temetéskor a napkeltével szembe 
teszik, azaz a kelő nappal szemben. Az örmények a mai napig is betartják ezt a 
szokást, arccal mindig keletnek van a halott, akkor is, ha a síremlék lábtól van. 
Ősi szokást őrzött meg mind a mai napig a hagyomány, hisz a honfoglalás kori 
sírokban is a halott arcát általában a nap felé fordították.

Gyergyószentmiklóson a kereszt volt, és jelenleg is a kereszt az általános sírjel.  
Ezeket a kereszteket az örmények általában kőből és vasból állították, a templom 
udvarán pedig vakolatból alakított kereszteket is használtak. Különösen szépek a 
kovácsoltvasból készült keresztek az örmény templom udvarán. Formai változa-
tosságukkal hívják magukra a fi gyelmet az örmény templom kerítésében a vako-
latból formált keresztek és a különböző nemes kőből, vagy fémből készült, falba 
illesztett epitáfi umok. A régi sírjelek szív alakú, vakolatból kialakított keresztek, 
életfa mintázatú, korpusszal faragott kőkeresztek, régi öntöttvas keresztek. A fel-
iratokon kívül a sírjeleken gyakori a Krisztus monogram, a virágdíszítés, illetve a 
halálfej. 
Az örmény temetőben néhány kripta illetve kisebb sírkert is található. Ezek 80-100 
cm magas, díszített kovácsoltvas kerítéssel, beton, vagy kőszegéllyel körülkerített, 
több sírt befogadó kertek, amelyekben egy-egy család elhunytjai nyugszanak. 

A sírok közötti terület gondozását a temetőpásztor végzi, akinek szolgálati 
lakása a temető bejáratánál van.

Halállal kapcsolatos örmény mondások4

Az erzsébetvárosi örmény egy alkalommal így köszöntötte fel plébánosát:
„Isten éltesse a plébános urat amíg él; ha meghal, lesz más.”
Senki sem tudja, vajjon tart-e reggelig a gyertyája: Márt ál csh’ide, ádsáp incshu 
árvádu dsiráché bipérne.

Eljött, elmúlt; de helye nem maradt üresen: Egile, kénáczile, pájcz diéghé cshi ménáczhi báráb.
Én a vevő, Isten a fi zető („Megfi zeti a nagyharang”): Jész árnogh, Ásztvádz vidsárogh.
Halállal kapcsolatos az örményből szószerinti fordítás eredményeként a Másvilági családnév, amely az anden 
örmény szó fordítása.

4 Eredeti írásmóddal       

Csíkszépvizi templom 
főoltára

Krisztus levétele a keresztről - Rubens kép
Szamosújvári székesegyház
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Dr. Puskás Attila

Az örmény halotti szertartás 
és teológiai gyökerei

„Ki érti már a megmohosodott márványon az örmény feliratot” – kérdezi joggal a költő Erdély örmény temetőiben sé-
tálva. Átvitt értelemben a költői kérdés érvényes mindarra, ami összefügg az örmény múlttal Erdélyben: ki érti már 
az örmény feliratokat templomaink külső homlokzatán, oltárain, diadalívein? Ki érti már az örmény liturgiának 
eredeti szövegét? Ki érti azokat az énekeket, amiket örményül énekel a kórus?

A múlt megidézése valahányszor örményekkel kapcsolatos kérdéseket taglalunk nem nosztalgia, hanem annak 
a szellemi, lelki örökségnek a felelevenítése, ami által az örmény származású erdélyi magyar kicsit „másabbnak” érzi 
magát, mint honfi társa. 

Ez érvényes az örmények temetkezési szokásaira is, aminek kutatása nem nosztalgia érzéséből fakad, hanem 
önmagunk mélyebb megismerésének vágyából. Erdélyben már évtizedek óta senkit sem temettek örmény rítus szerint. 
Örmény rítusú papok évtizedeken keresztül római katolikus szertartáskönyv alapján végezték a temetéseket, helyenként 
egy-egy örmény énekkel, örményül mondott Miatyánkkal kifejezve az örmény származást. A kutatás jelenlegi állása 
szerint nem találni olyan iratot, amely tanúsítana erről az átmenetről, hiszen nem lehetséges, hogy Erdélyben ez 
mindig így lett volna. Ezért mindez, amiről lennebb olvasunk a múlt szokásainak felelevenítése, máshol élő örmény 
szokások bemutatása, amik alapján talán érdemes volna valamit a jövőben élő hagyománnyá változtatni.

A hívő ember sokszor megrögzött rutinsággal éli lelkiéletét az Egyházban. Sokan talán nem is voltak kellőkép-
pen felkészítve, mások belenőttek egyházi szokásokba, anélkül, hogy átelmélkedték volna a templomi szövegek, 
gyakorlatok értelmét. Pedig ezek tudatosítása a hívő embert közelebb viszi keresztény gyökereihez és végső céljához, 
Istenhez. Ezért az örmény temetési szertartás bemutatása, temetési gyakorlati kérdések, halotti emlékezések, emlék-
napok megismerése közelebb viszi az örmény származású embert örménységének mélyebb megismeréséhez is, az 
érdeklődőt pedig közelebb viszi egy nemzethez, élete, hitélete, reménye megismeréséhez. 

A kérdést két nagy részben szeretnénk tárgyalni. Elsősorban a halotti megemlékezések, szertartások teológiai 
mondanivalóját szeretnénk vázlatosan bemutatni, külön kiemelve itt Giuseppe Munarinipadovai nyugalmazott 
professzor munkásságát és szívélyes segítségét ezen a téren.1 Ezek után térnénk át a halotti szokások, emléknapok, 
temetési szertartás bemutatásához és elemzéséhez, lelki táplálékot is nyújtva az olvasónak.

1  A professzor az Áni pusztulásának idején élő Petros Getadarj (1019-1054) katholikosz és Szent Nerses Shnorali (1102-1173) „ante litteram” 
ökumenikus katholikosz négy halotti himnuszát fordította olasz nyelvre, és teológia szempontból elemezte, ill. összehasonlította más keleti egyházak 
halotti liturgiájával. Vö. Canone degli inni funebri della Chiesa Armena,I., in Bazmavep, 2002, 297-323. Canone degli inni funebri della Chiesa 
Armena,II., in Bazmavep, 2003, 315-344; Inni funberi della Chiesa Armena, in Bazmavep 2004, 239-288. A témával kapcsolatos utalásokat, 
párhuzamokat találhatunk Munarini professzor más írásaiban is: I funerali secondo la tradizione liturgica bizantina. Le esequie dei laici, in Oriente 
Cristiano, XXXII 2-3, 7-34; I funerali secondo la tradizione liturgica bizantina. I funerali dei bambini, in Oriente Cristiano, XXXVI  2-3, 3-39; 
Preghiera dei defunti, in Studi Ecumenici VIII (1990), 33-61.

en sé-
ti már
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„...a halál egy átmenet 
a feltámadás felé, 

egy elszenderülés csupán, 
amit a harsona hívó szava 

     szakít majd meg. 
„

  

1. A halotti megemlékezések és himnuszok teológiai alapjai

Az örmények feltámadásba vetett hitéről sokat elárulnak a halotti himnuszok, amelyek az örmény egyházi rituálé-
ban (Mastoc), csodálatos Saragánokban (himnuszok, énekek) és az örmény zsolozsmában (Zsamagirk) olvashatók. 

A mély mondanivalóra már a halotti himnusz örmény címe is utal, ahol a „nncseceloc” kifejezést olvassuk. 
A szónak értelem szerint a görög megfelelőt (koimomeon) követi, ami magyarra úgy fordítható, mint „akik al-
szanak, az alvók”. Szent Pál apostol a Tesszaloniki hívekhez írt levelében használja a kifejezést eredeti, teológiai 
értelemben, amit a magyar fordítás kissé elferdít, elhomályosítva igazi értelmét, amikor az „alvás” szó helyett 
„elhunytakat” használ: „testvérek, nem akarunk titeket tudatlanságban hagyni azokról, akik elhunytak, hogy ne bán-
kódjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük.”2 A halottak „alvása” a zsidó-keresztény hit arra az alapvető 
tanítására utal, hogy a halál egy átmenet a feltámadás felé, egy elszenderülés csupán, amit a harsona hívó szava 
szakít majd meg. A halottak „alvásában” keserves földi élet utáni pihenés, a megnyugvás, a békesség kerül előtér-
be, amire a requiem latin szava, a megnyugvás helyének görög kifejezése, a koimeterion utal.3 Az örmény halotti 
himnuszokban, a szertartás szövegben a pihenés helyét árnyéktalan jelzővel illetik, utalva arra, hogy az áldás, 
amellyel a pap megáldja a sírt, megőrzi a pihenő testet az „ellenség ártó hatalmától”. A pihenést a Szenthárom-
ságos Isten áldásának pecsétje biztosítja a halott számára az örmény szertartás értelmében.

Az örmény egyház halotti himnuszai eredeti, bibliai alapokra helyezett teológiai koncepciókban gazdagok. 
Egyértelmű, hogy az örmények, hasonlóan más egyházakhoz (római, kopt, bizánci), a halotti szövegekben 

beszélnek bűnbeesés és a megváltás misztériumáról, általában párhuzamot vonva a két esemény között. Jézust új 
Ádámként mutatják be, aki a kegyelem forrása: „Teremtő és emberszerető Úr, aki érettünk megkóstoltad a halált…” 
Ez a „kóstolás” azonban egy fa gyümölcsére emlékeztet, egy fára, amely az Éden kertjét ékesítette, és amelynek 

ízlelése halált hozott az emberiségre. Jézus is „belekóstol” a halálba, de ennek az 
eseménynek teljesen ellentétes következménye van: új életet ad az emberiségnek. 

Teljesen beilleszkedik mindez az örmények keresztről alkotott képébe, hiszen 
a kereszt nem csupán egy corpus-szal díszített feszület, és nem keresztbe tett fa, 
mint más felekezetnél (római katolikus, lutheránus,) hanem kivirágzott fa, az 
élet fája. Ez áll a kőkeresztek (khacskar) keresztény ideológiájának hátterében a 
Kőországnak nevezett Örményországban, ahol a kő állítása és díszítésének ha-
gyománya korábbi, jóval kereszténység előtti időkre vezethető vissza. 

A kő használata jellemző volt Örményország lakóira arra a célra, hogy 
információkat, emlékeket szolgáltasson a kortársaknak és az utókornak. Főleg, ha ezek a kövek a bazalt, a gránit, 
az andezit csodálatos színeiben és formáiban voltak fellelhetők Kőország kies tájain. A legenda szerint Hajkot, 
az örmények atyját, aki hazájának nevet is adott (Hajastan-Hajk országa), zavarta az országában szerteszét heverő 
kőtömbök sokasága. Parancsba adta, hogy szemnek tetsző formában hordják össze a köveket. Csodálatos paloták, 
várak, templomok épültek a faragatlan kövekből, amiket hivatlan vendégek kiraboltak és elpusztítottak. Az 
örmények ekkor a kőkeresztek megoldását választották: a hatalmas kövekre kereszteket véstek, amiknek jelentését 

2  1 Tesz 4,13. A szentírási szakaszokat az Ó- és Újszövetségi Szentírás, Szent Jeromos Bibliatársulat, Budapest 1997 alapján idézzük. 
3  A magyarban ebből származó cinterem elvesztette ezt a jelentését. A kérdésről ld. Arató M. O., „temető”, in VERBÉNY I., ARATÓ M.O. 
(szerk.), Liturgikus Lexikon, Ecclesia, Budapest, 244-245. A továbbiakban rövidítése LL. Ld. még OPPERMANN, L., Friedhof, in HÖFER, J., 
RAHNER, K., Lexikon für Th eologie und Kirche, Herder, Freiburg 1960, 374-378. A továbbiakban rövidítése LTh K.
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az ellenség nem értette, és haszontalannak találta azokat. A legenda világán túl tény, hogy Örményország területén 
élt egy hagyomány, miszerint emlék-köveket állítottak a földbe, függőleges helyzetben, amit aztán idővel virág, 
ember, állatmotívumokkal díszítettek. Az örmény kereszténység keresztábrázolása, a feltámadás hitének kőbe 
vésett bemutatása bizonyos formában előkészített volt Kőország lakói számára.4

A halotti himnuszokban mély szentháromságos, krisztológiai és megváltástani 
refl exiókkal szólalnak meg azok, akiknek „lelke közel van Isten országához”. 

Az Atya megszólításában a keresztény bizalom szavai csendülnek fel, amikor 
haragtól mentesnek és irgalmasnak, valamint „keleti” jelzővel illetve emberszerető-
nek tartják. Az Atya emberszeretete a saját képére és hasonlatosságára való terem-
tésben is megnyilvánul. A teremtés azt jelenti az örmény szövegekben, hogy Isten 
„kiterjesztette” életét az emberi nemre, azaz életéből örök életet ajándékozott az 
embernek, azzal a céllal, hogy áldja Istenét. A himnuszokból, szövegekből kitű-
nik az is, hogy az ember valóban számíthat az Atya irgalmasságára és haragtól 
való mentességére, mert Isten az, aki minden tér és idő fölött van, vagyis mindenható, és mert szeretetből, nem 
érdekből teremtette a semmiből az embert és a világot.

A Fiú Isten Igéje, aki az Atya keblén ül, lényegében egy az Atyával és a Szentlélekkel. A halotti himnuszok-
ban, szövegekben Krisztusnak alapvetően a megváltói tette van kiemelve, aki megtestesül a Szent Szűztől, azért, 
hogy megváltsa az embert a bűn hatalma alól. A Filippi himnusz értelmében Krisztus „földre alázza magát”5, és 
mint „ártatlan bárány” adja vérét az emberiségért.

A halotti himnuszokban és szertartásokban kettős utalásban találkozunk a keresztény remény alapjával, 
ami szerint hisszük, hogy az elhunytat Isten befogadja Országába. Az embert a keresztségben nyert közösség 
teszi képessé erre a reményre. A keresztségnek ez szentpáli értelme fellelhető az 
örmény halotti szövegekben: ha Jézus önmagához hasonlóvá tett és magához 
fogadott bennünket, akkor megengedi, hogy mennyei Országának örököseivé 
válhassunk. Ennek a felfogásnak bibliai alapja a már említett Tesszaloniki le-
vélben található, ahol Pál apostol az ember halálát és feltámadását ok-okozati 
kapcsolatba hozza Jézus halálával és feltámadásával: ha ugyanis Jézus meghalt, 
akkor a kereszténynek is meg kell halnia, de ha Ő feltámadt, akkor a keresz-
tény is fel kell, hogy támadjon. A „ha-akkor” kötőszó pár azonban itt nem csak 
hasonlóságot fejez ki, hanem valóságos okozati, belső összefüggést Krisztus és 
a megkeresztelt között.6

G. Munarini professzor kiemeli az örmény szövegben használt tnagic kife-
jezést, amelynek mélyebb értelme nem csupán a hasonlóságra utal, hanem a 
Krisztusba való „beleágyazottságra”. A keresztényt tehát az a remény élteti, hogy a keresztség révén valósággal 
be lett „oltva” a krisztusi életbe, aki megadja neki a feltámadás örömét.7 

Másodsorban, a keresztényt a halál utáni életbe vetett reményében ezen túl még az is élteti, hogy élete 
során többször „táplálkozott” Jézus Krisztus testével és vérével. Ennek csodálatos kifejezése az örmény li-

4  Vö. POLIDIAN GHENEA, M., Ipostaze ale simbolului cruciform în arta armeană, Ararat, Bucureşti 2001, 77. 
5  Fil 2,1-9.
6  Vö. ROSSANO, P. (a cura di)., Lettere din San Paolo, San Paolo, Milano 19946, 75.
7  Vö. Canone degli inni funebri della Chiesa Armena, op. cit., 321. 

Gyergyószentmiklósi templom

„a kereszt nem csupán egy 
corpusszal díszített feszület, 
és nem keresztbe tett fa..., 
hanem kivirágzott fa, 
az élet fája. 

„
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turgikus szövegekben többször is olvasható „harmat-metafóra” Krisztus vérére vonatkoztatva: mint hűsítő, 
friss harmat ad erőt az Eukarisztia a léleknek.8 

A keresztényben tehát a keresztség és az eukarisztia szentsége révén él a remény arra, hogy Isten országának örö-
kösévé válhat. Mindez azonban nem vezethet egy túlzott optimista felfogáshoz, vagy determinista predestinációhoz. 
Az örmény szövegek a fi gyelmet többször is a végítélet napjára irányítják. Krisztuson keresztül valósul meg Isten 
éltető cselekedete, és általa történik az ítélet is. A halotti szertartásokon nem csupán a Krisztusba való elmerülés 

van kihangsúlyozva, hanem bibliai alapokon állandó utalás történik arra a képre, 
miszerint Krisztus az utolsó napon bíróként jelenik meg, hogy ítéletet tegyen em-
ber és kozmikus erők, a teljes mindenség fölött, abból a jól meghatározott célból, 
hogy megújítsa az embert és a természetet. A mindenség megújulása külső jelekben 
is megnyilvánul majd: a megújult természet, levetve az ősszülők ruháját, amit ők 
meztelenségük miatt érzett szégyenükben öltöttek magukra,9 új ruhát öltve tűnik 
fel. Az örmény halotti szertartások szövegében Máté evangéliumából vett részek 
olvashatók az utolsó nappal kapcsolatban. A szövegekben utalás van arra, hogy a 
mindenség ítéletének napja nagy és rettenetes nap lesz, amikor Isten szentjei és az 
apostolok között Krisztus megjelenik dicsőségében, hogy a kozmikus ítéletben el-

válassza azokat, akik az örök gyötrelemre mennek, azoktól, akik az örök életre.10

Ezek az utalásokat azonban mindig egybe kell, hogy csengjenek azokkal a képekkel, amik Istent emberszeretőnek, 
haragtól mentesnek, jóságosnak tartják. Isten ítélete ugyanis elválaszthatatlan az ő „szívétől”, így a végítélet napjára 
való utalásnak egyrészt pedagógiai jellege van, másrészt buzdítja a gyászoló gyülekezet tagjait, az olvasót arra is, hogy 
növekedjen az emberszerető Istenbe vetett bizalomban. A temetési szöveg retorikai kérdésében, hogy „van, olyan 

ember, aki ne vétkezne?” nem az ember keresi a kibúvót a szentségi élet elmulasztása 
miatt, hanem pontosan a bűnvalló léleknek az Isten megbocsátó szeretetében való 
hite és reménye jut kifejezésre.

A halotti himnuszok és szertartások imáiban a Szentlélek megújító, éltető erő-
ként szerepel. Ő az igazság lelke és a gyászolók vigasztalója, aki együtt teremt az 
Atyával és a Fiúval, élet és éltető lélek egyben. A halotti szertartás szövegében köz-
vetve utalásokat találunk a Szentlélekre szimbólumok használatán keresztül is. Ilyen 
szimbólum a galamb, ami a bibliai szimbolika szerint nem csak a béke jelképe, ha-
nem pl. a gyászolók vigasztalója, és ha Jézus keresztségére gondolunk, a Szentlélek 
szimbóluma is.11

A Szentháromság jegyében végzett szertartások második központi kérdése, a halott bűneinek megbocsá-
tásáért való könyörgés után a feltámadás, az Isten Országába való befogadás és pihenés témája. Annak ellené-
re, hogy a temetési szertartás elején mintha test és lélek szétválasztására találnánk utalást (Lelkek Istene és tes-
tek teremtője), a feltámadás az egész testre vonatkozik a himnuszok és más szertartási szövegek tükrében: „az 

8  A liturgiában a szentáldozás előtt a kórus így énekel: „…A feláldozott Krisztust kiosztják közöttünk, alleluja. Testét eledelül adja nekünk, szent 
Vérével harmatoz, alleluja…”
9  Vö. Gen 3,21.
10  Mt 25, 31-46.
11  Izajás próféta így könyörög: „úgy csipogok, nyögdécselek, mint a galamb. Szemem bágyadtan tekint a magasba: végy gondjaidba, légy segítségem.” 
(38,14). A Szentlélek, mint galamb szimbóluma Jézus megkeresztelésénél ld. Mt 3,16.

„...emlék-köveket állítottak 
a földbe, függőleges helyzetben, 

amit aztán idővel virág, 
ember, állatmotívumokkal 

díszítettek.
„

  

„...Isten „kiterjesztette” 
életét az emberi nemre, 

azaz életéből örök életet 
ajándékozott az embernek, 

hogy áldja Istenét.
„
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áldás földje szálljon (a halott) sírgödrébe, és támassza fel őt az utolsó napon”- imádkozza a pap a szertartásban.
A keresztény végső jutalma azonban nem a feltámadás, hiszen mindenki feltámad, némelyek örök életre, 

mások örök kárhozatra12, hanem az, hogy Isten a neki készített mennyei Jeruzsálembe várja őt. A temetési 
szertartásban olvassuk, hogy ez nem más, mint  „az angyalok helye, ahol Hénok, Illés megöregedtek, Éden pa-
radicsoma”. A szövegben nem véletlenül szerepel a két ószövetségi személy, hanem abból a felfogásból, hogy 
a hagyomány szerint mindketten felszabadultak a halál hatalmából, és élve ragadta el őket az Úr a mennyei 
Jeruzsálembe: Illést a törvény iránti buzgalmáért, Hénokot pedig hite alapján; vagyis mindkettőjüket igaz, Is-
tennek tetsző életük alapján.13 A halotti szövegek könyörgésének egyik alapve-
tő témája a mennyei Jeruzsálem, mint a keresztény ember végső célja, a sírban 
való „csendes alvás, pihenés után”.

A teológiai refl exió végén nem hagyhatjuk említés nélkül a temetési szertar-
tások végkicsengését, ahol a halál tragikuma után az öröm és hála hangja csendül 
fel. Pál apostol után, akinek „a halál nyereség”14 az örmény halotti szövegekben a 
dicsőítés tartalmi formáján túl fontos a formai elemre is odafi gyelni. A szertartás 
szerint először a kórus, majd az egész gyászoló gyülekezet, majd legvégül a pap 
zeng dicsőítő öröméneket, azaz háromszoros dicsőség hangzik el a temetés végén, 
reményt öntve minden gyászoló lelkébe.

Az örmény halotti szövegek így egy tökéletes keresztény teológiai képet al-
kotnak az örmények hitéről és reményéről a halállal kapcsolatban: fontos a hit Isten mindenható irgalmában, és 
Jézus Krisztusban, aki meghalt és feltámadt a halálból. Az ember a szentségi életén keresztül beoltódik a krisztusi 
életbe, és ennek alapján várja boldog feltámadását, hogy elfoglalja a neki szánt helyet az igazak körében. Ez a hit 
azonban akkor válik szívből és lélekből, és nem csak értelemmel megvallott hitté, ha a halál megtapasztalásakor a 
keresztény valóban dicsőíteni tudja Istenét. A dicsőítés a belső öröm hangja. Ilyen értelemben a halotti szövegek, 
saragánok, imák a gyászoló közösségnek, vagy az azokat olvasó embernek is szólnak.

2. A halottakról való megemlékezés az örmény katolikus rítusban

Tanulmányunkban az örmény katolikus rítusról beszélünk, hiszen erdélyi őseink nem sokkal betelepedésük után 
katolizáltak, létrehozva a Szentszék alá tartozó rövid életű örmény püspökséget.15 Az örmény katolikus Szent 

12  Vö. Jn 5,29
13  Ld. Sir 44, 16: „Hénoch tetszett az Úrnak, azért elragadta, a megtérés példája a nemzedékek előtt.”,  Zsid 11, 5: „A hitéért ragadtatott el 
Hénoch, hogy ne ízlelje meg a halált: «Nem találták többé, mert az Úr elragadta» Még eltűnése előtt bizonyságot nyert, hogy kedves az Isten előtt.”. 
Ld. még Ter 5,21-24; Sir 44,16; Sir 49,14, 1Mak 2,58. Az ószövetségi hagyomány szerint Illést Elizeus felkenése után tüzes szekéren ragadta magához 
az Úr. Hénok alakja az ősegyházban még olvasott Hénok könyvében olvasható. A könyv elmeséli Krisztus találkozását a két ószövetségi személlyel: 
Jézus a Paradicsom felé vezető útján Ádámot és a többi szentet Mihály arkangyalra bízza. Miközben bemennek a Paradicsom kapuján, találkoznak két 
férfi vel, akiktől megkérdezik: kik vagytok ti, hogy nem láttátok a halált, sem a Hádeszt, és testben és lélekben vagytok a Paradicsomban? A szöveget 
később apokrifnek tartották, de az etióp egyház kanonikus könyvnek tekinti. Vö. GECSE G., HORVÁTH H. (szerk.), Bibliai kislexikon, Kossuth 
kiadó, Budapest 1978, 85.
14  Fil 1,21.
15  Erről több forrásmunka van, és csak néhányat ismertetünk: PETROWICZ G., La chiesa armena in Polonia e nei paesi limitrofi , Roma 1988; 
JAKUBINYI GY., Ordinariatus Pro Armenis Catholicis in Romania, Kolozsvár 2001; GAZDOVITS M., Az erdélyi örmények története, Kriterion, 
Kolozsvár 2006, 290-322.

„A halotti szertartásokon...
Krisztus az utolsó napon 
bíróként jelenik meg, 
hogy ítéletet tegyen ember 
és kozmikus erők, 
a teljes mindenség fölött... 

„
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Áldozatban több helyen is történik megemlékezés az elhunyt hívekről, úgy a pap-diakónus, mint a pap-kórus 
(nép), vagy diakónus-kórus (nép) párbeszédében.16 Most azonban nem ezek bemutatásának szeretnénk időt 
áldozni, hanem a halotti megemlékezéseknek, amik elsősorban a Szent Áldozaton kívül történnek, vagy sajátos 
módon összefüggnek vele.
Az örmény liturgia az egyházi év több napján is megemlékezik az elhunytakról. Ebben hasonlít más keleti rítusok 
liturgiájához17, de eltér a latin rítustól, ahol ez a megemlékezés egyetlen napra, november 2.-ára korlátozódik (Ha-
lottak Napja). Ennek előestéjén szokásban van a „világítás”, a temetőben végzett áhítat. A késő őszi, téli ünneplés 
mintha az ünnepet a természet ciklusába helyezné18, semmint teológiai összefüggésbe. Ez utóbbi teljességgel meg-
található a keleti rítusokban, így az örményben is. 

Az örmény katolikus rítusban a halottakra való emlékezés napját (or mereloc) a liturgikus naptárak közlik (Do-
nacujc). A kalendárium öt ilyen napot jelöl meg, nagyrészük egy nagy ünnepet követő első nap van. Ebben azt az ősi 
szokást véljük felfedezni, amiről Sevillai Szt. Izidor (560-636) tudósít, hogy keresztények Pünkösd másodnapján 

emlékeztek halottaikra.19

Az örmény halotti megemlékezés kiemelkedő napja a Húsvéthétfő. Közvetlen 
Húsvét után emlékezni a halottakra a kérdést eredeti teológiai dimenzióba helyezi. 
Jézus halálára és feltámadására való emlékezés a keresztényben megerősíti a saját, 
szerettei feltámadásába vetett hitet és reménységet. Ezért Jézus Krisztus mennybe-
meneteléig énekli a feltámadás örömhírét: „Krisztus feltámadt a halottak közül. Ha-
lálával legyőzte a halált és feltámadásával nekünk életet ajándékozott. Övé a dicsőség 
mindörökké. Ámen”.

A halottakra való többi megemlékezés más, fontos ünnepet is követ a liturgi-
kus szokás szerint. Így január 7-én, az örmény karácsonyt és epifániát követő napon, Urunk Színeváltozása ünnepét 
követő hétfőn (Vartavar), ami az örmény mozgó liturgikus naptár szerint a Pünkösd utáni hetedik vasárnapra esik. 
Halottakra emlékeznek az örmények a legnagyobb Mária-ünnepen, Mária Mennybevételének ünnepén is, amit más 
rítusokhoz hasonlóan (római, bizánci, maronita, szír) augusztus 15-én ünnepelnek, vagy a hívek aktív jelenlétére 
való tekintettel az azt követő vasárnap. Szeptember közepén a Szent Kereszt ünnepén is történik megemlékezés a 
halottakról. Ezeken a napokon a szertartás általában a temetőben történik, némely helyen azonban a templomban 
– a helyi hagyományok szerint. Egyes közösségekben, mint pl. a római diaszpórában az örmény pap a halottakért 

16  A diakónus imádkozza: „Az összes hívekről, férfi akról és asszonyokról, öregekről és fi atalokról, akik bármely korban szentségben hunytak el Krisztusban, 
történjék megemlékezés ebben a szent áldozatban…” A pap többször is imádkozik a halottak lelkéért, átfogó módon mindenkiért (az örmény katolikus 
szentmisén): „…nyugtasd meg mind a Krisztusban ezelőtt elhunytakat: ősatyákat, pátriárkákat, prófétákat, apostolokat, hitvallókat, püspököket, papokat, 
szerpapokat, mindazokat, akik fogadalommal tartoznak szent Egyházadnak, és mindazokat a világiakat, férfi akat és nőket, akik a hitben hunytak el.” Majd 
később:  „Emlékezzél meg Uram és irgalmazz, és légy kegyes az elhunytak lelke iránt. Adj nekik nyugalmat és világosságot, és sorold be őket szentjeid közé 
mennyei országodba, és tedd őket méltóvá irgalmasságodra. Emlékezzél meg Uram azokról is, akik imáinkba ajánlották magukat, élőkről és megholtakról…” 
A szövegek alapjául szolgált: Pontifi cio Leoniano Collegio Armeno, Messa cantata in rito armeno, Roma 2002. 
17  Vö. MUNARiNI G., op. cit., 305, 20-22 lj. 
18  A nyugati egyházban a X. sz-ban a cluny bencések, Odilo apát vezetésével (994-1048) kezdték a Halottak napját november 2-án tartani. Az 
Egyház hivatalosan ezt a szokást búcsúnyerési lehetőségként tartja számon, a szokott feltételek mellett (gyónás, áldozás, pápa szándékára végzett ima). 
Vö. Halottak napja, in LL, 90-91. Manapság háttérbe szorult a megemlékezés karitatív oldala, amikor az emberek édességgel, étellel kedveskedtek 
szegényeknek, rokonoknak, gyerekeknek, hogy „engeszteljék”, megnyugtassák azokat a nyugtalan lelkeket, akik boszorkányként, szellemekként, 
lidércekként visszajártak, kísértettek, „elégtételt” követelve amiatt, hogy életükben, vagy haláluk után családjuk nem megfelelőképpen viseltetett velük 
szemben. Vö. Allerseelentag, in LTh K I., 350. Ehelyett manapság csak a sír feldíszítése maradt szokásban, természetesen más értelemben, a (legtöbb 
esetben) szép emlékezés kifejezéseként.
19  Vö. in LTh K I., 349.

„A halotti himnuszok 
és szertartások imáiban 

a Szentlélek megújító, 
éltető erőként szerepel.

„
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végzett általános ima közben felolvassa mindazok nevét, akikről a jelenlévő hozzátartozók megemlékeznek, ezáltal 
még személyesebbé téve a megemlékező szertartást.

A néppel való közös ünneplésen kívül halotti megemlékezés természetesen a papi, szerzetesi zsolozsmában is 
található, különösen azokon a napokon, amelyek különösen emlékeztetnek Jézus Krisztus halálára és feltámadásá-
ra. Jézus halálának napján, pénteken reggeli imában, és vasárnap, feltámadásának 
napján történik megemlékezés a Krisztusban elhunytakra.20 Munarini professzor 
megállapítja, hogy az örmények érdekes módon, a szombati napon nem emlékez-
nek meg a halottakról, holott a szombat majdnem minden keleti rítusban kettős 
jelentéssel bír: a teremtésre való emlékezés, valamint a feltámadás napjára való elő-
készület napja, amikor Jézus alászállt a poklokra, hogy kiszabadítsa az Ószövetség 
halott lelkeit. Szombati napon csak egy Nerses Shnorali pátriárka által írt him-
nuszban emlékeznek, a reggeli zsolozsma idején: „Bevégezve a teremtést, a hetedik 
napon az Úr megpihent a munkában, ő aki a megfáradtak nyugalma, és akinek akarata maga a nagy munka; megadta 
nekünk a biztos reményt, a vele való pihenést szombaton, hogy az Istenért végzett munka után a földön, a túlvilágon vele 
pihenhetünk….bevégezvén a megváltást, a pihenés hetedik napján, testtel a sír mélyébe szállt, és a pokol megkötött lelkeit, 
megszabadította, örök békét ajándékozva.”21

A halotti megemlékezés – mint már említettük – az eucharisztia szerves része, de különálló egységként, 
részként elhangzik a vasárnapi szent áldozatok végén is, inkább gyakorlati, pasztorális megfontolásból, 
mintsem liturgikus hagyomány alapján. Erre többnyire a nagyszámú örmény 
diaszpórában van szükség, ahol a gyászoló, megemlékező hozzátartozóknak 
nehézséget jelentene a megemlékezés napján eljutni az örmény templom-
ba (különösen, ha ez hétköznapra esik). Ugyanez a szempont érvényesül a 
gyászmisék esetében, ami közvetlenül a temetést követi. Más helyen, példá-
ul Erdélyben, valószínűleg a latin rítussal való szoros együttélés révén még 
mindig szokás a megemlékező szentmisét (nem gyászmisét) követő halotti 
megemlékezés, amiben megemlítik a halottak neveit. A latin szertartás sze-
rint már nem végeznek lucernariumot, az örmény rítus azonban őrzi ezt az ősi latin hagyományt. Ezzel 
mintegy lehetőség adódik a latin rítus történeti fejlődését tanulmányozónak, hogy bőséges forrásanyagot 
találjon elsősorban a Rómával egyesült keleti rítusok szertartásaiban. A liturgiák vizsgálata így egy igazi 
ökumenikus célt szolgál.22

20  Bővebben ld. MUNARINI, G., op.cit., 309.
21  Vö. MUNARINI, G., Preghiere dei defunti, in Studi ecumenici, VIII (1990), 40. (a szerző fordítása olasz nyelvből)
22  Az örmény katolikus szertartás szerint ünnepelt Szent Áldozat (Szurp Badarak) most is őrzi a latin rítusból átvett lépcsőimát. Ugyanakkor, pl. az 
örmény apostoli (gregorián) egyház liturgiája is a római katolikus liturgiából három dolgot vett át: a Hitvallás Evangélium utáni megvallását, a Szent 
Testet tartalmazó tányér (patena) és a Szent Vér kelyhének közös felemelését, és János Evangélium egy részének felolvasását a Szent Áldozat végén 
(Jn 1,1-14). Ezek valójában nem lényeges elemek, ahogyan igyekeznek örmény apostoli (gregorian) vonalon ezt megfelelő súllyal kihangsúlyozni: „A 
nyugati rítusok hatása így megállapodott az örmény liturgia periférikus kérdéseinél és sohasem sikerült eljutniuk annak szívébe”, in BARONIAN Z., 
Cuvânt despre Liturghia Bisericii Armene şi Liturghiilor Răsăritene, Eikon, Cluj Napoca 2003, 240. (szabad fordítás románból, szerk.megj.)

„A temetési szertartások 
végkicsengése: a halál 
tragikuma után az öröm és 
hála hangja csendül fel.

„
  

„...háromszoros dicsőség 
hangzik el a temetés végén, 
reményt öntve minden 
gyászoló lelkébe. 

„
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3. A temetés szertartása

Az örmény temetési szertartás, hasonlóan más rítusok szokásaihoz, azokon a helyeken zajlik, amelyek emberi 
élettel leginkább kapcsolatban vannak. A temetési menetek ezeket a helyeket kötik össze, még akkor is, ha 
ezek távol vannak egymástól.23 A halál ugyanis az élet szerves része, hagyományos közösségekben ezért a halál 

„megünneplése”, a temetés az élet más nagy eseményeihez hasonlóan a közös-
ség egyik legfontosabb eseménye. Csak a posztmodern társadalom számára ta-
butéma a halál és az elmúlás gondolata, mely egy valóságos ipart is fenntart.

Egy ember életében legmeghatározóbb hely a ház, míg keresztény számára, 
a ház után a templom. A ház korábban mindenhol több generációk együttélé-
sének színhelye volt, ahol természetes volt a születés és ugyanolyan természetes 
a halál is. A ház után a templom a legfontosabb hely egy ember életében, hisz 
a keresztség révén az ember Krisztus egyetemes Egyházának tagjává válik. A 
gyermek itt tapasztalja meg ezt: itt keresztelik és bérmálják24, itt járul először 
Szentáldozáshoz vagy Úrvacsorához, itt esküszik Isten előtt örök hűséget pár-
jának, és rábízza gyermekei nevelését, ezt a közösséget támogatja, és innen 
kísérik utolsó útjára, a „csendes alvás” helyére. Amennyire a modern társadal-
makban a mobilitás megszüntette a hagyományos életközösségeket, a három, 

négygenerációs nagycsaládokat, és a halál kérdésével való természetes szembesülést, olyannyira változott meg 
a temetés szertartása is a modern társadalmakban. A ravatal már nem a házban kap helyet, és a temetési menet 
sem érinti az emberi élet fontos helyeit. Még jó, ha a szertartást hagyományosan, egyszerűen a temetőben vég-
zik, ahonnan egyenesen a sírhoz kísérik a koporsót. A halál posztmodern megélése még ezeket a csökevényes 
formákat is igyekszik leegyszerűsíteni, elhomályosítva, vagy teljesen kiölve a halál drámai tragikumát.25

Erdélyben már nincs olyan örmény katolikus egyházközség, ahol ősi örmény rítus szerint végeznék a temetés szer-
tartását. Sajnos senki sem emlékezik arra az időre, amikor még ősi szertartás szerint temették a halottakat. A jelenleg 
Erdélyben hagyományaihoz egyik leginkább ragaszkodó Egyházközségben, Gyergyószentmiklóson, kortársak szerint a 
XX. sz. második felétől római szertartás szerint végezték a temetés szertartását.26 Arra a szokásra sem emlékeznek már, 
amiről Tarisznyás Márton örmény származású muzeológus számol be, miszerint a temetési menetben a koporsó előtt 

23  Gergely Katalin könyvében ábrázolja a temetési menet útvonalát Gyergyószentmiklóson, amely érintette a templomot és a templom udvarát, 
majd a sikátoron keresztül vezetett a temetőbe. Ez nem a legrövidebb út volt, de kötelező volt úgy az alszegi, mint a felszegi ember temetésén követni. 
Ld. Sátorát letettem romló testemnek, Pro Print, Csíkszereda 2000, 168.
24  Az örmény szertartás szerint a bérmálás egybekötött a kereszteléssel, és azt közvetlenül követi. Kivételek (itt az örmény katolikus egyházról 
beszélünk) csak abban az esetben vannak, ha a keresztelés szertartását végző pap nem örmény rítusú. Ebben az esetben a gyermek lehet örmény 
katolikus, amennyiben a szülők ezt kérik, de a bérmálás szentségében csak egy örmény katolikus pap által részesülhet, vagy az örmény rítushoz 
legközelebb álló rítus püspöke (pl. görög katolikus vagy római katolikus) által. Konkrét példaként álljon itt Gyergyószentmiklós esete, ahol a P. 
Fogolyán Miklós Omech. eltávozása után több örmény származású gyermeket római katolikus kisegítő lelkész részesített a keresztség szentségében. A 
bérmálás szentségében P. Szekula László Omech., Gyergyószentmiklósról elszármazott, Los Angelesben élő szerzetes részesítette őket 2000. július 12-én. 
Ezekben az esetekben, az örmény anyakönyvben a keresztelés dátuma eltér a bérmálás dátumától. Vö. Keresztelési Anyakönyvek, Gyergyószentmiklós.
25  Mindezt apró jelek alapján lehet felfedezni: pl. temetési szertartáson Nyugaton szokás párnát tenni a koporsóra, hogy a hozzátartozók ne hallják 
a föld dübörgését a koporsón.
26  Adatközlőnk itt az örmény templom gondnoka, Zárug Aladár (sz. 1942.dec.23.), aki 1977 április 26-ától volt az Egyházközség gondnoka, az 
1989-es változásokig. Visszaemlékezései szerint ez „mindig így volt, mióta én emlékszem, azaz az ötvenes évekig”. 

„Az örmény liturgia az 
egyházi év több napján 

is megemlékezik az 
elhunytakról: Húsvéthétfő, 

Urunk Színeváltozása, Mária 
Mennybevételének ünnepe, 

Szent Kereszt ünnepe 
„
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vitték a halott kedvenc lovát.27 Csupán az 1979-nen elfogadott Egyháztanácsi szabályzat tér ki arra, hogy megkülönböz-
tetett módon kell felravatalozni és eltemetni a papot, a kántort, a harangozót és az egyháztanácsost. Ennek helye egyér-
telműen a templom (a Mária-kápolna). Manapság azonban már ez sincs szokásban.28 
E hagyományos temetési szertartás a templomban kezdődött, gyászmisével, majd ez 
után vitték a koporsót a temetőbe, jól meghatározott szabályok szerint: elől vitték a fe-
kete zászlót és a keresztet, ez után következtek a férfi ak, kezükben halotti koszorúkkal, 
őket követték a Vörösköpönyegesek, élükön a gondnokkal, kezében a kavazannal29, 
majd utánuk a kántor és a pap, a koporsó és az asszonyok követték a menetet. 

Az erdélyi örmény szertartás nem ismeri a halottvirrasztást sem, ahogyan 
Gergely Katalin örmény adatközlője említi: „Nálunk nem volt. Uraknál nem 
volt szokás”.30 Szokásban csupán annyi van, hogy a déli harangszó idején, és a 
temetés előtt fél órával fogadják a részvét-nyilvánítókat.

Az örmény temetési szertartás szövegét így Erdélyben nem lehetett megtalálni, ezért más forrásokhoz 
kellett folyamodni.31 Az örmény rítus különbséget tesz gyermek, felnőtt és egyházi személy temetése között, 
itt azonban a leggyakoribb, vagyis a felnőtt temetésének szertartását közöljük. 
A temetés hosszabb, azaz a teljes szertartásnak három színhelye van: a házból 
indul, majd a templomon keresztül jut el a temetőbe, a sírhoz. 

3.1. Szertartás a halottas háznál

A halott házában az örmény pap reverendában és stólával, vagyis különösebb kel-
lékek mellőzésével, kereszttel a kezében áll, a felravatalozott halott fejénél foglalva 
helyet. A papot egy diakónus32 és a ministránsok kísérik, és jelen van a kórus is. 

A pap a füstölőbe tömjént helyez, amely a megkeresztelt ember iránti tiszteletnek a kifejezése, hiszen élete során 
testét a szentségek a Szentlélek templomává avatták.33

A diakónus a szertartást szokásosan elkezdő felhívással fordul a jelenlévőkhöz: „Újból békességért könyörögjünk az 
Úrhoz. Mindenható Urunk és Istenünk, ments meg és irgalmazz nekünk.”

27  Vö. Gyergyó történeti néprajza, Bukarest 1982, 228. A szokást utoljára 1899 őszén Kopatz Jakab temetésén gyakorolták.
28  Ft. Sáska Jenő szamosújvári plébánost (1973.9.1-1998.10.20) már a ravatalozóból temették.
29  A Vörösköpönyegesek eredete vitatott. Tény, hogy korábban a Legényegylet férfi -fi útagjaiból voltak kiválasztva abból a célból, hogy 
ünnepélyesebbé tegyék a liturgiát. A Legényegylet tagjai ifj ak, még nem nős emberek voltak. Nevüket a vörös palástról kapták, amit vállukra vesznek 
a szertartások ideje alatt. Kezükben gyertyatartót visznek, ami utalhat liturgikus (gyakorlati) funkcióra. Közülük a legidősebbnek volt a feladata a 
kavazan, a jelvény vitele. A kavazan nagyon hasonlít az örmény egyházdoktor-pap, tudós (vartaped) botjához, ami hasonlóan a püspöki bothoz az 
egyházi méltóság kifejezésére szolgál. Napjainkban egyháztanácsosok vállalják a szolgálatot az egyházi év nagy ünnepei alkalmával, a városnapok 
(december 6.) idején tartott búcsús szentmisén, egyháztanácsos temetésén. A kavazant ma a gondnok viszi.
30  A szerző zárójelben megjegyzi: „Kissé mellbevágott a kijelentése, de a XVII. századi betelepedésük óta valóban ők képviselték a polgári réteget, 
mely igencsak megkülönböztette magát a paraszttól… Későbbi gyűjtéseim során valóban igazolódott, hogy az „uraknál nem volt szokás”, ugyanis a 
magyar római katolikus hívek elit rétege… sem tartott virrasztót”, in GERGELY K., Sátorát letettem romló testemnek, 60.
31  A szöveget örményből olasz nyelvre fordítottuk Lazarian M. volt mechitarista szerzetes-noviciussal 2003 tavaszán. A fordítás alapja a Velencében 
használt Halotti Szertartáskönyv.
32  Diakónus alatt az örmény katolikus szertartásban nem kifejezetten felszentelt személyt értünk, hanem egy olyan személyt, akinek életét 
keresztény értékek határozzák meg, és a közösség elfogadja.
33  Vö. LL, 252.

„A halotti megemlékezés  
az eucharisztia szerves része, 
de különálló egységként, 
részként elhangzik a vasárnapi 
szent áldozatok végén is. 

„
  

„Az örmény teljes temetési 
szertartásnak három színhelye 
van: a házból indul, majd a 
templomon keresztül jut el a 
temetőbe, a sírhoz. 

„
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A pap erre a következő választ adja: „Áldás és dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, most és min-
denkor és örökkön örökké. Ámen.”

A diakónus ekkor megtömjénezi a halottat, és a szertartást végző papot, valamint a jelenlévőket, emlékez-
tetve, hogy minden emberi test, akár élő vagy halott test, a Szentlélek temploma. A tömjénezés alatt a kórus 
elénekli a 35. és 36. Zsoltárt, az üldözött igaz imáját, kiemelve Isten jóságát a bűnössel szemben34:

„Szállj perbe, Uram, azokkal, kik velem vitáznak, 
győzd le azokat, kik ellenem harcolnak! 

Ragadj fegyvert és pajzsot, kelj föl védelmemre,
vess lándzsát és dárdát üldözőim ellen!

Mondd lelkemnek: „Én vagyok üdvösséged!”
Vesszenek dicstelenül, akik életemre törnek, hátráljanak meg szégyenletesen, akik gonoszat forralnak ellenem!

Legyenek olyanok, mint pelyva a szélben, az Isten angyala szórja őket szét!
Útjuk legyen síkos és sötét, üldözze őket az Isten angyala!

Mivel ok nélkül csapdát állítottak nekem, és ok nélkül vermet ástak életemnek.
Érje őket fájdalmas pusztulás, akadjanak a nekem vetett hálóba maguk, és essenek bele a verembe!

Lelkem pedig ujjongjon az Úrban, örüljön segítségének!
Minden tagom hirdeti majd: Ki olyan, mint te vagy, Uram? Te, aki a gyengét megmented a túlerőtől, a 

szegényt a rablók kezétől.
Elvetemült tanúk álltak elő, s vallattak dolgokról, mikről mit sem tudtam.

A jót rosszal viszonozták nekem, üressé vált az életem.
Pedig én, amikor betegen feküdtek, vezeklőruhát öltöttem, lelkemet böjttel gyötörtem, s imádságban 

öntöttem ki a szívem.
Bánatosan jártam, mintha barátom vagy testvérem lett volna. Mint aki anyját gyászolja, úgy roskadoz-

tam a szomorúságtól.
Mégis örültek, amikor ingadoztam, és összegyűltek, ellenem fordultak. Idegenek, kiket nem ismerek, 

marcangoltak és nagy kiáltásokkal
azt kiáltják: „Ha! Ha! Láttuk!” Fogukat csikorgatták ellenem.

Uram, meddig nézed még ezt? Oltalmazd meg dühüktől életem, mentsd meg lelkemet az oroszlánoktól!
Akkor hálát adok neked a nagy közösségben, az egész nép előtt dicsőítlek téged.

Akik igazságtalanul rám támadnak, ne diadalmaskodjanak fölöttem! Ne hunyorgassák szemüket, akik 
ok nélkül gyűlölnek!

Ők nem a béke hangján szólnak, akik szelídek a földön, azok ellen álnokságot koholnak.
Kitátják ellenem nagyra a szájukat, s azt kiáltják: „Na most majd meglátjuk!”

Uram, te láttad, ne hallgass tovább. Uram, ne maradj távol tőlem!
Ébredj fel, kelj védelmemre, Istenem és Uram, intézd te az ügyem!

Tégy igazságot, igaz voltod szerint! Uram, Istenem, ne diadalmaskodjanak rajtam,
ne gondolják szívükben: „Éppen így akartuk!”

Ne mondhassák: „Most aztán felfaltuk!”

34  A bibliai részek idézésénél a Szent István Társulat, Budapest 1987 kiadását követjük.

Örmény_halottkultusz_5_Puskas_48   48Örmény_halottkultusz_5_Puskas_48   48 2009-09-15   10:13:072009-09-15   10:13:07



49

Pusztuljanak el szégyenletesen mind, akik nyomorúságomon kéjelegnek! Érje szégyen és gyalázat azokat, 
akik fölényesen beszélnek felőlem!

De örüljenek és ujjongjanak mind, akik ügyemet mérlegelik! Mondogassák szüntelenül: „Nagy az Úr, 
üdvét akarja szolgájának!”

Az én nyelvem pedig hirdesse igazságosságodat, s mindörökké zengje dicséreted!

Az álnok ember szívét gonoszság uralja, szeme előtt nincs istenfélelem.
Azzal ámítja magát bensőleg, hogy bűnét senki föl nem fedi és el nem ítéli.

Szájának beszéde gonoszság és csalás, megszűnt okosat gondolni és tenni a jót.
Fekvőhelyén gazságról álmodik, a rossz úton marad, a bűntől nem irtózik.

Uram, irgalmad fölér az égig, hűséged a felhőkig.
Igazságosságod, mint Isten hegyei, ítéleteid, mint a tenger mélye, Uram, embernek, állatnak, te vagy éltetője.

Milyen drága a te kegyelmed, Uram! Az emberek fi ai menedéket találnak szárnyad árnyékában.
Házad javaiból jóllakatod, és megitatod örömöd patakjából.

Tenálad van az élet forrása, a te fényedben látjuk a világosságot.
Jóságod tartsa meg, kik tisztelnek téged, a tiszta szívűeket őrizd meg hűségedben!

Gőgös lába ne taposson rám, és bűnös keze ne mutasson ajtót!
Lám, a gonoszok összeesnek, a földre buknak s többé már föl sem kelnek.”

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek
Miképpen kezdetben most és mindörökkön örökké. Ámen.

A kórus énekének befejeztével a pap folytatja.: Lelkek Ura, testek teremtő Istene, aki legyőzted a halált, szét-
tiportad a Sátánt, és életet ajándékoztál a világnak, adj csendes pihenést szolgád (szolgálód) lelkének a nyugalom 
és a pihenés helyén, ami mentes fájdalomtól, rettegéstől, fáradtságtól és könnytől. Jóságos, emberszerető és irgalmas 
Isten, bocsásd meg bűneit, amiket szavakkal, cselekedetekkel és gondolataiban elkövetett. Van ember, aki él és ne 
vétkezne? Mert egyedül csak te vagy bűntelen, a te királyságod örök és végtelen, egyedül a te szavaid igazak. Te 
vagy az élet és minden elhunyt feltámadása, tiéd a dicsőség, a hatalom és a tisztelet, most és mindenkor és örökkön 
örökké. Ámen.

Majd a kereszttel áldást ad a jelenlévőkre, a szokásos békeköszöntést intézve hozzájuk: Béke mindnyájatok-
kal!, amit a jelenlévők viszonoznak: És a te lelkeddel.

A pap imájában az ember teremtéséből fakadó méltóságra hívja fel a fi gyelmet, kérvén a mindenható 
Istent, hogy ha Krisztus megváltói tettén keresztül az embert földi életében, a szentségeken keresztül már 
magához vezette, akkor most, a halál órájában részesítse a boldog színelátás kegyelmében: Mindenható Urunk, 
aki jóságoddal megteremtetted a földet és a föld porából létrehoztad az embert, hatalommal és dicsőséggel ruháztad 
fel e földön. Eltöltötted adományaiddal, és bőséges irgalmasságodból magadhoz vezetted, akaratod szerint csendes 
pihenést adva neki. Kérünk téged mennyei Atya minden halottért, de különösen a most elhunyt szolgádért (szolgáló-
dért). Fogadd be lelkét mennyei békéd honába, és helyezd el szentjeid körében. És minket tégy méltóvá dicsőítésedre, 
hálát adva az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. 

A kórus elénekli a 39. zsoltárt, amelyben kifejezésre jut az ember kicsinysége, életének rövidsége és zarán-
dok mivolta a földön:
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Így szóltam: „Megmaradok utaimon, nehogy vétkezzem nyelvemmel. 
Csukva tartom számat, amíg előttem áll az istentelen.” 

Csendes lettem, néma és hallgattam, szerencséje miatt sajgott bennem a szív. 
A szívem égett bensőmben, lelkemen végigcsapott a láng; akkor megoldódott a nyelvem: „Uram, add tudtomra vége-
met, napjaim számával ismertess meg, s tudni fogom, mily mulandó vagyok. Lám, néhány arasznyira szabtad nap-

jaimat, színed előtt életem a semmihez hasonlít. Minden ember olyan, mint a fuvallat, az ember elenyészik, mint az 
árnyék. Olyan a vagyona is, amit gyűjtött, mint a fuvallat, s nem tudja, ki örökli majd.” 

Most tehát mit várhatok, Uram? Reményem egyedül benned van. 
Szabadíts meg minden bűnömtől, ne szolgáltass ki a gúnyolódó eszteleneknek! 

Most elhallgatok, többé ki nem nyitom számat, mert te akartad így. 
Vedd le rólam csapásaidat, mert elveszek kezed hatalmától. 

Te megrovod az embert, bünteted a bűnöst, ami kedves neki, azt elveszted, mintha a moly enné. Minden ember 
olyan, mint a fuvallat. 

Hallgasd meg, Uram, imámat, fi gyelj könyörgésemre, ne zárkózz el síró szavam elől! 
Előtted csak jövevény vagyok, zarándok, mint az őseim mind. 

Vedd le rólam szemedet, hogy egyszer még föllélegezzem, 
mielőtt elmegyek és többé nem leszek!”

Az ének után egy felolvasó (ministráns) felolvassa Pál apostol Korintusi levelének kezdősorait, melyben az 
apostol egy titokzatos szolidaritásra utal Isten, a korintusiak és saját maga között, akiket Isten részesévé tesz Krisz-

tus szenvedéseinek és feltámadásának. A megkeresztelt ember azonban nem csak 
hasonló megpróbáltatásokon, szenvedéseken, halálon megy keresztül, mint Jézus 
Krisztus, hanem az a remény táplálja, hogy maga Krisztus az, aki működik, szen-
ved és lesz győzedelmes őbenne, hiszen a keresztségben magához láncolta őt:35 

Olvasmány Szent Pál apostolnak a Korintusiaknak írt második leveléből 
(2Kor 1,3-11)

Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és a minden 
vigasztalás Istene! Ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is meg-
vigasztalhassuk azokat, akik szomorúak, azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet ő 
nyújt nekünk.

Amilyen bőven kijut nekünk Krisztus szenvedéseiből, olyan bőven lesz részünk 
Krisztus révén a vigasztalásban is. Mert ha szenvedünk, az a ti vigasztalásotok-
ra és üdvösségetekre szolgál, ha vigasztalásban van részünk, abból is ti nyertek 
bátorítást azoknak a szenvedéseknek türelmes elviselésére, amelyeket mi is szen-
vedünk.

Szilárd tehát veletek kapcsolatban a reményünk, hiszen tudjuk, hogy nemcsak a 
szenvedésben vesztek velünk együtt részt, hanem a vigasztalásból is hozzánk hasonlóan részesültök. 

Nem szeretném, testvérek, hogy ne tudjatok arról az üldöztetésről, amely Ázsiában ért bennünket: módfelett, szinte 

35  Vö. ROSANO, P. (a cura di), Lettere din San Paolo, op.cit., 185-186.
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erőnkön felül ránk nehezedett, úgyhogy már életünkről is lemondtunk. Sőt magunkban már a halálos ítéletet is elfo-
gadtuk, hogy ne magunkban bízzunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat. Ő mentett ki bennünket a súlyos 
életveszélyből, és ezután is ki fog menteni. Benne van minden reményünk, hogy ezentúl is mindig megment minket.

 De ti is segítsetek: imádkozzatok értünk, hogy a nekünk jutott kegyelemért sokak ajkáról szálljon fel hála a ne-
vünkben.

A diakónus ekkor az evangélium olvasására hívja fel a figyelmet, és énekli: Álleluja, Álleluja, Álleluja. 
Az Úrhoz kiáltottam, hangosan kértem az Urat.

 Ezt követi az Evangélium a szeretett tanítvány, János könyvéből (Jn 5,19-
23), a Beteszda-fürdőben, szombaton történő gyógyítás teológiai magyarázata. 
Jézus itt rámutat arra, hogy működésének forrása az Atya, aki megteremtette a 
világot, de továbbra is fönntartja és gondviselésével igazgatja a mindenséget. Az 
Atyával egylényegű Fiú is állandóan szeretetben tevékenykedik a világban, ura 
ennek a világnak, de neki is megvan a kettős tevékenysége: a teremtői, mert aki-
ket akar, életre kelt, és az ítélői, mert az Atya az ítéletet egészen a Fiúra bízta.

Evangélium Szent János könyvéből.
Jézus tovább hirdette: „Bizony, bizony, mondom nektek: A Fiú magától nem tehet 

semmit, csak azt teheti, amit az Atyától lát. Amit ő tesz, azt teszi a Fiú is. Az Atya 
ugyanis szereti a Fiút, s mindent megmutat neki, amit tesz. De még nagyobb dolgokat 
is mutat neki, hogy csodálkozzatok rajta.

Mert amint az Atya föltámasztja a halottakat és életre kelti őket, a Fiú is életre kelti 
azokat, akiket akar. Az Atya nem ítél el senkit, hanem egészen a Fiúra bízta az ítéletet, 
hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút is, ahogy az Atyát tiszteli.

Az evangélium végén a pap a halottért könyörög, hogy az elhangzott szavak 
most rajta is beteljesedjenek: Krisztus, Isten fi a, adj nyugalmat és légy irgalmas 
szolgád lelkével, és nekünk, bűnösöknek bocsásd meg bűneinket.

A diakónus felhívással fordul a jelenlévőkhöz: Újból békességért könyörögjünk 
az Úrhoz.

A pap ezután a következőket imádkozza, kettős vonatkozásban: az ima a halottért szól az irgalmas, haragtól 
mentes és jóakaró Krisztushoz, de állandó könyörgés és felhívás az istenes életre, könyörgés az irgalomért az 
élők számára is: Halottunk lelkéért könyörögjünk a mi Megváltónkhoz, Krisztushoz, hogy fogadja őt az igazak közé, 
és mentsen meg minket is irgalmassága kegyelméből; mindenható Urunk, Istenünk, ments meg és irgalmazz nekünk. 
Uram irgalmazz, Uram irgalmazz, Uram irgalmazz!

Megbocsátó, haragtól mentes és jóakaró Krisztus, Isten Fia, teremtői szeretetedből irgalmazz meghalt szolgád (szol-
gálód) lelkének, emlékezz meg róla Országod eljövetelének nagy napján. Fogadd méltónak irgalmasságodra, bűneinek 
bocsánatára, hiszen Te vagy mindennek teremtője és ura, élők és holtak Bírója, és téged illet a dicsőség, a hatalom és a 
tisztelet, most és mindörökkön örökké. Ámen.

Áldott legyen Urunk, Jézus Krisztus. Ámen.
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Az ima végén közösen imádkozzák az Úr imáját, miközben a pap szenteltvízzel is meghinti a halottat, ókori 
keresztény szokást gyakorolva, a lélek tisztulása és a bűnök engesztelése céljából.36 A halott megtömjénezésével 
véget ér a temetés szertartásának az első része, a háznál végzett része.

3.2. Halotti szertartás a templomban

A temetési menet helyi szokásoknak megfelelően vagy a templomba, vagy egyenesen a temetőbe vonul, a 
következő felállás szerint: elől megy a diakónus a füstölővel, őt követi egy ministráns a kereszttel, egy-egy 
gyertyát vivő ministráns között haladva. Utánuk két ministráns viszi a szenteltvíztartót és a tömjéntartót, 
majd őket követik az egyházi személyek (amennyiben több pap, püspök is jelen van a temetésen). Utánuk a 

pap halad, közvetlenül a koporsó előtt, melyet a gyászolók kísérnek.
Amikor megérkeznek a templomba, a koporsót elhelyezik a templom 

közepén, fejjel a főoltár irányába. A pap a halott fejénél áll, a keresztvivő és a 
gyertyások a pap felé fordulva a halott lábánál foglalnak helyet.

A diakónus ekkor imára hívja fel a jelenlévőket:  Újból békességért könyörög-
jünk az Úrhoz. Mindenható Urunk és Istenünk, ments meg és irgalmazz nekünk. 
Majd odatartja a tömjénezőt a papnak, aki tömjént helyez bele, és ezt mondja: 
Áldás és dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, most és mindenkor és 
örökkön örökké. Ámen.

A diakónus megtömjénezi az oltárokat, a halottat, a papot, a kórust és a 
népet. A tömjénezésnek itt azonban kibővül a jelentéstartalma: ha a háznál a 
halott testét tömjénezik meg, a templom oltárainak, a kórusnak, gyászolók-
nak megtömjénezése szimbolikus kifejezése a „Szentek imáinak”37, de eszköze 
a templom és a jelenlévők megtisztulásának is. A személyek megtömjénezése 
a tiszteletadás jele: a közösségnek, mint Isten népének kijár a tisztelet, a pap 
pedig Krisztus helyettese.

A tömjénezés közben a kórus egy-egy éneket énekel Krisztusról, a Szűzanyáról, 
és a Szent Keresztről, művészileg is utalva a Megváltóra és keresztjére, amellyel 
megtörte a halál hatalmát, és emlékezve a Szűzanyára, aki minden ember mennyei 
édesanyja, és aki a keleti egyházakban is kiemelt tiszteletnek örvend. 

Az ének után eléneklik a 84. zsoltár néhány versét, amelyben a zsoltáros bol-
dognak mondja azokat, akik sóvárognak az Úr háza után, ott keresnek hajlékot 
maguknak, és aki belőle merít erőt földi zarándokútjának megtételére:

Mily kedves a te hajlékod, Seregek Ura!
Lelkem vágyakozva eped az Úr udvaraiba; lelkem és testem sóvárog az élő Isten után.

A veréb is otthont talál magának, s a fecske fészket, 

36  Vö. LL, 228.
37  Jel 5,8: „Amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a huszonnégy vén leborult a Bárány előtt. Hárfája volt mindegyiknek és tömjénnel tele 
aranycsészéje - ezek a szentek imádságai.”

Miatyánk (Hájr mjér)
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hogy kicsinyeit oda rejthesse, oltáraidnál, Seregek Ura, Istenem és királyom!
Boldogok, akik házadban laknak, téged örökké magasztalnak.

Boldog az ember, akinek ereje benned gyökerezik, s akinek szíve zarándokútra készül.
Az ének után egy felolvasó részletet olvas fel Pál apostolnak a Tesszaloniki hívekhez írt első leveléből 

(1Tess 4, 13-17). Az „alvókról” szóló rész utal az ősegyháznak mély hitére, miszerint a halál nem vég, csupán 
egy álom, amelyet előbb vagy utóbb a biztos ébredés követ, és amely Krisztus és a keresztény közötti lényegi 
kapcsolat alapján képezi a remény tárgyát.

Olvasmány Szent Pál apostolnak a Tesszalonikiaknak írt első leveléből
Az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozatlanságban hagyni benneteket, 

testvérek, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reményük.
Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és feltámadt, akkor Isten vele együtt fel-

támasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el. Az Úr tanítása alapján ugyanis ezt 
mondjuk nektek: Mi élők, akik az Úr eljöveteléig megmaradunk, nem előzzük meg az 
elhunytakat. A parancsszóra, a főangyal szólítására, Isten harsonájának zengésére az 
Úr maga száll le a mennyből. Először a Krisztusban elhunytak támadnak fel, azután 
mi, akik életben maradtunk. A felhőkön velük együtt elragadtatunk a magasba Krisz-
tus elé, és így örökké az Úrral leszünk.

Az olvasmány végén a diakónus háromszoros Álleluja felkiáltással fi gyelmez-
tet: Álleluja. Álleluja. Álleluja. Magasztallak Uram, mert befogadtál, és nem ör-
vendezik fölöttem ellenségem. Majd fi gyelmeztet arra, hogy a jelenlévő gyászolók 
nyitott szívvel és értelemmel, teljes odafi gyeléssel hallgassák Istent, aki szól hoz-
zájuk. Ezt mondja: Álleluja. Figyeljetek!

A pap János evangéliumából azt a részt olvassa fel, amelyben Jézus búzaszem-
hez hasonlítja magát, akinek halálából milliók nyernek új életet. Jézusnak ez az 
önfeláldozása azonban példakép a tanítványok számára is. Aki követője akar lenni, 
követnie kell Őt az élet odaadásában is, melynek végső foka a vértanúság: amikor 
az élet központjában egyedül Krisztus áll, és minden, még az élet is másodlagos 
lesz mellette. Ez a Krisztus-központúság túl van törvényen, társadalmi megítélésen 
és megrögzöttségeken, és nem minden esetben jelenti a „vér odaadását”, a kifeje-
zett halált. Az élet gyűlölete, amiről János beszél, nem világpesszimizmusból fakad, 
hanem az ellen irányul, ami emberek szemében talán dicsőség, az Isten szemében 
viszont értelmetlen. Az igazi élet Krisztus szolgálata, függetlenül az ember állapotától, társadalmi helyzetétől. Az 
ilyen ember pedig bizonyos lehet abban, hogy „megtiszteli őt az Atya”.

Evangélium Szent János könyvéből: 

 Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha 
elhal, sok termést hoz.
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 Aki szereti életét, az elveszíti, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti az örök életre. Aki nekem 
szolgál, az engem kövessen, s ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt megtiszteli az Atya.

Az evangélium végén hozzáfűzi: Dicsőség neked Urunk, mindenható Istenünk.
Az evangéliumot az örmény szertartás alapján álló párbeszéd követi a pap és a diakónus között38, amelyben a 

diakónus az, aki elmondja a könyörgés tárgyát, a pap pedig irgalomért könyörög. A liturgikus párbeszédben egy 
fokozódó intenzitást tapasztalunk, amit az összes halottért elmondott könyörgésből a halott lelki üdvéért való 

könyörgésbe való áttérés fejez ki:
A halottakért, akik Krisztushoz távoztak a világból, könyörögjünk az Úrhoz. 

Uram irgalmazz.
Mindazokért, akik elhagyták a halandó földi életet, és útban vannak a mennyei 

élet felé, könyörögjünk az Úrhoz. 
Uram irgalmazz.
Hogy az Egyszülött Fiú elvezesse ezt a halottat az árnyéktalan pihenés helyére, 

amelyet Atyja házában készített neki, könyörögjünk az Úrhoz.
Uram irgalmazz.
Hogy meghallja a harsona felélesztő hangját, és feltámadjon az Úrral való találko-

zásra, könyörögjünk az Úrhoz.
Uram irgalmazz.
Hogy méltó legyen ő az megítéltek jobboldali közösségében állani, könyörögjünk 

az Úrhoz.
Uram irgalmazz.
Az igaz hitben elhunytak lelkéért, akik Krisztusban szenderültek el, könyörögjünk 

az Úrhoz.
Az utolsó könyörgés után a pap hozzáfűzi: Emlékezz meg róluk Urunk, és 

irgalmazz nekik. 
Legvégül a diakónus azért imádkozik, hogy a keresztények egységesen meg-

maradjanak a feltámadásba és üdvösségbe vetett hitben:
A mi igaz és szent hitünk egységéért, könyörögjünk az Úrhoz.
Uram irgalmazz.
Ajánljuk egymást az Úrnak, Istenünknek!

Uram irgalmazz, Uram irgalmazz, Uram irgalmazz!

A pap az elhunytért könyörög, bízva az emberszerető és jóságos Isten irgalmában, majd a jelenlévők számára 
könyörög a békés meghalásért: Te, aki öröktől kezdve király vagy és mindent megteszel nagy irgalmasságod szerint, 
többet, mint amit mi kérünk és ismerünk. Te, aki minden jót megszereztél az emberek fi ainak, fogadd el szolgád lelkét, 
és vezesd őt szentjeid nyugalmába, akik kezdettől fogva kedvesek voltak előtted. Fogadd az igazak közé, és engedd, 
hogy azok hajlékában lakozzék, akik szeretnek Téged. És Te, mint emberszerető és jóságos Isten, bocsáss meg neki, ha 
emberként valamilyen bűnt ekövetett szavakkal, tettekkel, vagy gondolatokkal. És add, hogy mi is békében távozzunk 

38  Az örmény szertartás alapvetően hármas párbeszéd-síkra épül pap-diakónus, diakónus-kórus (nép), pap-nép között. 
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el ebből a világból, hogy örökölhessük mennyei Országodat. Hogy Téged dícsőitsünk mindenben, az Atyával, a Szen-
télekkel, most és mindörökkön örökké. Ámen

A könyörgés végén a kereszt jelét rajzolva az emberekre ezt mondja: Béke 
mindnyájatokkal! A kórus és a gyászoló nép válaszol: És a te lelkeddel. A diakó-
nus alázatra szólít fel: Boruljunk le Isten előtt, melyet a gyászoló nép elfogadva 
válaszol: Előtted Urunk.

Ezután a pap itt újból az élők és holtak Istenéhez könyörög, vagyis minden 
emberért: a halottért, hogy Isten befogadja az „igazak helyére”, Mennyei Jeru-
zsálembe, az élőkért pedig, hogy aktívan éljék a szeretetet, gyakorolják krisztusi 
küldetésüket a világban: Irgalmas és emberszerető Isten, add meg szolgád lelkének 
nyugalmát az igazak helyén, nekünk pedig add, hogy bűntelenül gyakoroljuk ke-
resztény hitünket, megerősítve minden jócselekedetben, Urunk és Megváltónk, Jézus 
Krisztus által, mert övé a dicsőség, a hatalom és a tisztelet most és mindörökkön 
örökké. Ámen.

A kórus ekkor egy olyan éneket énekel, amelyből kitűnik, hogy mit is jelent 
ez a hely. A két igaz ember, akiről itt szó esik Hénok és Illés, akiket a hagyomány 
szerint Isten testestül a Mennybe vitt. Mindketten „igaz” emberek voltak, te-
hát az igazak helyén, az Éden kertjében vannak, ami az Isten által teremtett ősi 
állapot, amelyben béke honol, nincsen szomorúság és gyász, és az ember újra 
a Szentháromságos Isten közösségébe kerül. Erre utal a galamb is, ami egyrészt a béke, de a Szentlélek szim-
bóluma, és a szomorúak vigasztalója is39: A magasságos Jeruzsálemben, az angyalok helyén, ahol Hénok, Illés meg-
öregedtek, galamb formájában, az Éden paradicsomában, méltón ragyogóvá téve őket; irgalmas Istenünk irgalmazz 
halottaink lelkének.

A pap ekkor újból könyörög: Halottunk lelkért könyörögjünk Krisztushoz, Is-
tenünkhöz, adj nyugalmat, irgalmazz neki, és bocsásd meg a vétkeinket. A diakónus 
folytatja: Újból békességért könyörögjünk az Úrhoz.

A pap tovább imádkozik, folytatva a kórus által kifejezett igazságot, vagyis mi-
előtt a halott helyet foglalna az igazak helyén, színt kell vallania, számot kell adnia 
a végítélet idején. A pap könyörgésében egy jóságos, szeretetben történő ítéletet 
kér Krisztustól: Halottunk lelkéért könyörögjünk Megváltónkhoz, Krisztushoz, hogy 
fogadja be őt az igazak közé, és mentsen meg minket irgalmassága kegyelméből; min-
denható Urunk, Istenünk, ments meg és irgalmazz nekünk. Uram irgalmazz, Uram 
irgalmazz, Uram irgalmazz! Megbocsátó és haragtól mentes, jóakaró Krisztus, Isten 
Fia, irgalmazz teremtői szereteted szerint meghalt szolgád lelkének, emlékezz meg róla 
Országod eljövetelének nagy napján. Fogadd méltónak irgalmasságodra, bűneinek ki-
engesztelésére és bocsánatára, hiszen Te vagy minden teremtője és ura, élők és holtak 

39  A galamb a Vízözön végének meghirdetője (Ter 8,8-11), de ugyanakkor Izajás szerint a gyászolók panaszának a jelképe is (38,14), szelídsége 
révén pedig erényhordozó (pl. ÉÉ 2,14, Mt 10,16). Az evangéliumok szerint Szentlélek szimbóluma Jézus megkeresztelkedésekor (pl. Mt 3,16). Vö. 
LL 81. 

Noraduzi temető

Noraduzi temető
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Bírója, és téged illet dicsőség, hatalom és tisztelet, most és mindörökkön örökké. Ámen. 
Bízva Isten emberszeretetében, a jóságos ítéletben hozzáteszi: Áldott legyen Urunk, Jézus Krisztus. Ámen.

Ekkor eléneklik az Úr imáját, és a pap újból meghinti szenteltvízzel és megtömjénezi a halott testét.
A Miatyánk végén a pap hozzáteszi: 
Mert tiéd az Ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökkön örökké. Ámen. Urunk, Jézus Krisztus, irgalmazz 

minden megholt hívő lelkének.

3.3. Halotti szertartás a temetőben

Vannak vidékek, ahol a temetői menet egyenesen a temetőbe vonul. Az úton ugyanazokat az énekeket éneklik, 
mint a templomba menet. Az igényeknek megfelelően elmondhatják a 119. zsoltárt is. 

Ha az út túlságosan hosszú, a halottvivők olykor megállnak, a pap pedig egy evangéliumi részt olvas Máté 
szerint (11,25-30). Ebben a részben Jézus önmagáról való beszédét bevezeti egy dicsőítő ima az Atyához, aki a 
gyermekded lelkűek, a kicsinyek számára feltárja titkait, de elrejti azokat a világ okosai elől. Ez felhívás az élők-

nek, de a halottal kapcsolatos reményt is táplálja, ha ő valóban, földi életében 
gyermeki lelkülettel, azaz teljes odaadással, őszintén és tisztán Isten titkait ke-
reste. A keresztény élet pedig Jézussal már nem nehéz, hiszen a törvény terhét, a 
248 parancs és 365 tilalom rengetegében a szeretetet helyezte előtérbe.

Evangélium Szent Máté könyvéből:
 Abban az időben Jézus ezeket mondta: „Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy az 

okosak és a bölcsek elől elrejtetted ezeket és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad. Igen, Atyám, 
így tetszett neked. Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az 
Atya, s az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja. Gyer-
tek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek 
titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos 
szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű.”

A pap az evangéliumi szakasz után így könyörög: Halottunk lelkéért könyö-
rögjünk Krisztushoz, Istenünkhöz, adj nyugalmat, irgalmazz neki, és bocsásd meg a 

vétkeinket. A diakónus folytatja: Újból békességért könyörögjünk az Úrhoz.

A pap tovább imádkozik, a fentebb már bemutatott imát mondva: 

Halottunk lelkéért könyörögjünk Megváltónkhoz, Krisztushoz, hogy fogadja be őt az igazak közé, és mentsen meg 
minket irgalmassága kegyelméből; mindenható Urunk, Istenünk, ments meg és irgalmazz nekünk. Uram irgalmazz, 
Uram irgalmazz, Uram irgalmazz! Megbocsátó és haragtól mentes, jóakaró Krisztus, Isten Fia, irgalmazz teremtői 
szereteted szerint meghalt szolgád lelkének, emlékezz meg róla Országod eljövetelének nagy napján. Fogadd méltónak 
irgalmasságodra, bűneinek kiengesztelésére és bocsánatára, hiszen Te vagy minden teremtője és ura, élők és holtak Bírója, 
és téged illet dicsőség, hatalom és tisztelet, most és mindörökkön örökké. Ámen. 

Szent Ecsmiadzin székesegyház főoltára alatt 
Világosító Szent Gergely kereszt vésetei
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A könyörgés végén elmondják az Úr imáját, majd továbbmennek. A sírhoz vonulnak, és elkezdődik a föld meg-
áldása. A diakónus egy edényben földet nyújt a papnak, és imára hív: Újból békességért könyörögjünk az Úrhoz. 

A pap kereszttel áldást ad a halott pihenésének helyére és mondja: Áldd meg Uram irgalmasságoddal szolgád 
földjét, és emlékezz meg róla, mert a Te akaratod szerint porból van és újból porrá lesz. Majd egy marok földet kereszt 
alakban a sírgödörbe dob, és mondja: Az isteni áldás szálljon halálának földjébe, és 
támassza fel őt az utolsó napon, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

A segédek ekkor leeresztik a koporsót, majd a pap kereszt alakjában földet dob 
a koporsóra is: Az áldás földje szálljon sírgödrébe, és támassza fel őt az utolsó napon, 
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Ez után a jelenlévők is földet dobhatnak a koporsóra, mondva: Nyugodj béké-
ben, majd elföldelik a halottat.40 

A kórus ekkor egy olyan éneket énekel, amit joggal nevezhetünk a halál fö-
lötti dicsőség öröménekének. Az örmény szertartás végkicsengése valóban az a 
meggyőződés, hogy a halál csak egy álom, és az ember életének és halálának célja 
pedig Isten dicsőítése. Ezért a halál nem az élet tragikuma, hanem a feltáma-
dás előfeltétele: Megbékélt lélek, aki hittel megy a Teremtőhöz, kérvén: Istenem adj 
nyugalmat nekem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Krisztussal 
maradva győzni fogunk a Kísértő ellen, és az angyalokkal énekeljük: Dicsőség a ma-
gasságban Istennek. 

Nem véletlen, ha a szertartás végén nem csak a kórus, hanem mindenki kö-
zösen mondja a keresztény doxológiát: Dicsőség a magasságban Istennek, és a föl-
dön békesség a jóakaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, hálát adunk 
néked nagy dicsőségedért.

Amikor befejezték, a pap még egyszer megerősíti a dicsőítés szavait: Dicső-
ség, áldás és imádás az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, most és mindörök-
kön örökké. Ámen.

A kórus ekkor egy más szempontot helyez előtérbe: a halált, mint a teljes ma-
gányt, az istennélküliség kilátástalan és kétségbeesett állapotát, melyet a verem 
képe fejez ki, ahová valósággal bedobták, elvetették az embert, és amely „sötét és 
árnyékos”. A teljes magány mintha Jézusnak a keresztfán kiejtett szavaira emlé-
keztetnének: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem” 

Ebből az állapotból csak Krisztus képes kimenteni az embert. A kórus ezt 
énekli: Sötét verembe, a halál árnyékába vetettek engem. Uram, Megmentő Istenem, 
éjjel nappal tehozzád kiáltok. 

A megmenekülés vágyát, a Krisztusba vetett bizalmat fejezi ki most a pap és 
a diakónus párbeszéde, amely már többször is elhangzott a temetési szertartás alatt:

Halottunk lelkért könyörögjünk Krisztushoz, Istenünkhöz, adj nyugalmat, irgalmazz neki, és bocsásd meg a vét-

40  Gergely Katalin szerint, pl. Gyergyószentmiklóson temetéseken valósággal kényszerítik az embert arra, hogy földet dobjon a koporsóra, hogy 
könnyebben felejtse az ember a halottat. Vö. Sátorát letettem a romlandó testemnek, op.cit., 70. 

Moldvai örmény temető

Moldvai örmény temető
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keinket. A diakónus folytatja: Újból békességért könyörögjünk az Úrhoz.
A pap tovább imádkozik, a fentebb már bemutatott imát: Halottunk lelkéért könyörögjünk Megvál-

tónkhoz, Krisztushoz, hogy fogadja be őt az igazak közé, és mentsen meg minket irgalmassága kegyelméből; 
mindenható Urunk, Istenünk, ments meg és irgalmazz nekünk. Uram irgalmazz, Uram irgalmazz, Uram ir-

galmazz! Megbocsátó és haragtól mentes, jóakaró Krisztus, Isten Fia, irgalmazz 
teremtői szereteted szerint meghalt szolgád lelkének, emlékezz meg róla Orszá-
god eljövetelének nagy napján. Fogadd méltónak irgalmasságodra, bűneinek 
kiengesztelésére és bocsánatára, hiszen Te vagy minden teremtője és ura, élők és 
holtak Bírója, és téged illet dicsőség, hatalom és tisztelet, most és mindörökkön 
örökké. Ámen. 

A diakónus ekkor áldásra hívja a papot: Újból békességért könyörögjünk 
az Úrhoz. Fogadj el, ments meg, és irgalmazz nekünk. Adj áldást, atyám!

A pap megjelöli és megáldja a sírt a kereszt jelével és az Evangéliummal, 
Krisztus jeleivel, melyekkel mintegy lepecsételődik a sír. A Szentháromság védel-
me alá helyezett halott sírja megpecsételődik, csakis így válik igazán csendessé a 
halott alvása a feltámadás napjáig. És hogy nyomatékot is adjon ennek, három-
szor ismétli: Legyen áldott, és őrizze pecsétjével Isten szolgájának sírját és csontjait, 
a szent Kereszt jelével és a szent Evangélium igéjével, az Atyának, a Fiúnak és a 
Szentléleknek nevében.

A diakónus újabb felhívással fordul a paphoz: Újból békességért könyörögjünk 
az Úrhoz. Fogadj el, ments meg, és irgalmazz nekünk. A pap, hogy a fenti gondo-
latot még egyszer megerősítse, és hogy kiemelje, csak Krisztus „háborítsa” a ha-
lott nyugalmát, ezeket mondja: Legyen elmozdíthatatlan Isten Uralmának pecsétje 
szolgádnak (szolgálódnak) sírjáról, Krisztus második eljöveteléig, aki visszatérvén 
dicsőségesen megújítja ezt. Ámen.

Elmondják az Úr imáját, majd a pap meghinti szenteltvízzel a sírt és megfüs-
töli azt, kifejezve ezzel, hogy itt egy feltámadását váró ember nyugszik egy Isten 
által megpecsételt sírban. Ezután hozzáteszi:  Mert tiéd az Ország, a hatalom és a 
dicsőség, most és mindörökkön örökké. Ámen. Istenünk, Krisztus, irgalmazz minden 
elhunyt hívőd lelkének!

4. Halotti megemlékezés a Szent Áldozat után

A halottakra való emlékezés történik a Szent Áldozat végén, egy különálló egységet képezve. Ennek elsősorban 
– mint már említettük – gyakorlati oka van, viszont a megemlékezést eredeti teológiai helyére helyezi. Az el-
hunyt nem csak egy család tagja, hanem Krisztus családjának, az Egyháznak is szerves része volt, így szép, ha érte 
Isten népe imádkozik.

Moldvai örmény temető

Moldvai örmény temető
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Az imát ekkor is a diakónus vezeti be: Békességért könyörögjünk az Úrhoz, melyre a kórus válaszol: Hallgass 
meg Urunk, ments meg minket és irgalmazz nekünk.

A pap tömjént tesz a füstölőbe, megáldja, és mondja: Áldás és dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, 
most és mindenkor és mindörökkön örökké. 

A diakónus ekkor elkezdi a tömjénezést, megtömjénezve a népet, a papot, miközben a kar 
énekel:

Isten Igéje, aki az Atyával együtt a semmiből életet teremtettél, bocsáss meg elhunyt szolgáidnak, 
amikor eljössz ítélkezni felettünk, azok felett, akiket tiszta kezeiddel teremtettél. 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek, most és mindörökkön örökké. Amen.
Te, akit az Atya küldött és a Szent Szűztől testesültél meg, bocsáss meg elhunyt szolgáidnak amikor 

eljössz, hogy ítélkezz felettük, azok felett, akiket tiszta kezeiddel teremtettél.

Az ének után az evangélium felolvasása következik, ami formailag megegyezik a Szent Áldo-
zatban való felolvasással: a diakónus összeszedettségre fi gyelmeztet, hiszen Isten szól az emberhez 
az Írásokból, amit Istennek kijáró tisztelettel (istenfélelemmel) kell hallgatni. Ebben a megemlé-
kezésben szintén János evangéliumából halljuk azt a feltámadással és krisztusi szolgálattal kapcso-
latos szakaszt, amelyben Jézus búzaszemhez hasonlítja önmagát.41

A diakónus felhívással fordul a néphez: Álleluja. Álleluja. A mélységből kiáltok Uram hozzád, hallgass a szóm-
ra, könyörgésemet meg ne vesd szükségem idején. Alleluja. Álljatok fel!

A pap megáldja a népet és mondja: Békesség mindnyájatoknak, melyet a kórus viszonoz: És a te lelkeddel.
A diakónus felszólítja a népet: Hallgassátok istenfélelemmel!
A pap ekkor felhívja a fi gyelmet arra, hogy melyik evangéliumból fog felolvasni: Evangélium Szent János köny-

véből, melyre a kórus és a nép felelnek: Dicsőség neked Urunk, Istenünk. A diakónus ekkor másodszor is felszólítja 
a népet: Figyeljetek, és a kórus megadja ennek okát is, mert: Isten szól hozzánk.

A pap áldást ad, és kifejezésre juttatja, hogy amit olvas, nem az ő szavai, hanem: A mi Urunk Jézus Krisztus 
mondja: 

Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok 
termést hoz. Aki szereti életét, az elveszíti, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti az örök életre. Aki nekem 
szolgál, az engem kövessen, s ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt megtiszteli az Atya.

Az evangélium végén a diakónus válaszol: Dicsőség neked Urunk, Istenünk.
Az evangélium végén a kórus egy sarajant énekel, amelyben minden halottért könyörög: Dicsőségesen szállja-

nak jobbodra a lelkek, örök Bíró, amikor meghallják a te áldásos áldó hívásodat. Add, hogy halottaink meghallják a te 
hangodat, vezesd őket a fenséges seregedbe, ahol az angyalokkal együtt dicsőségedet énekelhetik. 

Ugyanitt a már ismert sarakant is énekelhetik: A mennyei Jeruzsálembe, az angyalok lakhelyére, ahol régóta lakik 
Hénok és Illés, méltón, mint az édeni galambok. Irgalmas Urunk, irgalmazz elhunytjaink lelkének.

A kórus éneke után a pap a következőket imádkozza holtakért és élőkért: Urunk Jézus, adj örök békességet, 
nyugalmat és pihenést halottaink lelkének, irgalmazz nekik, és bocsásd meg nekünk is, bűnösöknek a mi vétkeinket.

41  Jn 12,24-26.
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Az imát a diakónus könyörgése követi, mely bevezetőként szolgál a halottért való megemlékezéshez: És ismét békessé-
gért könyörögjünk az Úrhoz. Az elhunytak lelkéért könyörögjünk Krisztushoz, a mi Megváltónkhoz, hogy az igazak közé 

számolja őket, és mentsen meg minket is irgalmas kegyelmével. Mindenható Urunk és 
Istenünk, mentsd meg a mi lelkünket és irgalmazz nekünk.

A pap a következő imát mondja a halott, halottak lelkéért, akiért vagy aki-
kért a megemlékezést tartják: Uram irgalmazz, Uram irgalmazz, Uram irgalmazz! 
Krisztus, Isten Fia, türelmes és könyörületes Isten, felemelő szereteteddel irgalmazz 
elhunyt szolgáid lelkének, különösen szolgád (szolgáid), N.N. lelkének. Figyelj rá (rá-
juk) országod eljövetelnének nagy napján. Tedd őt (őket) méltóvá irgalmadra és bűn-
bocsánatodra, dicsőítsd meg őt (őket), és számítsd őt (őket) a jobbodon űlők közé. Mert 
te vagy a mi Urunk és Teremtőnk, élők és holtak bírája, tiéd az ország, a hatalom és 
a dicsőség mindörökké. Ámen.

Az ima végén a pap a Szent Áldozatban szokott módon elbocsátja a közösséget.

Befejezés

Az örmény halotti szövegek, temetési, megemlékező szertartások óriási teológiai 
mélységet árulnak el. Visszatükröződik bennük a kereszténység alapvető tanítása 

a halálról és a feltámadásról, abban az élet- és emberközelségben bemutatva, amely az örmény rítus alapvető jel-
legzetessége. A halál, mint alvás motívuma, Hénok és Illés, mint a test feltámadásának kiváló példái, a sír, mint 
az „Isten-nélküli-állapot”, a magány reménytelen helye, „lepecsételése” az ártó szellemek elől, Istenben, mint egy 

jóságos, igazi Atyában való hit, aki előtt a gyermek pironkodva bevallja vétkét, 
és a felsorolást még folytathatnánk, fényt derítenek az örmények istenképére, a 
világról, a halálról, a túlvilágról alkotott sajátos felfogására. Jóllehet ezek a teoló-
giai elemek Erdélyben többnyire elvesztek, valamilyen formában feleleveníthetők 
lennének azok a szimbólumok, amelyek a szertartásokban gazdagon megmutat-
koznak. Hiszen az ember életét és imaéletét is legalább annyira meghatározzák a 
szimbólumok és szimbolikus cselekedetek, mint a kiejtett, leírt, vagy elolvasott 
szó. Az örmény szertartás hihetetlenül gazdag szimbólumrendszere, kezdve az ün-
nepek utáni temetői látogatástól a templomi szertartáson át az élet fontos helyeit 
érintő körmenetig, segítik a lélek szárnyalását Istenhez, és emelik a szertartások 
ünnepélyességét.

Annak ellenére, hogy Erdélyben már „emberemlékezet óta” nem végeznek 
örmény katolikus rítus szerinti temetési szertartást, néhány elemet talán érdemes 
volna feleleveníteni. Az örmény származásúak körében valamilyen formában még 

élnek bizonyos szokások, például az ünnepek utáni temetőlátogatás, hiszen ilyenkor örmények-magyarok útja leg-
többször és legtöbb helyen az ünnepi asztal előtt a halottak sírjához vezet. Ezt tapasztaljuk Erdélyben a vasárnapi 
szertartások után, ünnepek, örmény találkozók alkalmával. Egyértelmű, hogy ez nem kizárólag örmény szokás, 
hanem a szeretteit megsirató lélek kegyelete. De az örmény halotti teológiának egy központi mondanivalója, 
amelyben kifejezésre jut az a közösség, amelyet a feltámadásba vetett hit teremt meg ég és föld „lakói” között. És 

Névtelen sír, Erzsébetváros

Névtelen sír, Erzsébetváros
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ezt az elhunytak neveinek megemlítése is megerősíti. Ugyanígy még él az örmények körében a halotti megemléke-
zés a Szent Áldozatok végén, amit más rítusok, mint például a latin, lassan elhagy. Mindezek a szokások kifejezik 
azt a másságot, amellyel az örmények gazdagíthatják saját lelki világukat, de azt a 
magyar, székely, román társadalmat is, amelynek körében élnek.

Az örmény temetés végkicsengése a feltámadásba vetett hit, a halál fölötti 
dicsőséges örömének. Ezért amikor erdélyi, vagy határon túli örményekről hal-
lunk, talán nem az elmúlás, a „kapuzárás” érzése kellene eluralkodjon szívünkben, 
hanem az a meggyőződés, hogy az ősök hite, a „hamenajn havadki”, amiben kife-
jezésre jut az örménység ragaszkodása hagyományaihoz, fennmarad és tovább él a 
kis örmény származású erdélyi és határon túli örmény közösségekben is. Talán ez 
éltet mindenkit, még akkor is, ha a költővel rákérdez: ugyan „ki érti már a megmo-
hosodott márványon az örmény feliratot”?

Miseruha örmény betűhímzéssel 
Gyergyószentmiklós

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület barangoló csoportja 
a botosáni(Moldva) örmény temetőben
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dr. Issekutz Sarolta

Erzsébetváros

Az Erdélybe betelepülő, főleg Moldvából érkező örményekkel I. Apafi Mihály erdélyi fejedelemnek, illetve 
feleségének Bornemissza Annának határozott tervei voltak, ugyanis II. Rákóczi Györgynek édesanyja, Lórántffi 
Zsuzsánna és mások tanácsa ellenére meggondolatlanul elkezdett szerencsétlen lengyelországi hadjárata végve-
szélybe sodorta Erdélyt. Az 1657.-i hadjárat katasztrófával végződött. A svédek hazamentek és egyedül hagyták 
a felháborodásában könnyekre fakadó Rákóczit. A fejedelemnek vissza kellett 
fordulnia a kietlen országon át. A török is haragudott, mert a porta akarata elle-
nére kezdett háborúzni, és a tatár kánt küldte Rákóczi ellen.  A kimerült, éhező 
erdélyi sereg hosszú bolyongás után kiegyezett a lengyelekkel, Rákóczi 1.200.000 
forint hadisarcot volt kénytelen ígérni, s azután kis csapattal hazalovagolt, a sere-
get azonban a lengyel útmutatók Moldva felé menet a tatár sereg torkába vezették. 
Kemény János hősies vezetése alatt csatát vesztve az erdélyiek vagy elpusztultak, 
vagy rabszíjra fűzve krimi tatár-rabságba  kerültek, akárcsak maga Apafi Mihály 
is, ahonnan felesége, Bornemissza Anna csak a legnagyobb áldozattal tudta ki-
szabadítani.

Az 1658.-i „tatárjárás” feldúlta és kirabolta az országot, a békés és gazdag feje-
delemség oda jutott vissza, ahol a század elején, Basta rémuralma alatt volt. Rom-
má lett a fejedelmi székhely, Gyulafehérvár, török kézre került Lugos, Karánsebes, 
Lippa, Jenő és Nagyvárad, egész vármegyék és székek falvai omlottak korommá 
és hamuvá. A megfogyatkozott helyi lakosok száma, illetve a kereskedőréteg hi-
ánya indokolttá tette, hogy az 1661-ben akarata ellenére fejedelemmé „kineve-
zett” I. Apafi Mihály 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 örmény család te-
lepedett be Erdélybe. 

A XVIII. századra négy jelentős örmény település alakult ki, a két kiváltságos 
városon - Szamosújvár és Erzsébetváros - kívül Gyergyószentmiklós és Csíkszépvíz. 

tve 
tffi

Örmény katolikus főtemplom

Madártávlatból
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Az örmények itt is, mint bárhol máshol, kereskedelemmel és kézművességgel foglalkoztak, ezen belül marha-
kereskedelemmel és bőrfeldolgozással. Ennek érdekében Moldvából és Erdélyből vásárolták meg az állatokat és 
eljutottak Pestre, sőt a bécsi piacra is.

Ebesfalva területére Dániel Tódor vezetése alatt érkeztek meg az örmény menekültek 1685-ben, akik tehát 
főleg kereskedelemmel – ezen belül marhakereskedelemmel - foglalkoztak, de a 
kézművesség területén is jeleskedtek. Bőrneműek kidolgozásával, cipőkészítéssel, 
szűcs, ötvös, szabó, szappanyos és mészáros mesterségekkel foglalkoztak. Mind-
ezt azért, hogy ha a kereskedelem nem jövedelmez eléggé, kiegészítő tevékenysé-
gükkel fenntartsák magukat és népes családjukat.

 Az első betelepülők jegyzéke nem maradt fenn, de 1727-ből már megvan az 
összeírás. Mint „taxalisták”, házhely bérfizetők 1733-ig szerepelnek. Alacsony 
zsindelyes házakat emeltek, de a „Nemes utcában”, hol először telepedtek le, kő-
házakat építettek.

Erzsébetvárosban a Nagy- és Nemes utcában laktak a következő örmények:
Menyhárt Gáspár, Márton Mózes, Borbély János, Márton Mihály, Tódor 
György, tisztelendő Emánuel, Lukács Tódor, Miklós Simon, Ötves Kristóf, 
Márton Miklós, Kopatz Lukács, Lázár Márton, Dániel Pál, Dániel Mihály, Lu-
kács Márton, Savul Mészáros, Tódor Dávid, Zakariás János, Petráska Mihály, 
Szabó János, Medve Miklós, Szánám Keresztély, Bogdán Kristóf, Csiki Márton, 
Patrubány Zakariás, Zakariás Gergely, Jákobi Márton, Imre Márton, Deák Ist-
ván, Kindó Simon, Timár László tanító, Szőcs Gergely, Kopacz Péter,  Kápsiko-
da Bogdán, tisztelendő János lelkész, Maxin Jakab, Tódor Miklós, Papp Miklós 
és Antal, Kénzsi Márton, Deák János, Potoczki István, Maxin Márton, Papp 
Miklós, Bogdán timár, Medgyesi Bogdán, Papp Mátyás és Lőrincz, Kabdebov 
Antal, Isay Gáspár, Simon Kristóf, Kabdebov Iván, Simon és Mihály testvérek, 
Karácson János, Lukács Márton, Kopacz Péter, Zachariás János, Lázár János, Já-
kobi Kristóf özvegye, Csiki Dávid, Potoczki Mihály, Kiss Márton, Szőcs Tódor, 
Csiki István és Lukács, Dragits Mihály, Csiki Miklós, Izsák János, Szabó Dávid, 
Szentpéteri Kristóf, Kristóf István, Bosnyágh Antal, Miklós Lukács.

A Kis utczában laktak:
„Kicsiny volt a nyáj, de a szorgalom, Istenbe vetett bizalom és hűség meg-

koszorúzta számukat és hálásan megfizette igyekezetüket.” (Ávedik Lukács)
Tarisnyás Tamás, Leska Szöcs Lukács, Izsák csizmadia, Murád özvegye, Imre András, Kristóf Ábrahám, Kristóf 

Tódor, Dajbukatt Jakab, Kristóf Miklós, Arcsindár Simon, Folnagy Kristóf, Ábrahám Pál, Kristóf mészáros, Szabó 
Lukács bej, Maxim András, Kozák Jakab, Bogdán szőcs, Simon czipész, Kristóf Gergely, Petráska szőcs, András 
Márton, Karácson Kristóf, Török János, Tarisnyás Gergely, Szabó Kristóf, Sokebinye Dávid, Dobál János, Csizmadia 

Üvegablak Dr. Wolff  Bogdán 
emlékére

Világosító Szent Gergely oltár
Erzsébetváros
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István, Boricza András, Szőcs Maxin, Persián Csumert, Tódor István, Kristóf István, 
Bosnyágh József, Hárip Simon.

Az Erdélybe betelepült örmények kezdetben Gyergyószentmiklós, Beszterce, 
Csíksomlyó, Petele, Görgényszentimre, Kanta, Szépvíz, Erzsébetváros és Sza-
mosújvár településeken nyitották meg üzleteiket, majd Erdély más részeiben is 
letelepedtek, de továbbra is tudtak egymásról, tartották egymással a kapcsolatot, 
megmaradt az összetartó kapocs, mert az Örmény Companiának volt egy főbí-
rája, aki Ebesfalván lakott és intézte az örmények peres-vitás ügyeit. A XVIII. 
században Erzsébetvárosban már 3000 főt meghaladó örmény népesség élt. A 
kereskedelem és iparűzés miatt szétrajzottak ugyan egész Erdély területére, sőt 
Magyarország Királyhágón túli területeire is, mint Máramaros, Szatmár, Toron-
tál, Arad, Csanád, Ugocsa, Szilágy megyékbe. Így a Lázár (Lázár Vilmos aradi 
vértanu felmenői), Dániel, Kiss (Kiss Ernő aradi vértanu felmenői), Issekutz, 
Kábdebó és Lukács családok már a XVIII. század utolsó felében Erzsébetváros-
ról a termékeny Alföldre és a bányavidékekre költöztek, hol a török pusztítás ál-
tal parlaggá tett, vagy meg nem művelt területeket  megszerezték, és igyekeztek 
magas színvonalon megművelni.

Több család nemességet is vásárolt magának, vagy érdemeiket elismerve – a 
tőlük számtalanszor kapott kölcsönöket meghálálva-, az uralkodó nemességgel 
ajándékozta meg őket. Erzsébetvárosban például a Lázár család 1746-ban, a Tö-
rök 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.

Erzsébetváros önkormányzati szervezete 

A város lakói az erdélyi Apafi fejedelmek alatt mindenben, az osztrák ural-
kodóház 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 alkothatott, azoknak érvényre emelését 
büntető jelleggel elláthatta s azokat végrehajthatta.  Kezdetben a közigazga-
tás kereskedelmi ügyek elintézésére, adók beszedésére szorítkozott. Törvény-
könyve Apafi által kiadott jogvédelmi rendeletekből állott. Apafi kinevezte a 
Compánia bíráját és melléje rendelte a másod bírót, aki pénztárosi és adószedői szerepkörrel is rendelkezett. 

1735-ben szükségessé vált a bor és szeszes italok felügyelőjének alkalmazása és a rend, csend fönntartása vé-
gett az utcai direktorok fölvétele, valamint a postamester alkalmazása. Mindezeket a főbíró látta el a szükséges 
utasításokkal, aki egyedül volt felelős alárendeltjei eljárásáért. 

Mechitarista templom

Mechitarista zárda kapuja

Szűz Mária a kis Jézussal
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66

Később, ahogy a város fejlődött, az ügyek megsokasodtak: ekkor 12 idős és tekintélyes polgárból álló taná-
csot alkottak. Ez a tanács készítette elő, bírálta el az ügyeket és végrehajtás végett átadta a bírónak. 

1757-ben 40 taggal megszaporították a testületet és azért általánosságban 
100-ak tanácsának nevezték el. Ez felülbírálta a 12-ök tanácsának súlyosabb ter-
mészetű ítéleteit, nagyobb fontosságú határozatait. A 100-ak gyűlésének elnöke 
volt a Szutás, vagy mint később nevezték Orator, azaz a főszónok. Ő volt a város 
vagyonának főfelügyelője, tiszti ügyésze, peres ügyekben képviselője. A tanács 
határozatait írásba foglalta a községi jegyző, vagyis a Notárius, ő volt az okiratok 
kiállítója és elrendezője, mindennemű be- és kiadvány elintézője, aki a királyi 
okmány szerint csak katolikus hitű lehetett. A városi pénztárt a tulajdonképpeni 
pénztáros kezelte; az uradalom, adó, vám, a bérbe adott, vagy eladott földek 
jövedelmeit beszedték és elszámolták a számvevők. A kereskedők, iparosok tár-
sulatának elnöke volt a Száreztá, vagyis a céhmester, aki ugyan nem volt városi 
hivatalnok, de a tanácsülésekben a kereskedő és iparos osztályt képviselte, és 

egy-két tárgyban nemcsak szólási, hanem szavazati joggal is rendelkezett.

Erzsébetváros bírái és polgármesterei 

A város első bíróját Apafi Mihály fejedelem nevezte ki Gergely Miklós személyében, később megengedte az ör-
ményeknek, hogy bírót szabadon választhassanak, majd a választott bírót megerősítette, sőt megparancsolta az 
örményeknek, hogy a bírónak engedelmeskedjenek. 

A hivatalos iratokban a bíró elnevezés először a XVIII. század első negye-
dében jelenik meg. Olyan bizalmi állás volt ez, amelyre nem választás, hanem 
fölkérés útján szemelték ki a polgárok által méltónak tartott egyik tanácsno-
kot. Megállapították fizetését, de kötelességévé tették, hogy a város számadásait 
gyakran megvizsgálja, a jövedelmekre felügyeljen, a bevételi és kiadási pénzeket 
utalványozza, valamint a büntetési összegeket is haladéktalanul beszedje. Az 
1727-i jegyzőkönyvben található az első ilyen felkérés, amikor Zakariás főbírót 
kérik fel, hogy vállalja el a város bírói tisztjét is. Tehát nemcsak a Compániának, 
hanem a városnak is főbírója volt. A bírói hivatal egy évig tartott, melynek letel-
tével be kellett számolni a hivatal eljárásairól és a pénztár állásáról. 

VI. Károly kiváltságlevele következtében a választási rendszer lépett életbe, 
melyben részt vettek az urak, tanácsosok, előkelő polgárok, egyleti főnökök, te-

hát az egész nép. Lassanként a bírói jog egyeduralmát gyengítve a szenátus közakarata győz minden fontosabb 
ügyben, tehát amit a szenátus határoz, az végrehajtandó, aki nem engedelmeskedik, az megbüntetendő. Amit 
azonban a bíró, mint a városi tekintély megtestesítője elrendelt, annak mindenki köteles volt engedelmeskedni.

A város bírái és polgármesterei 1727-1894-ig az alábbi családokból kerültek ki: 13 alkalommal a Dániel 
családból összesen 46 évig, 12 alkalommal a Csiki családból összesen 23 évig, 11 alkalommal az Issekutz csa-

Apafi  kastély

Törvényszék
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ládból összesen 9 évig, 5 alkalommal a Zakariás (Zachariás) családból összesen 11 évig, majd 1-1 alkalommal 
átlagosan 2 évig megválasztva a Lázár, Lukács, Ötves, Gáspár, Kosotán, Vikol, Török, Lengyel, Patrubány, Fark, 
Wolff, Bilcz, Nuridsán, Karácsony, Tompos, Joseffi, és Trajánovits család adta a bírót és polgármestert.

A városi tanács határozatait tartalmazó hivatalos okmányokat a város pecsét-
jével látták el. A pecsét leírása: Középen Szent Erzsébet álló alakja, balkezében 
királyi jogar, fejét sugarak övezik, melyek a királyi koronára lövellnek, a sugarak 
felső részén kereszt gömbbe illesztve, a hercegnő előtt jobb lábán térdel egy kol-
dus, balkezében koldusbotot tart, míg jobb kezével Szent Erzsébettől alamizsnát 
kér, Szent Erzsébet pedig jobb kezével pénzt nyújt a koldusnak. A pecsét körira-
ta: „Sigillum opidi arm. Elisabeth 1746.”

Az ebesfalvi birtokot az örmények VI. Károly császár – vagyis III. Károly 
magyar király 1733. augusztus 11-én kelt adománylevele alapján 1500 Rénusfo-
rinton megvásárolták: 

„…Legkegyelmesebben megengedjük, hogy ama hely, mely ebesfalvi kincs-
tári 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 Erzsébetvárosnak neveztessék…

…azon rét, mely házaikkal szomszédos és a Küküllő folyó mellett terül el s tényleg az ebesfalvi kincstári ura-
dalomhoz tartozik, minden joghatóság, haszonvétel, adó és úrbér alól kivétetvén azon közönségnek adassék… 

…Miután 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 gondos-
kodni kell arról is, hogy a lelkiszolgálat követelte szükséges áldozárokkal is bír-
jon, kik kellő és megfelelő minősitvényekkel legyenek ellátva s ugyanazon város 
illő javadalmazásában részesüljenek.”

Mária Terézia királynő 1758. augusztus 31-i adománylevelében igazolja, 
hogy az örmény közönség – „mely Erzsébetvárosunkban lakik – s azok örökö-
seinek és törvényes utódainak” az egész ebesfalvi uradalmat és a hozzá tartozó 
részeket, tartozékokat, királyi jogokat 60.000 Rénusforintokért megváltotta 
„örök jogon és visszavonhatatlanul”. 

Az örmény közönség 1758. április 15-én gyűjtésbe kezdett és ugyanezen év ok-
tóberében Issekutz Auxentius és Vikol Bogdán képviselők által a főleg magánsze-
mélyek adományaiból összegyűlt 129.531 forintot a városi birtokok vételárára a bécsi udvari kancelláriába befizette.  

A királynő 1758 november 28-án kelt okmányában felsorolja a város tisztségviselőit: „…tevékeny és gon-
dos Issekutz Antal, említett város főbírája és Vikol Bogdán képviseleti tag, …úgyszintén ezen teljhatalmú 
képviselők u.m. tisztelendő Dániel Mihály Erdély-fehérvári székesegyház kanonokja, Erzsébetváros plébá-
nosa, nemes Lázár János, tevékeny és gondos esküdtek Gáspár Menyhért, Ötves János, Issekutz Márton, 

Gimnázium

A főtér
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Pátrubány Márk, Lukács Tódor, Csiky Miklós, Ötves Lukács, Gáspár Miklós, Csiky Tódor, Zakariás Tamás, 
Dániel Jenő, Kosotán Márk jegyző, Pap János, Szentpéteri Kristóf és Issekutz Antal képviselők…”, majd 
megerősíti Erzsébetváros korábbi és új kiváltságait s többek között engedélyt ad arra, hogy a város pecsétjén 
Szent Erzsébet – jeruzsálemi II. Endre özvegye, a magyar király leány képét használhassa, akitől a város is 

elnevezését nyerte.
1791-ben Erzsébetváros és Szamosújvár képviselői a kolozsvári országgyű-

léshez folyamodnak és kérik az erdélyi örmények honfiúsítását: „Mi a magyar 
nemzet őszinte hajlamaitól vonzatva, valamint az új haza kellemeitől, biztosí-
tó törvényeitől édesgetve, itt állandó lakhelyet alapítani törekedtünk; ez okból 
fejedelmeink iránti hódolatunkat, hűségünket, szolgálatainkat a legnagyobb 
készséggel tejesítettük; amiért uralkodóink kiváltságokkal megjutalmaztak. De 
mindezen kiváltságaink mellett is béna szülötteknek éreztük magunkat, mert 
habár a birtoklási jogot Erzsébetváros és Szamosújvár részére a Lipót-féle diplo-
ma B. pontja, az Approbáták III. része, 41. fejezetének első czikkelye szerint a ki-
rályi adománylevelekben megnyertük, - mégis ezek status Karaitól és Rendeitől 

az örmények honfiusítását kérjük.” A kérelmet a szamosújváriak részéről Gorove Kristóf és Novák Tivadar, míg 
Erzsébetváros részéről Issekutz Antal, Zachariás Tamás és Csiky Lázár nyújtotta be az országgyűlésnek.  

Az országgyűlés az 1791. 61. cikkben hozta meg határozatát: „Mivel az ország népesedése annak boldog-
ságát érezhetőképen eszközli, erejét gyarapítja, ha oly tagokkal szaporodik, me-
lyek 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 katonák-
kal, élelemmel enyhítették, e mellett e század elején  az egyik befogadott vallást 
felvették s abban állandóan megmaradtak. Ezen okokhoz járult felséges fejedel-
münknek 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, 
az országgyülésen ülési és szavazati joggal felruházva s a taxális helyek közt Gyu-
lafehérvár után beosztva – felveszszük anélkül, hogy különös negyedik nemzetet 
képezzenek, a többi városok törvényes intézményeinek s kiváltságainak sérelmet 
okozzanak; miért is a nemes székely nemzet s a szabad királyi városok képviselői-
nek véleményét tekintetbe nem vehettük, mert az előadott kivánalmakról a haza 

törvényei, a taxális helyek szabadsága s különösen a következő feltételeink biztosítanak: 
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, ma-

gyar iskolákat tartsanak, bármily nemzet lakhassék közöttük s ezeket szabadságukban, örökségükben ne gátolják 
és semmivel túl ne terheljék.

Issekutz ház

Dr. Issekutz Győző
országgyűlési képviselő
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3. Hogy az említett két közönség a többi szabad királyi város szabadságán felül többet ne tulajdonítson ma-
gának; 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.”

A rendek és a két város között a katonatartás és előfogatok szolgáltatása alóli 
mentesség váltságdíjjal történő megváltása ügyében folyt a vita, majd a két várost 
6 évi időtartam alatt építendő laktanyák berendezésére, valamint az előfogatok 
megadására s ezen 6 év alatt 30.000 forint váltságdíj lefizetésére kötelezték. Er-
zsébetváros 1837-ben Ferdinánd királyhoz fordulva kérte Erzsébetváros királyi 
várossá történő felvétele ügyében új kiváltságokmány kiadását és felajánlotta, 
hogy a katonatartást és előfogatokat a többi városokkal egyenlő arányban viselni 
fogja. A privilégiumot 1837-ben a város megkapta, a városlaktanyát felépítette s 
1840-ben azt a katonaság el is foglalta. A laktanya bejárata fölött olvasható: „V. 
Ferdinánd nagy fejedelmök dicső nevére édes hazánk békeőrjei lakául emelték 
sz.kir. Erzsébet városának hív polgárjai 1840-ben.”

A XIX. században bekövetkező változások lassan az örménység hanyatlá-
sához vezettek, piacuk beszűkült, gazdasági pozícióik jelentéktelenné váltak. A 
megváltozott körülmények következtében az örmény lakosság a külkereskede-
lemről áttért a belkereskedelemre. Ezek következtében már más termékekkel, 
főként bőr kikészítésével és kereskedelmével foglalkoztak. A lakosságot tekintve 
a gyarapodás ezután lassult, a bevándorlás is majdhogynem megszűnt. 

1848 után az etnikai alapokon szerveződött közösségek elvesztették jogi szemé-
lyiségüket, és a modern társadalomba való integrálódás egyben nemzetiségük feladá-
sához is vezetett. Erre való érdekes reakcióként egy új ideológiát dolgozott ki a múlt 
század végén a Szamosújváron megjelenő Armenia magyar – örmény időszaki szemle 
folyóirat körül kialakult értelmiségi csoport - az armenizmust, mely két síkon pró-
bálta megfogalmazni a magyarországi örmények önazonosságát: politikai értelemben 
a magyar nemzet részeként határozták meg magukat, kulturális értelemben viszont 
örmények kívántak maradni. Ennek a körnek volt jeles tagja többek között az arme-
nizmus egyik ideológusa, Merza Gyula, Szongott Kristóf szamosújvári tanár, de maga 
Ávedik Lukács erzsébetvárosi esperes is.

1868. december 6-án Ferenc József szentesítette a XLIII. törvénycikket 
Magyarország és Erdély egyesítésének szabályozásáról. A törvény kimondta, hogy „Erdély minden lakosa 
nemzetiségi, nyelvi és vallási különbség nélkül egyenjogú, s Erdélynek ezzel ellenkező törvényei eltöröltetnek. 
Azokat a törvényeket, amelyek az erdélyi területen (...) a bevett vallások vallásgyakorlati és önkormányzati 
szabadságait, jogegyenlőségét, egymás közti viszonyait, hatáskörét biztosítják, sértetlenül fönntartják, egy-
szersmind a görög és az örmény katolikus, valamint az ortodox egyházakra is kiterjesztik”.

Zachariás ház, az ebédlő menyezetén 
a Zachariás címerrel

Dr. Zachariás Simon
orvos
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A magyar-örmények asszimilációja jelentős méretűvé a XIX. 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, az „anyaországuktól”. Munkájuk, a kereskedés révén pedig 
saját érdekük is az volt, hogy megtanulják az adott ország nyelvét, ahol éltek, kereskedtek. Azt se felejtsük el, 

hogy beköltözésükkor elfogadták a fejedelem kitételét, miszerint a magyar et-
nikumhoz tartoznak, tehát mint nemzetiség nem léphettek fel jogokért akkor 
sem, amikor más nemzet a kiegyezés után már élhetett ezzel a lehetőséggel. A 
többi nemzetiségek politikai egységekbe tagolódtak, a kiegyezéssel pedig egyre 
gyakrabban felléptek jogaik érvényesítése érdekében. Az örmények pedig a négy 
településen kívül nem éltek jelentős számban, tömegesen, csak szórványban. 

Az asszimilációs folyamat megállíthatatlannak bizonyult, nemcsak Erdély-
ben, hanem máshol is. Bizonyítja ezt az a tény is, hogy a Lemberg központtal, 
önálló püspökkel bíró galíciai örményeknél is hasonló elörménytelenedés követ-
kezett be. Az erdélyi magyar-örmények az asszimilációt többféle módon igyekez-
tek megakadályozni: örmény egyesületek, folyóiratok, alapítványok létrehozá-
sával, valamint azzal, hogy szüntelenül kérték az örmény püspökség felállítását. 

Ávedik Lukács is részt vett a hagyományőrzésben. 
A XIX. század utolsó harmadában megjelenik az örmény értelmiség, melynek tagjai már Bécsben, Budapesten is 

elfoglalják méltó helyüket mind a politikai, mind a társadalmi, gazdasági, művészeti életben. A külföldi egyetemeken 
szerzett diploma és rátermettség segítségével egyre többen jutnak be a Magyar Országgyűlésbe, sőt Magyarország Kor-
mányába is az örmény közösség képviselői közül. Így emelkedik ki az erdélyi örmények közül 1867-1919 között minisz-
terelnökként Lukács László és Dr. Pattantyús Ábrahám Dezső; miniszterként br. Dániel Ernő közmunka- és közlekedés-
ügyi-, Gorove István közmunka- és közlekedésügyi, földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter, csejtei Kristóffy 
József (an. csíksomlyói Csiky Gizella) belügyminiszter, Lukács Béla közmunka- és közlekedésügyi-, Lukács György vallás- 
és közoktatási-, Lukács László Őfelsége személye körüli miniszter, belügyminiszter, pénzügyminiszter, közmunka- és 

közlekedésügyi miniszter, dr. Pattantyús Ábrahám Dezső pénzügyminiszter, Szilágyi 
Dezső (an. Lukács Anna) igazságügyi miniszter, a képviselőház elnöke. 

Volt olyan idő, mikor a parlament széksoraiban egy ciklus alatt 16 erdélyi 
örmény képviselő foglalt helyet.

„A népeknek hazájuk iránti érzületét csak hosszabb tartalmú együttérzés, 
- összműködésből lehet levonni; mert a hazafiság mindaddig csak ünnepélyes 
szólam, míg a tettekben nem nyilvánul, különösen oly zilált időkben, midőn a 
barátnak az ellenség, a honszeretetnek a honárulás veszélyes ligájával kell küz-
deni. E tekintetben önérzettel szemlélheti múltját és jelenét az örmény nép. A 
magyar nemzet küzdelmes sorsában odaadóbb részvéttel még nemzet e haza 
földjén nem osztozott, mint az örmény; mindig állhatatosan vele élt, szenvedett, 

együtt vívott a harcz térein a szabadság óriási küzdelmeiben, a miről Erzsébetváros az 1848/49-i időszakból 
világos bizonyságot tett.” (Ávedik Lukács)

... tornáca előtt a Zachariás család

Zachariás ház
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Erzsébetvárosi örmény katolikus főtemplom

A piactér legszebb pontján az akkori társulatok pénzén megvásárolták Isse-
kutz Vártán és Manó testvérektől a házas telküket és 1766-ban megkezdték a 
főtemplom építését. Az alapba latin és örmény nyelven írott alábbi dokumen-
tumot helyezték: 

„A mindenható kegyes Istennek segítsége folytán, Szent Péter hajóját kor-
mányzó XIII. Kelemen pápa ő szentsége; II. József római császár ő felsége, 
császári és királyi apostoli Felsége Mária Teréziának, ki a győzhetetlen Habs-
burg ház utolsó sarjadéka, Nagy Magyarország szent koronája- és jogarának, 
Erdély fejedelemségével együtt – birtokosa, uralkodása idejében, nagymél-
tóságú és főtisztelendő b. Bajtay Antal József főpásztorsága, nagyméltóságú 
Hadik Endre katonai főparancsnoksága alatt, a főesperesi szék üresedésekor, 
főtisztelendő Karácsoni Ker. János, Medgyesi Tivadar, Patrubán Antal, Pápai Márton és Marko Szerafin 
lelkészek alatt; Dániel Eugen főbíró, Lázár János, Issekutz Ágost, Tódor Lukács, Ötves Lukács, Zacha-
riás Tamás, Csiki Tivadar, Kosotán Márk, Issekutz Antal, Gáspár Miklós, Vikol Bogdán, Török Tódor, 
Patrubán Lukács tanácsnokok és Dániel Lukács főjegyző idejében; a város közjavainak felügyelője: Csiki 
Manó, Szentpéteri Kristóf, Csiki István, Lázár Lukács, Csiki Péter, Zachariás Tivadar és Issekutz Márton; 
továbbá egyházgondnokok: Gáspár Márton és Bosnyák István idejében, ezen művet a Mindenható Isten 
imádására, Szent Erzsébet magyar királyleány közbenjárása végett, az erzsébetvárosi örmény polgárság 
saját költségén építteti és felajánlja, az üdvszerzés 1766. évében julius hó 22. napján.”

1783. július 19-én már a kéttornyú templom mindkét tornyának gömbjébe az aranyozott kereszt is elhelye-
zést nyert.  Ezt a Historia domus ekként rögzíti: 

„az örmény népnek Erdélybe költözése 129., Ebesfalván letelepülése 98. 
évében, az első kiváltságlevél keltezése óta – melynek alapján Ebesfalva a 
városok sorába felvétetett – 50., az ebesfalvi uradalom megvételéről szóló 
királyi adománylevél megszerzése 25. évében. Ezen Szent Erzsébet tiszteletét 
hirdető főtemplom elkészült…Karácsoni Ker. János főesperes és plébános, 
Pápay Márton, Porumbi Antal, Dombi János, Ötves János, Fark Márton, 
Murád Antal és Bedroszovits Gergely segédlelkészek idejében; továbbá ne-
mes Issekutz Miklós Antal főbíró, ezen egyház jótevője, valamint tanácsnok 
társai: Dániel Mihály, Dániel Lukács, Csiki Emánuel, Dániel Péter, Török 
János, Issekutz Gergely, Patrubán Márton, Zachariás Zakariás, Csiki Mi-
hály, Ötves Lukács, Pap Jakab, Lengyel Lukács, főjegyző Mártonfi Antal, 
városi jegyző Szentpéteri Domokos, főszónok Mártonfi vagyis Ábrahám János, ezen építés felügyelői: 
Zachariás Manó, Issekutz Péter, Csiki Péter, Kabdebov János, Kabdebov Paschalis, Fark Gergely, Issekutz 
Mihály, Dániel Tódor, Csiki István, Izsák Antal, Zachariás János, Dániel Pál, Issekutz Antal, Gáspár 

A Zachariás lányok Dániel Sarolta 
édesanyjukkal (jobbról a második)

Zachariás kripta harangtoronnyal
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István, Lukács Antal postamester, Patrubán Gergely, Ötves Bogdán, Vikol Kristóf, Csiki Márton, Dániel 
Jenő, Kosotány János, Csiki Lázár, Masztigh Márton, Kadebov Antal korában, Jolbej vagyis Gáspár Márton 
és Bosnyák István egyházgondnokok, Edil Kristóf kántor, Czirják Ignácz latin-magyar, Kirsch Károly német 
és Frenkul János örmény tanító idejében. Kolozsvári Chinder Ferencz építész és Iberlach Antal ácspallér, Ma-

rini Jakab kőmíves-pallér, Steller János toronyfedő rézmíves, Csárvási Albert 
alvinczi születésű festő és Sárosi Gábor az ebesfalvi uradalom gondnoka alatt, 
úgyszintén a halhatatlan emlékű Mechitár által alapított velenczei szerzetnek 
idevaló polgár és tanácsnok Khell vagyis Kopacz Péter adományából létesített 
fiókház tagjai: Lászlóffi Vazul házfőnök, Kabdebov Fülöp helyettes és Kabde-
bov Bertalan egyházi szónok idejében.

Ezen emlékiratot utódaink számára sajátkezüleg írtuk és az egyház pecsét-
jével megerősítettük.

Erzsébetváros, 1783. év július hó 19. napján

Karácsonyi Ker. János                                            Pápai Márton
Főesperes, erzsébetvárosi plébános sk.      PH.       Segédpap és jegyző sk.”

A templomtorony gömbjébe a fenti irat mellé került elhelyezésre Mária Terézia 
1758-ban kelt két legnevezetesebb adománylevele is.

A Küküllő folyó felé néző torony gömbjébe ugyanezen napon elhelyezték azt 
az emlékiratot, amely rögzíti az örmények bejövetelének, fejlődésének, gazdasági 
helyzetének és jelen állapotának leírását, a jövő számára.

A templom főoltárát és a templombelső szobrainak többségét Hoffmayer 
Simon szobrász készítette (1787 körül), Szent Erzsébet-főoltárképe Veress Má-
tyás 1787-ből való munkája. Ezen kívül további hat oltár látható a templomban, 
köztük a 301-ben történt kereszténység felvételére emlékeztető Világosító Szent 
Gergely oltár. 

Gr. Batthyány Ignácz – Erdély püspöke – 1791. június 29-én végezte el a 
barokk stílusú főtemplom felszentelését, Szent Erzsébet tiszteletére nagy papi 
segédlettel. Köztük volt főtisztelendő Karácson Ker. János főesperes, plébános is, 
aki az építkezés teljes ideje alatt szolgálta a közösséget s ez volt az utolsó öröme. 

1791. augusztus 17-én elhunyt 25 évi szolgálat után. Temetése méltó volt életéhez és munkásságához. Holttestét 
3 napon át látogathatták meg hívei, ravatala először az ó-templomban, majd a mechitaristák templomában, vé-
gül - a város előkelői vállukon szállítva - a főtemplomban lett felállítva. 

„Porhadó hamvait kívánata szerint e templom előcsarnokának két oszlopa őrzi. Ugyanezen szent falak közt 
nyugszanak Patrubány Mártonné: Sára (meghalt 1796. február 26.), Kabdebó János neje: Kis Mária (meghalt 
1797. február 24.), Dániel Gergely neje: Cecilia (meghalt 1797. május 31.), Patrubány Márton (meghalt 1798. 

Főtemplom főoltára

Dr. Jakubinyi György
 gyulafehérvári püspök,

örmény katolikus apostoli kormányzó
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január 16.), Gorove Jakab neje: Mária (meghalt 1799. január 1.), Pápai Márton (meghalt 1800. augusztus 26.), 
Patrubány Lukács leánya: Sára (meghalt 1801. május 22.), Izsák Izsák (meghalt 1805. január 21.)” Hogy hol 
nyugszanak pontosan, azt nem tudjuk pontosan. A már elhunytak közül többen említették, hogy talán a temp-
lom alatti kriptában nyugodhatnak. De ez majd csak a főtemplom teljes restaurálása során fog kiderülni.

A templom főbejárata felett olvasható: „Isten és Erzsébet védnökének építette 
az örmény hitbuzgóság.” A főtemplomon kívül még 5 örmény katolikus templom 
és kápolna állt a hívők rendelkezésére a városban. A kéttornyú főtemplom Kü-
küllő felöli tornyát egy szélvihar 1927-ben ledöntötte. Azóta csonka tornyával 
hirdeti az elörménytelenedett örmény város hajdani nagyságát. 

Az örmény katolikus temető

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 te-
metőhelyet kaptak a jelenlegi sírkertben, a város északkeleti határán, amelyet 
gróf Batthyány Ignácz szentelt fel. A temető az örmény egyház birtokába ke-
rült, majd egy őrházat is épített a bejárathoz, amelynek lakóját az örmény ka-
tolikus plébános a városi polgármesterrel együtt jelölte ki. Mindig a plébánost 
illette meg a temető fölötti rendelkezési jog, őt illette a haszonbér is.
Az erzsébetvárosi képviselőtestület kegyúri joga és kötelmeiről szóló szabály-
rendeletben találjuk a következőket:
 Szabad királyi Erzsébetváros képviselő testülete, mint jogi testület gyako-
rolja a kegyuraságot Erzsébetváros örmény és római katholikus egyházai 
felett. Szabad királyi Erzsébetváros örmény és latin szertartáshoz tartozó 
katholikus tagjai lelkészi választó, illetőleg kijelölő joggal bírnak. A kép-
viselő testület gondoskodik a lelkész és segédlelkész fizetései és ellátásáról, 
kinek felszentelési czímet (titulus) adott, vagy megválasztott. A szavazat-
többséggel kanonszerűen választott három áldozár a szükség szerint örmény 
vagy latin szertartású római katholikus, Erdély római katholikus püspöké-
hez választás és kinevezés végett felterjesztendő A kántorok és harangozó 
választása jóváhagyás végett a kegyurasághoz, megerősítés végett Erdély ró-
mai katholikus püspökéhez felterjesztendő. 

13. Erzsébetváros örmény katholikus lelkésze köteles évenként e város jótevői   –  Rafael Sándor és Kábdebó 
Simon lelki üdveért gyászmisét végezni; a  város közönsége pedig a ravatalhoz 12-12 font gyertyát adni.

14. A katholikus köztemető felett mindaddig, míg egy új katholikus temető kiszakítása elkerülhetetlenné 
nem válik, a rendőrség az örmény katholikus lelkésszel egyetértőleg az eddigi szokás szerint végérvényesen 
intézkedik.

Historia domus

Nagyboldogasszony napi körmenet
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Részlet Erzsébetváros hatósága 1718. jan. 3-i határozatából:
„Ha elsőrendű ember hal meg, a temetéséért 2 magyar forint, a másodrendű 

4 és a harmadrendű után 2 sustákot (egy susták 6 kr.) kap a lelkész. A sírásóknak 
adjanak az elsőrendűért 3 horgost (pénznem), a másodrendűért 2 és a harmadren-
dűért 1 horgost, de keszkenőt nem szabad adni. A rendes sírásók távollétében joga 
lesz a másik társulatnak sírt ásatni és a díjt osszák fel egymásközt.”

Részletek a Historia domus jegyzőkönyveiből:

1887. május 15. jegyzőkönyvből
A városi temető örm. kath. felekezeti temető, mely ugyan szab. kir. Erzsébetváros közönségének képezi tu-

lajdonát, de ezen tulajdonkorlátozást szenved a városi közönséget és az örm. kath. hitkösséget együttesen illető 
belső rendelkezési jog közössége által, s felhívja a közgyűlést, hogy ezen belső rendelkezési jog közös gyakorlását 
megszabó temetkezési szabályrendelet kidolgozására egy bizottságot küldjön ki, mely a város képviselőtestülete 
által a tárgyban kiküldött bizottsággal együttesen mőködve a hitkösség érdekeit a szabályrendeletben is érvé-
nyesíteni hivatva legyen.

Ezen indítvány elfogadtatván, határozattá emeltetik, a bizottság dr. Issekutz Viktor, ifj. Szentpétery Antal, 
Török Gergely, Iszály Gergely és Gorove János hitkösségi tagokból alakíttatik meg.

1901 július 7. jegyzőkönyvből
…A közgyűlés egyhangúlag kimondja, hogy a temetőben az előírt méretnél nagyobb terjedelmű, egynél több min-

den egyes sírhelyért 40 korona díj szedessék. A befolyandó díjat a temető kisegítő pénztár alap javára fordíttassanak.
Jelen határozat jóváhagyása végett kegyelmes Főpásztorunk, erdélyi püspök úr őnagyméltóságához felter-

jesztendő…

1920. nov. 8. jegyzőkönyvből
Az indítványok során az örm. egyh. tanács a következő egyházi tarifát állapítja meg:

a. egy csendes mise díja  10 kor
b. egy egyszerű énekes mise díja  20 kor
c. egy egyszerű gyász mise díja 30 kor
d. egy énekes, regg. gyászmise  50 kor
e. egy énekes, egyénekes regg. gyászmise (2 papos) 70 kor
f. egy énekes, kéténekes regg. gyászmise (3 papos) 100 kor 
g. egy harangozás örmény halottnak  20 kor
h. egy harangozás idegen halottnak 40 kor
i. halottas házhoz kis gyertyatartó 10 kor

Zachariás Jozefa
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k. halottas házhoz nagy gyertyatartó 20 kor
l. halottas házhoz nagy kereszt 20 kor
m. temetés napjára kiadott kis feszület 10 kor
n. egy anyakönyv kiállítás 20 kor

1921. okt. 27. jegyzőkönyvből
…Elnök megkéri az egyh. tanácsot, hogy engedné meg a temetőben levő hul-

laház lebontását, hogy annak cserépfedezetéért deszkázatával a temető-kerítést 
rendbehozattassa.

Az örm. egyh. egyhangúlag elfogadja ez előerjesztést…

1922. márc. 29. jegyzőkönyvből
2. Az elnök szükségét látja az örm. kath. temető falának ujjáalkotását. 

Előterjeszti, miszerint két vállalkozónak költségvetése jutott hozzánk: és 
pedig a Szabó Józsefé, ki két költségvetést tüntet fel, az elsőben a legszük-
ségesebb javításokat 15.588 Lei és 84 Baniban állapítja meg; a másodikban 
az újonnan való építést a meglevő jobb téglákból elkészítve 12.838 Lei és 
30 Banira jelöli meg. A másik vállalkozó Dietrich András ki szintén két 
költségvetést állít ki, az újjáépítést a használható téglákból 10.463 Leiért, 
betonból pedig 14.226 Leiért, mely összeghez járulnak még a vaspántok, 
(melyekbe öntenék a cementet,) s a főkapu és kiskapu ára. Leszámíttatnék a 
téglamennyiség értéke, melyet árverésen kapnánk.

Az örmény egyházi tanács az elnöknek eme előterjesztését akként fogadja 
el, hogy Dietrich András kőmőves által (készíttesse betonból s ha a vaspántok 
nem kerülnének sokba, úgy nagyobb biztonság s további fennmaradás céljából) 
vasbetonból készíttesse. A temető téglafala elárverezését a közeli falvakban kido-
boltassa, mivel vagy egy hónapig szünetelnek még a téglagyárak. 

Jegyzőkönyv
Mely felvétetett az erzsébetvárosi örm. kath. egyháztanácsnak 1922. június 18.-
án megtartott üléséről.

Jelen voltak
Alexa Ferenc örm. kath. plébános elnök Dr. Szentpétery Jenő
Gorove János egyh. főgondnok Szentpétery Kristóf
Szenkovits János Donszky István
Dr. Száva András Jakabfy Albert
Dr. Issekutz Viktor

Szakács  Endre szamosújvári plébános,
örmény katolikus vikárius

Nagyboldogasszony napi búcsún

Főtemplom
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1. Elnök megnyitván a gyűlést előterjeszti, hogy mily elhagyatott állapotban van a hegyen épült Dániel féle 
örm. egyh. kápolnája, mely nagyon régen nem renovált kis kápolna már ugyancsak romladozó karban van, 
többhelyt való falrepedése miatt életveszélyessé vált, s így évek hosszú során át elhagyatottá vált teljesen, úgy-
hogy az egy Nagypénteket kivéve, mely napon vagy ketten-hárman fölkeresik a kápolnát, sohasem látogatják 
e düledező kápolnát. A talajt is agyagos voltánál fogva mind jobban és jobban vágják le s egy szép napon még 
a mélybe süllyed. A ráfordítható pénz nagysága pedig 10.000 Leit is meghaladná, viszont ennek a düledező 
kápolnának lebontása s elárverezése útján való eladása égetően szükségessé vált napjainkban, mikor a város 
kegyuraságától magára hagyott örm. egyh. nagy nehézségek közt tudja magát fenntartani…

…Egyben fölkéri a fdő. elnöklő plébánost, hogy írjon fel kegyelmes főpásztorunkhoz ez utóbbi dologban 
történendő döntés céljából kérve az örm. egyh. tanács határozatának ebbeli jóváhagyását megerősítését.

3. Elnöklő plébános az örm. egyh. tanács hozzájárulását kéri arra vonatkozólag, amennyiben megfelelőnek látja, 
hogy a régen ingyen kiadott nagyobb sírhelyekért utólagosan mintegy temetőfenntartási adót kiróhassanak. Az 
örm. egyh. tanács nehéznek véli ennek megvalósítását, amennyiben most utólagosan kötelezővé erre nem szorít-

hatjuk, hacsak önkéntes pénzbeli felajánlást ezek ellenében egyesek nem szolgál-
nának…

Jegyzőkönyv mely felvétetett 1929 jan. 30.-án az erzsébetvárosi örm. kath. egy-
háztanács gyűléséről.

Jelen vannak
Alexa Ferenc elnöklő örm. plébános Jakabfy Albert
Csiky Emánuel számadó gondnok Szentpétery Kristóf
Csiky Dénes Dr. Zakariás Simon
Slákovits József Sogeldja Ferenc

Elnöklő plébános előterjeszti az 1928. évi egyházi számadást felülvizsgálás 
céljából, mely számadást az egyh. tanács gondos felülvizsgálás után helyben-
hagyta s utasította elnöklő plébánost, hogy főpásztori jóváhagyás céljából mi-
előbb a főhatósághoz felterjessze.

Elnök a sírhely megváltás tarifáját módosítás szempontjából tárgyalásra bo-
csátja, melynek megvitatása során határozat kötődött, hogy az 1927 okt. 14.-én hozott győlési határozat a sírhely 
megváltás céljából akként módosíttatik, hogy 

Örm. kath. részére sírhely  500 Lei
más kath. részére sírhely  1.000 Lei
idegen vallásúnak sírhely 2000 Lei

Eltekintve attól, hogy régebben előre meg lett váltva a sírhely vagy nem. Nem annyira a sírhely, mint a sze-
mély esik a temető adó alá.

Alexa Ferenc örm. plébános

Vitályos Gábor és 
Gáborné síremléke
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Végezetül álljon itt emlékül az 1708-ban kezdődő anyakönyvi jegyzetekből összeállított 

erzsébetvárosi örmény családok felsorolása
Antalfi, Ábrahám (Kardos), Áffumi (Kis), Ágop, Ágopsá (Jakabfi), Ájváz, Ákoncz (Kövér), Álexa (Tánel), Ámi-
rá (Dániel), Áneghdsi (Aniból való), Árákjál (Apostol), Ászlány (Burkus), Ávák (Novák), Ávéd, Ávedik, Ázád, 
Ázbej, Ázczi (Hurmuz, megtért 1766.), Baghasz (Pál), Bábig, Bárandsi (Medgyesi), Bárány, Beátha, Begidsán 
(Csár), Bihalovits (Bihalfi), Biluska, Bocsánczi, Bocskás (Kozocsa), Bogdánfi, Bor (Szentpéteri), Bosnyák, Bur-
náz, Czetz, Czirják, Chácsádur (Kristóffi), Chácskó (Chácskuj), Chácsum, Császár, Csiki, Csonka, Csucsul, 
Csuta, Dájbukát, Dániel, Dávidovics, Déragap (Pap), Déránkszent (Pap), Dérászvádur (Pap), Dérvártán (Pap), 
Diárbekir (Iszáj), Diákon, Dobál, Dombi, Donovák, Donszki, Dsokebin (Picsocs), Dsumerdján, Dzerig (Ze-
rich), Edelbej, Edil, Embej (Ember), Eránosz, Ergán (Hosszú), Farka, Farkas (Káál), Fatter (Szánám), Flukusz 
(Szentpéteri), Fogsánczi, Frenkul, Fulov (Vászlovszki), Galarig, Gali, Galimász, Gábor (Gábriel), Gách (Tutul), 
Gál, Gámenczi, Gásimián, Gáspár (Jolbej), Gergelyfi (Hánko), Girágosz (Czirják), Goliáv, Gorove, Gyertyánfi 
(Dsirách), Gudi (Verzár), Guláf, Hamari (Csusztánpán), Hálepcsi (Aleppói), Hánko, Hárágán, Háruthun (Pá-
pai), Ilách (Lengyel), Iliás, Ismirian (Szmirnai), Issekutz, Istvánfi, Iszáj (Diárbekir), Izsák, Jakabfi, Jegdáli, Jorga, 
Joseffi, Kapatán, Karácsony, Kardos, Kápsikodó, Kátrov, Kábdebó, Kálder, Káluszt, Keczá (Macskási), Kendov, 
Khell (Szultán), Kendsi (Márko), Keresztes, Kerpit, Kinovján, Kis, Kopasz, Korna (Lukács), Kosotán, Kosztin, 
Kozák, Kozocsa, Kövér, Krestái, Kricsa, Krojtor (Szabó), Lábdics, Ládiv, Lázár, Lelovics, Lengyel (Chásza), Lon-
don, Lukács, Lukácsfi (Tutmács), Macskási (Trásztádsi), Mánya, Márkár, Márkocs, Mártha, Mártonfi (Percsul), 
Másvilági (Ánden), Másztig, Mechitár, Medgyesi, Melchon, Mélik, Mendrul, Merza, Mesko (Zárugh), Misug, 
Mitej, Moldován, Molnár, Mondsi, Murád, Násztur (Szentpéteri), Nerszes (Mojzes), Nikos (Pápai), Norkoj, No-
vák, Nuridsán, Nyegrutz, Ohánián, Olár, Osztián, Ördög (Begidsán), Ötves, Pap, Pápai, Pleska, Persián, Petelei, 
Petráskó, Petrovics (Bedroszovits), Popoi, Porumbi, Potoczki, Publik, Puskás, Retezár, Roska, Sámoján, Sinko-
ján, Slákovits, Sogelgya (Bostin), Szábel, Schuszter, Szábendsi (Szappanyos), Szákó, Szállasi, Szánám, Szárkisz, 
Szefer, Szenkovits, Szentpéteri, Szerekutz, Talpas, Tájvel (Bogdánfi), Tányel, Temesvári, Ternovszki, Terpecs, 
Thorosz, Tompos, Totobej, Török, Tucsik, Tukcsi (Szöcs), Tutmács, Tüzes, Unán, Urmánczi (Gáspár), Urszuli, 
Várteresz, Vártig, Vászlovszki, Verzár, Vikol, Wolff, Zakariás, Zachariás, Záchnó (Záchnovszki), Zerich.

Erzsébetvárosi származású országgyűlési képviselőink: Karácsony János évekig polgármester, Másvilági István 
főjegyző, mindketten az 1848-as idők követei; Dr. Patrubány Gergely Budapest első tiszti főorvosa, Dániel 
Márton királyi tanácsos, kiknek működése eredményeként királyi törvényszék és honvédség került Erzsébetvá-
rosba, Csiki István a Kameller alapítvány létrehozója és dr. Issekutz Viktor ügyvéd, jeles szónok és takarékpénz-
tári igazgató.

Erzsébetváros Dél-Erdélyben, a Küküllő partján, Medgyes és Segesvár között fekszik. Hatalmas főtemplo-
ma, törvényszéki épülete, az Apafi kastély már messziről szemébe ötlik az utazónak. 

Erzsébetvárost ma Dumbraveninek hívják.
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Családi archívumok dokumentumaiból

Anno domini 1779 december 20-ikán, Elizabethen (Erzsébetvároson)1

Kellemes életet és jó egészséget kívánok Isten hírével tekintetes Szehag (=Izsák) úrnak!
Mi is – Isten kegyelméből – teljesen egészségesek vagyunk. Megkaptuk a maga kedves, ezen hónap har-
madikán kelt levelét, nagyon örülünk, hogy egészséges, kívánjuk Istent kérve, hogy a jövőben is jó egész-
ségnek örvendjen és (n.é.)- szívű legyen. Levele szerint az Ohan (=János) úr pénzét, amelyet most kér, 
magának kell adjuk. Ezt a pénzt Horopszime úrnő számon tartja. Háromszáz forintot akarunk adni, és a 
fennmaradó összeget, amivel még tartozunk, igyekszünk majd küldeni. Arra majd nem lesz visszatartás?
Nagyon köszönöm Önnek, hogy levelével felhívta figyelmünket a fizetés intézésére.
Az elmúlt napokban elindultak a pusztáról unokatestvéreink, Zadig úr és Henkocze úr.  
Habár megvan a lehetőség arra, hogy az elkövetkező farsangot örömben együtt töltsük a rokonsággal, 
mégis félek, hogy nem lesz szerencsém, hogy maga,  Nigol (=Miklós) úr az Engan(Ingan?) úrnővel itt le-
gyenek velünk együtt. Kívánunk Isten hírével örömet kedves gyermekének, Bedrosz (Péter) úrnak. Dániel 
nem tudja a hanakis-játékot végigvezetni, mert két oldalról is (n.é.)2 
Maradok hűséges szolgája Chacshig (=Kristóf) n.é. Idavijan
A mama sokszor üdvözli testvéreit, Önt, Nigol urat, Engan(Ingan) úrnőt, a gyerekeket és a barátokat. 
Nagyon hálás a Mama, hogy nem felejti el őt, mi is imádkozunk értetek és nem felejtünk el benneteket.

1 A fenti levél Kiss Ernő aradi vértanú hagyatékából való, amelyet Kiss Izsáknak (meghalt 1789-ben, felesége Issekutz Mária Anna), Elemér és 
Ittebe szerzőjének, erdélyi örmény földbirtokosnak és kereskedőnek küldtek Erzsébetvárosba. A levelet fordította: Száva Alex (Mauritiusz) 
2 n.é. jelentése: nem értelmezhető
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1. Születési anyakönyvi kivonat
Erzsébetvároson 
1757 május 26-án született 
Török Antal István 
örmény katolikus

2. Házassági anyakönyvi kivonat
Erzsébetvároson
1792. május 16-án 
Nemes Török Antal és 
Lengyel Mária Anna, 
örmény katolikusok, 
erzsébetvárosi lakosok 
házasságot kötöttek

3. Halotti anyakönyvi kivonat
Erzsébetvároson 
1774. február 20-án
elhunyt 
Török Szárkisz 
örmény katolikus, 
56 éves korában

4. Házassági anyakönyvi kivonat
Erzsébetvároson 
1779. január 28-án 
Török Antal és 
Velencei Mária, 
örmény katolikus 
erzsébetvárosi lakosok 
házasságot kötöttek

1. 2.

3. 4.
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Felhasznált irodalom 
Örmény halottkultusz és temetkezés Bukovinában és Erdélyben, valamint 

Erzsébetváros fejezethez

Ávedik Lukács: Szabad királyi Erzsébetváros Monográfi ája (Szamosújvár 1896) – hasonmás kiadás Erdélyi Örmény 
Múzeum 9., Kiadó: Erdélyi
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, Budapest 2004) 

Szongott Kristóf: Szamosújvár, szabad királyi város Monográfi ája IV. kötet: A magyarországi örmények ethnográphiája 
(Szamosújvár, Todorán Endre „Auróra” Könyvnyomdája 1903.)

Balázs-Bécsi Attila: A szamosújvári magyar-örmény katolikus temető monográfi ája 
(Kiadó: XI. ker. Örmény Kisebbségi Önkormányzat, Budapest 2002)

Gergely Katalin: Sátorát letettem a romló testemnek…
Halottas és temetkezési szokások Gyergyószentmiklóson  (Pro-Print Könyvkiadó Csíkszereda, 2000)

Dr. Issekutz Sarolta: Erdélyi örmény konyha, fűszerezve 
(Erdélyi Örmény Múzeum 11., Kiadó: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, Budapest 2008) 

Tarisznyás Márton: Gyergyó Történeti Néprajza  (Akadémia Kiadó, Budapest 1994)

Garda Dezső: Gyergyói örmények Könyve I-II.  (Hadimúzeum Alapítvány, Budapest 2007)

Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében 
(Művelődéstörténeti Műhely, Felekezet és identitás), Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 
Piliscsaba, 2006

Historia domus  - Erzsébetvárosi Örmény Katolikus Főtemplom  

Örmény egyházi énekeskönyv az erdélyrészi örmények használatára (Bécs Mechitaristák nyomdája 1889)

ARMENIA magyar – örmény időszaki szemle (főszerkesztő: Szongott Kristóf ) számai

Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek számai (Kiadó: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület)
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Polyák Mariann

Ávedik Lukács (1847-1909), 
Erzsébetváros történetírója1

’Mindennek tetszeni lehetetlen,
akarni együgyűség.’
(örmény mondás)

                                                         
1847. október 18-án született Erzsébetvároson, apja, Ávedik Kristóf városi alkapitány, anyja Lelovits Teréz volt. 
Az 1900-ban készült Relatio Personalis alapján Ávedik beszámolt arról, hogy az első négy gimnáziumi osztályt 
szülővárosában, a következő négyet pedig Székelyudvarhelyen végezte el, majd a teológiai tanulmányait Gyu-
lafehérváron folytatta. „Mint harmad-éves növendék pap a latin egyház énekeinek tanításával bízatott meg; 
ekkor írta az elöljáróság kívánságára: „A papi segédlet módozatát” latin nyelven; mint főductor magyar önképző 
egyletet és zenekört alapított” - számolt be Ávedikről Csiki L. Miklós az Arménia hasábján 1894-ben. Ávedik 
évekkel később írt arról, hogy mi volt pappá szentelésének a feltétele: „A katholikus egyházjog egyik sarkalatos 
és általános érvényű törvénye, hogy felszentelési czím nélkül senkit pappá szentelni nem szabad. Ily felszentelési 
czímmel (titulus mensae) látott el engem, mint végzett hittanhallgatót és gymnásiumi tanárt az 1871. július 
28-án tartott városi közgyűlés, melynek alapján kiállított okmányával Erzsébetváros kö-
zönsége magát arra kötelezte, hogy szolgálatképtelenségem esetén oly nyugdíjban részesít, 
mint amilyennel az erdélyi egyház megyei lat. szert. papság van ellátva...” 1871. augusztus 
19-én a bécsi örmény püspök, a mechitarista Josephus Bosagi szentelte pappá Ávedik 
Lukácsot Bécsben.

Ávedik Lukács Erzsébetvároson teljesített kápláni szolgálatot 1878-ig, amikor is az 
úgynevezett zsinati vizsgát sikeresen letette 1879 májusában. Ennek következtében ér-
demessé vált a ’parochus’ címre, így a püspök az 1878. április 6-án elhunyt Mártonfi  
Antal erzsébetvárosi főesperes-plébános utódjaként beiktathatta őt a plébánosi hivatalba. 
A püspök a beiktatás alkalmával Ávedik Lukácsot nevezte ki a kerületi jegyzői tisztre is. A 
Gyulafehérvári Érseki Levéltárban megmaradt Ávedik plébánosi kinevezésének hivatalos 
lebonyolítása. Ez, örmény szokás (jus elegendi) szerint, Erzsébetváros kegyúri jogán, a nép 
választása alapján történt. 

Ávedik Lukács az alesperesi hivatalba 1880-ban került, esperessé 1891-ben nevezte ki a 
püspök, a főesperesi hivatalba pedig 1894. január 28-án vezette be őt Kovács Ferenc apát. 
Beosztott lelkésztársai igen meg voltak vele elégedve, mert a kor problémáira valóban választ váró főesperes 

1 Polyák Mariann: Ávedik Lukács (1847-1909), Erzsébetváros történetírója c. tanulmánya teljes terjedelmében az Örmény diaszpóra a Kárpát-
medencében címmel a Művelődéstörténeti Műhely Felekezet és identitás /Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, 2006/ 
c. kötetében jelent meg. Az itt közölt anyag csupán töredéke a teljes tanulmánynak.)       

Ávedik Lukács
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a koronagyűléseken hasznos előadásokkal, reformgondolatokkal látta el őket. Megelégedettségének adott 
hangot az egyik lelkész, aki így írt 1903-ban: „Elmondhatom, hogy koronagyűlések ily tudományos, korszerű 
szociális kérdésekkel, ily bölcs főesperesi vezetés alatt s ily szakszerűen még nem igen foglalkoztak: egy okos kis 
kongresszusnak lehetne nevezni ezen koronagyűlésünket s működésünket egy vidéki kis akadémiának”. Itt tudjuk 
meg azt is, hogy Ávedik katonapap volt, amikor a főesperes „ismert képzettségével és irodalmi jártasságával s 
katonapapi gyakorlottságával festette a katonák hitéletének ápolását.”

Az irodalmi vénával megáldott lelkész nemcsak történelmi eseményeket tudott szép gondolatokban megfogalmazni, 
hanem lelkészi teendőiben is hasznát vette ennek a képességének; az Erzsébetváros és vidéke egyik újságírója megszerezte 
egy eskető beszédét, mely arról tanúskodik, milyen pap volt Ávedik: lelkesen bátorította a fi atalokat a házas életre.

Ávedik Lukács, teológiai tanulmányaival végezvén, 1870-től tanított a helyi gimnáziumban. 
1878-ban a plébánosi kinevezéssel együttjáró igazgatói állást kapta meg a helyi fi ú- és leányiskolában. 
Itt mint hittanár tanított. Később a főesperességgel a kerületi egyházi tanfelügyelői tisztséget is ellátta. 
Beosztottjai igen elégedettek voltak vele, mert valóban szívén viselte a diákok kiváló neveltetését.

Erzsébetváros kerületi egyházi tanfelügyelőjeként gyakran új ötlettel állt elő, ilyen nagy erőpróba 
volt például a tanügyi kiállítás 1893-ban. Ávedik egy évtizeddel később, a frissen indult Erzsébetvá-
ros és vidéke c. folyóiratban felhívást tett közzé, mivel 1893-ban megfogadták a 10 évenkénti kiállítás 
tervét, így épp aktuális lett a kérdés. 1903-ban a szervezőbizottság elhatározta, hogy a követke-
ző tanévben, 1904 pünkösdjén, Erzsébetvároson tartják meg a nagyszabású kiállítást. Mindenféle 
oktatási intézményt meghívott a bizottság, és a korábbi 3 vármegye mellé még kettőt vontak be. 
Az intézetek nagy száma és széles köre is mutatta, hogy nagy szervezőmunka állt a bizottság előtt, 
melyet továbbra is az erzsébetvárosi örmény plébános vezetett. Kidolgozták a találkozó programját, 
részletesen felsorolták, hogy milyen típusú intézménytől mit várnak el: a tanintézmények munkáit, 
felszereléseit, találmányait, könyveit, tanterveit, tanszereket, dolgozatokat, rajzokat stb.

1891-ben, a 40-es éveit taposó Ávedik plébános elveszítette édesapját. Amint azt az Arménia 
egyik számából megtudjuk, Ávedik Kristóf 87 évesen hunyt el, Erzsébetváros alkapitánya volt. Édes-
anyját már 1878-ban eltemethette. 

Nagy ünnepségnek volt a színhelye 1896-ban a nagytemplom, Erzsébetváros ugyanis „Szent 
Erzsébet napján hármas ünnepet ült: megülte Őfelsége, a királyné nevenapját, megülte a város 
védszentjének napját és Ávedik Lukács esperes plébános huszonöt éves papi jubileumát.” - tudjuk 
meg az örmény havilapból.

Ávedik pályafutásának nagy elismerést jelentett az 1897-ben neki adományozott egyik legran-
gosabb kitüntetés. Az államtitkár püspöknek tett jelentéséből kiderül, hogy a király „Ávedik Lukács 

erzsébetvárosi örmény katholikus esperes plébánosnak a közügyek és a tanügy terén szerzett érdemei elismeréséül 
a Ferenez-József rend lovagkeresztjét legkegyelmesebben adományozni méltóztatott.” 

Az erzsébetvárosi örmény templom levéltárában található egyházközségi könyvek, a különböző alapítványok 
jegyzőkönyvei mind beszámolnak Ávedik adakozó szándékáról. Ezt mutatja a főtemplom egyik üvegablaka is, 
melyet 1902-ben készíttetett Szent Lukács evangélista tiszteletére.

Jelentős szerepe volt Erzsébetváros közéletében: a Kameller Alapítvány rendes tagja volt, a Kabdebó 
Alapítványi Bizottságnak pedig elnökévé választották. Az erzsébetvárosi Kabdebó Alapítvány szegény ör-
mény diákokat segített, miután Ávediket választotta elnökévé, két diákot segítettek havonta ösztöndíjjal.
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Elnöke volt többek között a Kis-Küküllő vármegyei Általános Tanító Egyesületnek is. Erzsébetvárosi fá-
radhatatlan munkáját így örökítette meg 1894-ben Csiki L. Miklós: „Lankadatlan szorgalmáról tanúskodnak 
a következő állások: elnöke a takarékpénztárnak és tagja ezen intézet felügyelő bizottságának; a városi képvise-
letben a számvevőszék, továbbá a katholikus iskolatanács, a községi iskolaszék elnöke. Kis-Küküllő vármegye 
választmányi tagja, a jótékony alapítványok bizottsági elnöke.”

Erzsébetváros mint szabad királyi város és az országgyűlésen szavazattal bíró jogi személy 1905-ben or-
szággyűlési képviselő-választásra készült. Ávedik mint a képviselő jelölő értekezlet elnöke dr. Issekutz Győzőt 
ajánlotta erre a feladatra, aki már több ízben is volt képviselő a Szabadelvű Párt tagjaként. Issekutznak ezen a 
választáson még nem került politikai ellenfele. A dualizmus kori politika nagy válságának megoldásaként az 
uralkodó összehívta az országgyűlést, aminek következtében Erzsébetvároson is képviselő-válasz-
tást tartottak 1905 júniusában.

Választási elnökké az örmény plébánost szavazták meg a városi képviselő-választmányon, aki 
közhírré tette, hogy „a képviselőre vonatkozó ajánlatokat folyó hó 25-én délelőtt 10-12 óráig 
főesperesi irodájában, jún. 26-án délelőtt 8-tól fél 9 óráig pedig a városház üléstermében veszi 
át.” Ávedik külön hirdetményt jelentetett meg, amelyben közölte, hogy a „szavazás személyesen 
élőszóval történik és reggel 9 órakor veszi kezdetét. A szavazók minden fegyver és bot nélkül az 
ülésterem ajtaján jöjjenek be és a leszavazás után a polgármesteri irodahelyiségeken át távozzanak. 
(...) A lelkiismeretes és törvényes felelősség megóvása végett (...) a rend és tiszta választás jellegét 
megvédő intézkedésről gondoskodtam.”

A 60. évéhez közelítő Ávedik betegsége már 1905-ben súlyos volt, amiért plébánosi teendőit 
nem tudta egy ideig ellátni, majd 1908. augusztus 9-től rohamosan romlott az állapota.

1909. április 5-én 3 távirat érkezett Erzsébetvárosról az erdélyi püspöknek Gyulafehérvárra. 
Mindhárom arról számolt be, hogy a helyi örmény plébános, Ávedik Lukács aznap délben el-
hunyt, temetése két nap múlva lesz. A püspök a segédlelkészt, Govrig Gergelyt bízta meg ideigle-
nesen a plébánia gondozásával.

Végrendeletét (mellékelve) 1908. október 10-én fogalmazta meg, érdekes, hogy rögtön az első 
pontban ezt kérte: „Határozott akaratom, hogy temetésem előtt felboncoltassam, illetőleg szívem 
kivétessék. E célra 100 (Egyszáz) Koronát hagyok.” Majd meghagyta a temetés előírásait és azt, hogy 
lelki üdvéért alapítványt tett, melyből évente halála napján mondjanak érte szentmisét. 

A helyi leányiskola alapítványára és rokonaira hagyott pénzt: Beata Mária unokahúgára, unoka-
öccse 3 gyermekére, ezüsttárgyait Ávedik Blankára, aranyértékeit és könyvtárát pedig Ávedik Félixre 
hagyományozta. Általános örökösének kedves unokaöccsét, Ávedik Simont tette meg.

Az erzsébetvárosi örmény katolikus egyházközség 1909. évi április 16-i üléséről fennmaradt jegyzőkönyv 
számol be arról, hogy dr. Issekutz Győző mint egyházi főgondnok bejelentette Ávedik Lukács halálát, majd „az 
őszinte részvét teljes megnyilatkozásával méltatja az elhunytnak nemcsak egyházközségünk, de az örménység 
érdekében kifejtett tevékenységét is, ezekre tekintettel pedig indítványt tesz a néhai emlékének jegyzőkönyvi 
megörökítésére és arcképének olajfestményben az örm. kath. anyatemplom részére leendő beszerzésére”, melyet 
a jelenlevők el is fogadtak.

Hermann Antal írt „gyászbeszédet” Ávedik temetése után a Szamosvölgye számára, melyben megemlékezett a 
nagyböjtben elhunytról, aki szerinte „kiváló” magyar-örmény volt. Nagyböjti hangulatát azonban nem követte 
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a feltámadás öröme, Ávedik halála mellett ugyanis az örménység napjának leáldozását is fájlalta. Röviden leírta a 
temetés menetét, Govrig Gergely vezette a szép szertartást, és ezután az államférfi  Issekutz Győző tartott méltató 
beszédet. Egy másik emlékező szerint: Ávedik „Harminc éves korában nyerte el az erzsébetvárosi plébánosi állást, 
a melyet haláláig lelkiismeretes pontossággal, tapintatos eljárással, és példát adó igazi papi buzgósággal töltött be. 
Irodalmi tevékenysége az örmény papok között a nagynevű Lukácsi Kristóf után első helyen említendő. (...) Alig 
volt egyesület, melynek elnöke, vagy legalább választmányi tagja ne lett volna. Erzsébetváros örökké hálás lesz 
azon fáradságos munkájáért, hogy rendezte és tisztázta a Kámeller György-féle alapítványt, virágzásra juttatta a 
Kábdebó Simon-féle hagyományt...”. Ávedik munkája nagy jelentőségű mind a tanügy, mind az örmény tárgyú 
kutatómunka terén, erről kétségünk nem lehet. Műveinek jelentősége abban is kifejeződik, hogy több külföldi 

armenológus is hivatkozott az ő történelmi könyveire. 

Ávedik  Lukács irodalmi munkái

Ávedik Lukács egyetlenegy tudományos cikket jelentetett meg az Erzsébetvárosi hírlap hasáb-
jain, mely a nagy örmény jubileumot, Örményország népének keresztény hitre térését ünne-
pelő 1600 évet és Világosító Szent Gergely nagy szerepét méltatta A keresztény vallás hajnala 
az örmények között címmel. Ez a cikk tulajdonképpen az ünnepségsorozat első darabja volt, 
melyet fényes szertartások és Az örmény kereszténység eredete című könyvének kiadása is köve-
tett 1904-ben.

A lelkipásztornak ebben a helyi folyóiratban két aktuális problémával foglalkozó cikke is 
megjelent. Az egyikben a még mindig szokásban lévő párbajok ellen szólalt fel, a másikban pe-
dig az újabb kor hagyománytalansága ellen szólt azzal, hogy bemutatta a régi örmény szokáso-
kat. A modern önérzet című cikkben tulajdonképpen a régi, káros hagyományok ellen küzdött, 
mondván, hogy „feledni és megbocsátani az az erkölcsi öntudat eszménye”. Az erzsébetvárosi 
nászhozományban pedig szót emelt a modern, de káros jelenség ellen, mely szerint csak a leány 
vitt hozományt a házasságba. Régebben a vőlegény is adott biztosítékot menyasszonyának, 
melynek jó példáját egy 18. századbeli örmény házasságlevél lefordításával próbálta újra a 
köztudatba hozni.

Legtöbb tudományos cikke azonban az 1887-ben meginduló örmény folyóiratban, az Armeni-
ában jelent meg, mely évente kötetben is napvilágot látott. Ávedik fontosnak tartotta, hogy az ör-
mények megőrizzék a hagyományukat, kultúrájukat, ennek érdekében megpróbálta népszerűsíteni 

az örmény nyelv oktatását, például úgy, hogy örmény olvasókönyv-sorozatot indított az Arménia hasábjain. 
Egyik ilyen cikkében arról is bizonyságot tett, hogy gyakorlata is volt a keleti nyelv tanításában: „Én most a 
szíves olvasóval először azt a módszert ismertetem, mit magam követek az örmény írás és olvasás tanításánál; 
azután elmondom azt, hogy mit foglalhat magában egy jó „Örmény olvasókönyv.”

Konkrétan kifejezte azt a szándékát, hogy másokat is serkenteni akart az Erdélyben már-már holt 
nyelv tanulására és használatára: „Sok mindenben szenvedünk hiányt, kellene egy módszeres nyelvtan; 
szükségünk van egy örmény-magyar és magyar-örmény szótárra; mert csak ezek segítségével kutathat az 
érdeklődő az örmény irodalom gazdag bányájában(...). Én reménylem, hogy ha felébresszük a teremtő, 
munkás Múzsákat, ezekről is lesz gondoskodva.”
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Ávedik nem tudományos cikkei elsősorban külföldi látogatásairól számoltak be. A római zarándok-
lata alkalmával megismerhette az örmény kollégiumot, illetve Velencében eljutott a mechitarista rend-
házba is. Erről, a pápai jubileum alkalmából tett útról hazatérvén felolvasást tartott az érdeklődőknek. 
Nagyrészt az Arméniában jelentek meg tudományos értekezései is, melyek többségét a következő évek-
ben felhasználta könyveinek egy-egy fejezeteként; vagy pedig ezekben egy éppen aktuális örmény prob-
lémával foglalkozott.

Az Arménia területén élő, már keresztény örmények háborúit követte nyomon egy cikksorozatban. Az ör-
mény keresztények védharca I., II. tulajdonképpen a kereszténység meggyökeresedése utáni időszakot örökítette 
meg egészen az 5. század perzsaellenes háborúiig. Az Egy helytartó kormányzata a rövid örmény uralomról, az Ör-
ményország perzsa helytartók alatt című cikke pedig az újabb perzsa elnyomásról számolt be. A törté-
net az örmény időszámítás kezdetéig, Kr. u. 551-ig mutatta be a keresztény örmények háborúit.

Ávedik nagylélegzetű cikksorozatot indított Erzsébetváros kegyúri joga címmel, melyben 
magyarul adta közre az uralkodók Erzsébetvárossal kapcsolatos kiváltságleveleit a 18. századtól 
kezdve. A sorozat mintegy legitimálni akarta az erzsébetvárosi polgárok dualizmus kori jogait, 
melyeket néha még ekkor is sérteni igyekeztek. Ezeket a dokumentumokat később a Szabad 
Királyi Erzsébetváros monográfi ájában is felhasználta. Megtudhatjuk, hogy a város III. Károlytól 
1733-ban nyerte e1 az örmény katolikus egyház és a katolikus iskolák feletti jogait. Ezeket a jo-
gokat Mária Terézia 1758-ban megerősítette, majd II. József 1786-ban kiegészítette azzal, hogy a 
polgárok ezentúl szabadon választhatták plébánosukat. Ebben a sorozatban a cikkíró felhasznált 
még püspöki leveleket, canonica visitatiókat is, és igyekezett pontos történelmi hátteret adni. 
Fontosnak tartotta, hogy megemlékezzen az iskolák fenntartásáról és a tanárok díjazásáról is. A 
következő számokban külön megjelentette a III. Károly, Mária Terézia, II. József és V. Ferdinánd 
által kiadott privilégiumokat, általában latin nyelvből fordítva.

Hasonló témája volt Az örmények honfi úsítása című cikkének, melyben a többi felekezetek sorsával 
hasonlította össze az örményeket Erdélyben. Ez a nép - Ávedik szerint - mindent becsületesen megtett 
már Szent István király kora óta a magyarokért, amit kértek tőlük, jogokat viszont annál kevésbé kap-
tak, azt is csak ha kérték. Igazságtalanságnak érezte, hogy ennyi, a szülőföld iránti hűséges tettükért a 
többi erdélyi szabad királyi város feltételekhez kötötte az engedmények megadását.

Erzsébetváros örménységének helyzetét összehasonlította a lembergi örmény érsekségével. „Mi 
czélt akar a hazai történelemkutató elérni akkor, midőn más országban levő egyházmegye életéről 
szól?” - kérdezte Ávedik A lembergi örm. kath. egyházmegye naplójából című cikkének elején, s meg is 
válaszolta a kérdést: „a történelem fonalán törekszik oda eljutni, hol az őshazától elbúcsúzott örmény 
nép egykor oly nevezetes napokat töltött; azután bemutatja, hogy az Erdélybe költözött örménység valóban Orosz-
Lengyelországból ment Havasalföldre, s onnan jött be kedves hazánkba...”. A folytatásban pedig - Erzsébetvároshoz 
hasonlóan - Lemberg kegyúri jogaival foglalkozott. S végül megjegyezte, hogy „ezen egyházmegye példát adott arra, 
hogy miként kell a jövőt biztosítani.” Ávedik ezzel szülőföldje számára szeretett volna más, jól működő örmény 
egyházmegyét követendő példaként felmutatni.

A helyi történelem egy-egy mozaikját villantotta fel egy-egy cikkével a továbbiakban: az erzsébetvárosi ille-
tőségű Kámeller Györgynek és családjának állított emléket a Cámeller György alapitványa című újságcikkben, 
melyben az alapítvány működésébe is bepillanthatunk.
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Öt feliratra hívta fel az erzsébetvárosiak fi gyelmét Az Apafi  kastély emlékkövei-ben, majd hasonló, felsoroló stílus-
ban állított emléket Erzsébetváros polgármesterei-nek. Erzsébetváros örmény kath. lelkészei-t a felsorolás mellett jelen-
tősebb tetteikkel is jellemezte. E két utóbbi cikkét kibővítve felhasználta a monográfi ában is pár évvel később.

Ezek után szűkebb otthonáról, az örmény katolikus plébániatemplomról szólt, Koszorú az erzsébetvárosi 
örmény kath. nagytemplom fölszentelésének 100 éves jubileumára és Adatok az erzsébetvárosi levéltárból címmel. 
A templom felépítése épp egybeesett a szabad királyi várossá emelő irat keletkezésével, melyekről az akkori 
plébános tollából íródott emlékezés alapján tudósított Ávedik. Az utóbbi cikkben pedig pár érdekes városi 
eseményt örökített meg 1726-tól kezdve egészen 1882-ig.

Később már ritkán publikált az Arméniában, két jeles örmény személyről emlékezett még meg, az akkor 20 éve 
elhunyt első örmény történész Lukácsy Kristófról (A halhatatlanok ünnepe) és az 1895-ben hosszú betegeskedés 
után meghalt egykori szeminarista társáról, Kozocsa Tivadarról.

Az örmény szentmise szertartásai, 1876
Ávedik Lukács a püspöknek ajánló levelében említette meg, hogy a latin szentmise szövegét már több éve le-

fordították magyarra, most ő az örményt ültette át e nyelvre. 
Az Előszóban kiemelte, hogy a latin mellett néhány nyelvet még elfogadtak korábban egyházi nyelvnek, 

amelyek az első századokban is már a liturgia nyelvei voltak, ilyen például az örmény is. Ávedik célja ezzel a 
könyvvel a tridenti zsinat elhatározása volt: „hogy a lelkészek az isteni tisztelet, különösen a szentmiseáldozat 
szertartásait, azok szellemét és értelmét minden kitelhető szorgalommal értelmezzék, vagy imakönyvekben 
közöljék: hogy így a hívek szívei az ájtatos buzgóságban nyerjenek.” Kifejezte tehát azt a szándékát, hogy 
hívei lelki életét fellendítse. A kor egyik tendenciája volt a kiegyezés utáni magyar egyházi életben a vallási 
buzgóság hanyatlása, amit az 1875-től elkezdődött kultúrharc szekularizációs törekvései mozdítottak csak ki 
a mélypontról. A katolikus egyház elleni politikai határozatok 1894-95-ben érték el csúcspontjukat, amikor 
megszülettek a házassági jogról, a gyermekek vallásáról, az állami anyakönyvezésről szóló törvények, vala-
mint az izraelita vallást törvényesen bevett vallásnak fogadták el, illetve lehetővé vált a szabad vallásgyakor-
lat. „Az egyházpolitikai harcok által felrázott magyar egyház a politikai, szociális és gazdasági tevékenységen 
kívül, melynek célja az egyház politikai és társadalmi helyzetének megszilárdítása, valamint a „Rerum nova-
rum” szociális elveinek a gyakorlatba történő átültetése volt, hozzáfogott tagjai lelkületének átformálásához, 
a katolikus hitélet megújításához, a vallási buzgóság felébresztéséhez is. Ez irányú munkássága lényegesen 
sikeresebb volt, mint politikai és szociális szervezkedése, úgyhogy ebben a tekintetben joggal lehet beszélni 
az egyházi élet belső megújulásáról.”

Ávedik próbálta a fellendülő vallásosságot az örmény katolikusok részére is közelebb hozni. „Mi lehetne e 
tekintetben czélravezetőbb, mint a szentmiseáldozat magasztos igéinek elmondása?” - kérdezte Ávedik, amit ő az 
örménység szokásainak fenntartásával is próbált egybekötni. A „nyáj” viszont már nem értette az ősi nyelvet, ezért 
a szerző szükségesnek látta, hogy magyarra tegye át a szöveget.

A liturgikus szöveg közlése előtt még az örmény liturgiáról közölt tudnivalókat. Az örmény szentmise 
szertartásait Világosító Szent Gergely vagy Szent Nagy Nerzes alakította át. A bevezető szövegben az örmény 
templomok jellegzetességeit, az örmény zeneszerszámokat, egyházi ruhákat, egyéb kellékeket vette számba s 
ezután következett a szertartás és imák magyarra fordított változata. Közben a szerző általános képet adott 
népe helyzetéről a dualista államban: „A vallása miatt üldözött örmény katholikus nép Európában; jelesen az 
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osztrák-magyar birodalomban találhatá föl az óhajtott béke nyugalmát; hol hitfeleitől környezve mind máig 
nemzeti nyelvén és szertartásai szerint nyilváníthatja ájtatos érzelmeit.”

Az örmény kath. szentmise, 1905
Az 1890-es években egy hosszú, igen nehézkes utat kellett végigjárnia az erzsébetvárosi plébánosnak 

annak érdekében, hogy újabb, az örmény szentmisével kapcsolatos könyvecskéjét nyomdába adhassa.
Az előző könyv tulajdonképpen csak szertartásokat közölt. A szentmise szövegének teljes kiadása a 

következő könyvében jelent meg. Amint ezt Ávedik is megjegyezte: közszükséglet volt, hogy magyarra 
fordítsa az örmény szentmisét s egyéb szertartásokat: „a délutáni vecsernye, úgyszintén a szentségek ki-
szolgáltatása magyarítását óhajtanám közzétenni, mégpedig oly berendezéssel, hogy az örmény szentmise 
magyar fordításban, a ministráns szavai ezenkívül a tanulók számára latin betűkkel írt örmény szövegben, 
azután a közönséges vecsernye magyar fordításban. A keresztség és bérmálás. A beteg áldoztatása. Utolsó 
kenet. Felnőtt vagy gyermek betegsége alkalmával. A haldoklás óráiban. Midőn a lélek Teremtőjéhez fel-
szállni vágyik. Felnőttek, kisdedek temetése. Esketési szertartás. Beavatás. Közös áldás. Könyörgés az év 
végén. Válogatott imák, s a hét minden napjára szánt énekek magyar és örmény szöveggel.” 

1905-ben megjelent Erzsébetvároson: Az örmény katholikus szent mise című műve, sok éves viszon-
tagság után, rajta a megjegyzés: Főpásztori jóváhagyással ellátva (1902. jún. 25. 2458. sz.). A füzetecske 
utóélete igen szomorú: a püspöknek elküldött példány ma is ott hever a Püspöki Hivatal Iratai között egy 
dobozban, ezen kívül sem az erzsébetvárosi könyvtárban, sem az Országos Széchényi Könyvtárban nem 
található belőle példány.

Szentföldi emlékfüzér az 1882-iki első magyar jeruzsálemi zarándoklás alkalmából, 1883
Személyes hangvételű útikönyv, ismeretterjesztő füzet az első magyar szentföldi zarándoklatról, melyben 

a szerző tanácsokat adott az utazáshoz, de közben a magyar emberek életmódjára is fény derült. Nagyon 
nagy dolog volt ez akkoriban, az első 32 magyar zarándokútja nemcsak a távoli ismeretlen helyek miatt volt 
érdekes, hanem Ávedik szokásos barokkos körmondataival színezte az egyébként sem szokványos, nem várt 
kalandokat, szomorú eseményeket (Alexandria ostroma, a hajóból hirtelen kórház lett, a görög kereskedők 
furfangja az utazók kárára vált, végül utastársa, Hegyei bácsi betegsége és halála).

A felejthetetlen szent helyek megtekintése után a szerző elégedetlenségének is hangot adott, mert a Loyd 
Társaság a monarchia egyik társasága 4000 alkalmazottal, de egy magyart sem láttak közöttük. A monarchia 
zarándokháza pedig, melyet még Szent István király támogatott, csak osztrák zarándokháznak volt írva. Áve-
dik többször is megemlítette, hogy a magyar nép itt nem volt képviselve: „s azután nemcsak uralkodóink, 
hanem egyesek is tettek e czélra adományokat; s mégis bár czímerében sincs meg az erre emlékeztető mondat, 
neveztetvén ez „osztrák zarándokháznak”. De e mellett a magyar honfi aknak is nem ritkán zokon eshetnék, 
hogy magyar aligazgatója sincs e zarándokháznak s minden szívélyesség mellett is esetleg bizonyos hidegséget 
érezhetnének. Ezért szükséges, hogy a dualisztikus elv e zarándokház előljáróságánál meg legyen tartva, vagyis, 
hogy német igazgató és magyar aligazgató léteznék a jeruzsálemi eddig „osztrák zarándokház vezetésénél.”

S utolsó mondata jelzi, hogy nem megfi gyelőként tette az előbbi megjegyzéseket, mintegy tanácsot adva 
a magyaroknak, hanem ő is e néphez sorolta magát: „oh mert boldogabb és szebb haza nincs más e földön, 
mint a magyar haza.”
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Az örmények történelme, I. rész. 1877
Az örmény szentmisefordítás alkalmával Ávedik Lukács már megemlítette, hogy, szavai szerint: „egy 

nagyobb szabású mű kidolgozásán fáradozom, s ez „az örmények ősi és jelenkori történelme volna.”
Az örmények történelme címmel csak az első kötet jelent meg, ez a Krisztus utáni 5. századig mutatta 

be az örmények történelmét. Innen tehát tudjuk, hogy Ávedik tervezte az örmények újkori történelmé-
nek bemutatását is. Erre viszont valamilyen okból kifolyólag nem volt lehetősége. Az Országos Széchényi 
Könyvtárban ez a könyv nem található meg, de a kiadott könyvek katalógusa jelezte kiadását 1877-ben.

Az Előszóban több témát sorakoztatott fel, itt található: az örmény történelemírók méltatása, hogyan ismer-
kedtek meg az írás „mesterségével” és egyéb, az örmény irodalomban termékeny műfaj: költészet, műfordítás, 

tudományok, az örmény betűk és írás kialakulása. 
Az Előszó másik fontos részében a szerző megpróbálta megfogalmazni, hogy mi volt a célja, 

és bemutatta forrásmunkáinak szerzőit. Az egyik legjelentősebb forrásául a Kr. u. 5. században élt 
legnagyobb örmény történetírót, Khorenei Mózest nevezte meg. Khorenei Mózes: Nagy-Örményor-
szág története című munkájában a nép szavára hivatkozott a legtöbb esetben, ami ebben a korban 
hiteles forrásnak számított, de alapul vett ő is görög írókat. 

Szabad királyi Erzsébetváros monográfi ája, 1896
A monográfi a a dualizmus korának egyik legjellegzetesebb irodalmi műfaja volt. Ekkor indult el a vá-

rosok történetének kutatása, általában a szerző a város egyik jelentős személyisége, aki könnyen hozzáfért 
az adatokhoz, hivatalos városi dokumentumokhoz. Erzsébetvárosban a városi levéltár anyagát Ávedik 
könnyen megkaphatta, hiszen a városban szoros kapcsolatban volt a vallási és polgári vezetés, a kettő 
összeforrt, valamint Ávedik szavaival: „Képviselőtestületünknek május havában hozott, fennkölt hatá-
rozatát Kis-Küküllő vármegye törvényhatósági bizottsága ugyanazon hóban végérvényes jóváhagyásával 
ellátván, engem bízott meg kitüntető, de vajmi nehéz és gyorsan végzendő feladattal.” Erre a feladatra a 
városi tanács gazdasági szakbizottsága 500 forintot utalt ki Ávediknek.

Bár jelentős könnyebbség volt, hogy egyes témákat már korábban alaposan megvizsgált, például 
1888-ban már megindította szülővárosa kegyúri jogait igazoló dokumentumok közlését az Arméniában. 
Ezeket itt már egybefűzve, a korabeli jogi megjegyzésekkel ellátva bizonyságul közölte, ugyanis „ezen 
emlék iratunknak czélja a jogalapot kimutatni, hogy azon fi zetések, anyagi terhek, melyek Erzsébetváros 
örmény és latin szert. róm. kath. egyházait illetőleg, e város közjövedelmeiből járulnak, nem a segély, 
hanem a kötelem elvén alapulnak”.

Ebben a könyvben teljesen pontosan nyomon követhetjük Ávedik hivatkozásait, ahol nem 
sikerült megtalálnia a forrásokat, ott maga megjegyezte, pl. a város bíráinak felsorolásakor, „hogy az 
Apafi által kinevezett Gergely Miklós után kik voltak ezen város bírái 1727-ig, még kikutatnunk nem 
sikerült.”

A fontos eseményeket említette meg, ezt viszont objektív módon, már amennyire egy lokálpatrióta írhat 
érzelmek nélkül saját szülővárosáról. 

A hiteles iratok összegyűjtése után Ebesfalva történelmét írta meg.  A 16-17. század történelméről és törté-
nelmi emlékekről az okmányok, kiváltságlevelek, családi szerződések, szabadságlevelek, leltárok fényében adott 
képet Ávedik, melyeket az erzsébetvárosi okmánytárból közölt.
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Rövid képet adott az örmények Magyarországra költözése előtti helyzetről, az akkori Ebesfalva területéről: a 
Bethlen és Apafi  családok történetéről, kastélyaikról, területeikről szólt. E rész után az örmény őshazáról szólt, 
bemutatva népének útját az új hazába. Ávedik egészen Szent István koráig ment vissza az első örmény betelepü-
lők feltárásában, s forrása Kézai és Th uróczy krónikái, illetve a szent király Intelmei fi ához. A későbbi királyok 
alatt folyamatosan betelepülő örményekről is volt tudomása egy-egy oklevélből, s ezeket a 19. századi történé-
szek, Lukácsy Kristóf és Fejér György állításaival erősítette meg.

A 18. század elejétől kezdve párhuzamosan tárgyalta az ebesfalvi, később erzsébetvárosi örmények törté-
nelmét, illetve kulturális vonatkozásait, az örmény egyház helyzetét: templomait, szerzetesrendjét, az oktatást. 
Természetesen ahogy időben közeledett saját korához, egyre több dokumentumot tudott felsorakoztatni és egyre 
több forrásból dolgozott, hogy minél szélesebb körű tájékoztatást adjon.

Sok esetben találhatunk itt az Arméniában közölt cikkekből idézeteket, például Erzsébetváros kegyúri 
joga, Az örmények honfi úsítása, vagy a polgármesterek és a helybeli plébánosok névsora. A források közt 
megjelent a Historia domus, illetve érdekes és nagyon fontos forrást talált meg Ávedik: az Erzsébetvárosi 
Levéltár egyik emlékkönyvét, melyben az ebesfalvi örmények első összeírása is szerepel. A Historia domus 
Ávediknek nagy segítségére volt, amint ő mondta: „Karácsonyi János esperes plébánostól bírjuk „a háztör-
ténetét” egész saját koráig; ezen leírás volt az én hiteles útmutatóm”. Az anyakönyvek vezetését Kosztony 
János kezdte meg 1728-ban. „Miért hallgatott oly sokáig a parochia jegyzőkönyve, felvilágosítnak erről 
a jegyzőkönyv 114. lapján megörökített sorok. (...) 1849-ben szászok és oláhok kifosztván a várost, nagy 
kárt okoztak, okmányainkat az utczákra szórták, meggyújtották. A parochia levéltára addig csak egyes 
lapokból állott, könnyű volt tehát megsemmisíteni.” A jegyzőkönyvekből és anyakönyvekből jól tudott 
tájékozódni az anyagi források és népesség gyarapodása területén. Mi azonban Ávedikről is megtudhatjuk, 
hogy a legtöbb gyűjtés alkalmával ő is adakozott.

Az erdélyi őslakosok történetének hosszas fejtegetése után a következő nagy hangsúlyt kapott téma az 
erzsébetvárosi oktatás, örmény iskolák kérdése. Nagyon részletesen megvizsgálta a város elemi iskoláját, 
történetét. Igen röviden emlékezett meg viszont az egyéb felekezetekről, éppen csak megemlítette, hogy 
a városban voltak még hívei a görög katolikus, az ágostai hitvallású és a görögkeleti egyházaknak is.

Természetesen nagy hangsúlyt kapott az örmények erzsébetvárosi tartózkodásának törvényesítése is, ezt 
két fejezetben írta meg Ávedik: Az örmények honfi úsítása és a Szab. kir. Erzsébetváros képviselő-testületének 
kegyúri jogai és kötelmei címmel, amely fejezetek közrefogják a 48-as forradalommal foglalkozó beszámolót.

E két fejezetben tehát az örmények magyarországi letelepedéséről, illetve fogadtatásáról, az erzsébet-
városiaknak adott királyi jogokról van szó, ezen privilégiumokat több király törvényeivel támasztotta alá 
a szerző. Szent István királytól kezdve bizonyította, hogy az örmény nemzetiség része a magyarságnak, 
melynek eredménye, hogy „vendégszeretetre méltónak találta őket Apafi  fejedelem, nem volt indokolatlan az 
1791. évi országgyűlésnek bizalom-nyilvánítása is, melynél fogva az örmény népet hazaszeretetéért a magyar 
nemzet testébe fölvette.” Ezen az országgyűlésen történt meg Szamosújvár és Erzsébetváros felvétele a szabad 
királyi városok sorába, mely nagy lépés volt mindkét város történelmében. Az ára ennek viszont az lett, hogy 
nemzeti identitásukat csak nagyon nehezen tudták megtartani, nagyon gyors asszimiláció kezdődött az örmény-
ség körében, hiába próbáltak tenni ellene többek között az Arménia szerzői is.

A város jogait komoly jogi fejtegetésekben igazolta, hírlapokból, okmányokból, szerződésekből idézte 
állításait, külön bemutatta a kegyuraság intézményének jogfejlődését Szent István királytól koráig, egy 

Örmény_halottkultusz_7_Polyak_89   89Örmény_halottkultusz_7_Polyak_89   89 2009-09-15   10:16:332009-09-15   10:16:33



90

korabeli tudós, Timon Ákos munkáját véve alapul, hivatkozva Hartvik püspökre, Thuróczira, Werbőczy 
Tripartitumára és a 15. századtól királyi rendeletek egész sorára.

Az Arméniában még külön cikkekben közölte az Erzsébetváros kiváltságaival foglalkozó királyi pri-
vilégiumokat (III. Károly, Mária Terézia, II. József, V. Ferdinánd). Ebben a könyvében azonban már 
feldolgozta és magyarázta is ezeket, célja a külön jogok elismertetése és egyben a kötelmek felsorolása is 
volt. Először a szabad királyi városokra általában vonatkozó törvényeket említette meg, majd a konkrétan 
Erzsébetvárosról alkotott rendeleteket vette sorba. Ezek közül az egyik legfontosabb, amelyet II. József 
uralkodása alatt adtak ki 1786-ban, a plébános választásról szóló: „ezen városnak a kegyúri jogot azon-
képpen adományozzuk, mint más városnak, hogy lelkészt választhasson azon világosan kijelentett kötele-
zettség mellett, hogy a lelkész és segédlelkészek megfelelő és illő eltartásáról” a város gondoskodik. Ezt a 
privilégiumot V. Ferdinánd megerősítette. 

A kegyúri jogokat öt fő pontban tárgyalta, melyeket az Apafi ak és a királyok rendeleteivel, adományle-
veleivel magyarázott. Ezt követte az egyházközség jogait, a plébános jogait és fi zetését taglaló fejezet, majd a 
többi felekezettel szembeni teher a kegyúr részéről. A sort Erzsébetváros képviselő-testületének kegyúri joga 
és kötelmei zárták. A végén pedig a konklúzió: „e jog gyakorlására kiadott kiváltság, az elévülhetetlen százados 
gyakorlat, mind amellett tanúskodnak, hogy Erzsébetváros képviselő-testületét más egyház iránt teher-viselés 
nem kötelezi, csak is az örmény és latin szertartású róm. kath. egyházak iránt”.

Az 1848-49-es forradalommal és szabadságharccal foglalkozó rész azért érdekes, mert Ávedik néhol többes 
szám első személyben számolt be a történtekről, valamint családi eseményeket is megemlített egy bekezdés ere-
jéig, így tudunk meg sok személyes adatot is. 

Megjelenteti Az erzsébetvárosi örmény családok felsorolása az 1708-tól kezdődő anyakönyvi jegyzetekből összeál-
lítva, ahonnan megtudjuk, hogy már ekkor a 223 család egyike volt az Ávedik família is.

Az erzsébetvárosi jótevők, adakozók, alapítványtevők felsorolásával folytatta a város bemutatását a szerző. 
A legtöbben a nőnevelés előmozdításában tűntek ki, Mária Terézia, Ráphael Sándor, Kameller György voltak 
a legnagyobb mecénások. Az ő anyagi segítségükkel viszonylag hamar megindulhatott a szervezett nőnevelés 
Erzsébetvároson. Megemlítette Gorove Jakab 6000 forintos és Gorove Gergely 50 forintos alapítványát is, 
melyekkel az örmény özvegy vagy árva nőket, illetve szegény diákokat kívánták támogatni. 

Felemlítette azokat az alapítóleveleket, melyekhez Erzsébetvárosnak jogigénye volt, de valamilyen módon ez 
elfelejtődött. 

Az utolsó előtti fejezetben a magyar millenniumnak állított emléket a szerző, majd a könyvet az erzsébetvá-
rosi kiemelkedő személyek felemlítésével fejezte be. A könyve második felében pedig publikálta a „Szemelvények 
Szabad Királyi Erzsébetváros Okmánytárából” című forrásközlését.

Az örmény kereszténység eredete, 1904
Ávedik maga sorolta fel, hogy műve miről szólt, amit tulajdonképpen a címből már sejthettünk: a keresz-

ténység örmény elterjesztőjét, Világosító Szent Gergely életét örökítette meg. 
Ávediknek ezzel a könyvével kettős célja volt. Elsősorban: „megörökíteni e hithűséget, mely igazolja, hogy a pogányság 

tömkelegében magánosan álló örmény nép maigis rendületlen hitének vérző példányképe gyanánt él a nagy világban”, s e 
mellett egy nagy cél is szeme előtt lebegett, a teljes bevételt most az erdélyi katolikus egyetem létesítésére szánta.
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Ávedik Lukács 
síremléke
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Temető térképe
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Sírok listája
FAL MELLETTI SOR

1. HALMÁGYI CSALÁD
2. SZENKOVITS MÁRTON - FATTER MARGIT
3. MĂRGINEAN VALER - MĂNICĂ MARIA
4. MOLDOVAN DAVID 
5. ZAKARIÁS JÓZSEF ÉS CSALÁDJA - LUKÁCS KÁROLYNÉ ÉS CSALÁDJA
6. SLÁKOVITS MIHÁLY - ORBÁN ILONA - JÁNOS-JÓZSEF - GERGELY
7. RUSU MARIA - DUMITRU
8. CSISZÁR JÓZSEF – CSISZÁR JÓZSEFNÉ PAPP RÓZÁLIA
9. GOROVEI CSALÁD

I.  PARCELLA 

1. SOR
1. A TI NEVETEK…
2. MENESCHIK FRANZISKA
3. DÁNIEL ANTALNÉ SZŐKE AMÁLIA
4. SOUKÁL JÓZSEF - TILLÉR ILONA
5. PIHULIAK ALBERTINA - PIHULIAK GRIGOR - PIHULIAK MELANIA - PIHULIAK JEREMIA - 
MISKI OLGA - BORIS
6. MÁRKOVICH  JÁNOS-MÁRKOVICH  JÁNOSNÉ  IZAY TERÉZ
7. MITREA NICOLAE - MITREA OTILIA
8. GRĂDINAR MARTIN DUMITRU - GRĂDINAR SUSANA
9. VARGA RÓZA - BÖLÖNI ELISABETA
 

2. SOR
1. FÖLDÉSY JÁNOSNÉ MÓZES VILMA 
2. ZAKARIÁS ANNA
3. TAMÁSSY BÉLA - ANASTASIA
4. KARACSANY ESTER-KARACSANY FRANCIS
5. HEGHEDUŞ IOSIF-COLDEA MARGARETA
6. STANCIU GHEORGHE
7. FLORICEL IOAN

3. SOR
1. SCHUSTER GOTTHOLD HELMUT 
2. LUDWIG ARPÁD
3. DEAC FAMILIA - VICENŢIU - ANA
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4. GAJZÁGÓ SALAMON - SZÖKE JULIANNA - SZÖKE GERGELNYÉ KOVÁCS AMÁLIA
5. PATHO GÉZA
6. TARCSAFALVI CSALÁD
7. GERGELY JÁNOS- GERGELY ERZSÉBET
8. SCHWELLER BERTA - ANTAL KÁDÁR RÓZA - FERECZ
9. JAKABFY ANTALNÉ MÁSVILÁGI VÉRI IRMA – IRMA – JAKABFY ANTAL – IDA - MÁSVILÁGI 
PÉTER - MÁSVILÁGI PÉTER - NINA
10. KISPÁL FERENCZ
11. LINSZKY CSALÁD
12. TÖRÖK KAETÁNNÉ EMBER MÁRIA

4. SOR
1. SBÂRNĂU GHEORGHE - CORNELIA
2. CSIKY EMÁNUELNÉ MÁRKOVICH ANNA
3. MÁRKOVICH JAKAB
4. TÖRÖK LÁSZLÓ - LÁSZLÓNÉ
5. KATONA JÁNOS- KATONA ILONA- KATONA LENKE
6. SZENKOVITS JAKAB - JÁNOS
7. KISS DÁVID - ERZSÉBETH
8. BIRTALAN ISTVÁN – ZSUZSIKA - BÖLÖNI IMBRE
9. HOLLSCHWANDNER CSALÁD
10. LÖPRICH ZSUZSIKA - DIPOLD ROBERTIN
11. NAGY FERENC – MÁRIA - STOINESCU MARIA – KAROL - MARIAN
12. CURCHIS DUMITRU

5. SOR
1. SCHÉDELMÁJER DOMBI KATALIN - MÁRTON
2. MEZEI JÓZSEF - GĂLESCU LUDMILA
3. CZEPAN CAZIMIR ANTON
4. BROCKORFI FRIGYESNÉ SÓOS LILA-NAGY LILA - NAGY KÁROLY
5. GRECEANU IOAN - GRECEANU ANA
6. KIRÁLY PÁL
7. MOLNÁR ALBERT  - MOLNÁR JULIANNA
8. LEMHÉNYI GÁBOR ANTAL - L . GÁBOR ERZSÉBET-ZSÖGÖN GIZELLA
9. BOTA IOSIF - ILONA
10. ISZÁJ ANTAL

II. PARCELLA

1. SOR
1. VIRCA IOAN - MARGARETA
2. TAKÁCS LAJOSNÉ - ERZSÉBET
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3. BULUCZ GYURI
4. KÖRÖSSY BÉLA
5. DOBAI GABRIELLA
6. VASS KÁROLY – ROZÁLIA - KURUCZ JÓZSEF - PIROSKA
7. ÁGOSTON FERENCZ – KATALIN – IRMA - RÓZSA
8. BARANYAI GERŐ - ERZSÉBET
9. BARANYAI GERŐ - ILONKA
10. KÓNYA ZSUZSANNA
11. DANCIU IOAN - MORAR MARIA

2. SOR
1. BENKŐ CSALÁD
2. BALINDT GEORG
3. HARÁCSEK CSALÁD
4. VASILE ALBU
5. STEFAN IOAN - BUCURA
6. PODARU GAVRIL - PODARU MARIA 
7. KÁPÁLB MÁRIA
8. ILONKA DOMOKOS - MATILD
9. PAPP ANTAL - PAPP ANNA
10. LÁZÁR PÉTER – IDA – AURELIA - ERZSÉBET

3. SOR
1. ZACHARIÁS KRIPTA
2. DODU GHEORGHE
3. MENSCHIK JOHAN
4. TAMÁS PÉTER, IFJ . -ID. - ILONA
5. MOLDOVAN TIBERIU – MOLDOVAN POPOLCZI ELENA - MOLDOVAN TEODOR 
6. KAPDEBO JOSEFA - IRÉN
7. MĂRCUŞ ANA-MĂRCUŞ MARIA
8. MIHĂLŢAN SZÁSZ ANA

4. SOR
1. CSATT MARGIT - MADARAS PIROSKA
2. SZENKOVITS JAKAB - KATALIN – JÁNOS - OLGA
3. GĂBOREAN CORNEL-GĂBOREAN NĂSC. MARCOS MARGARETA - GĂBOREAN CORNEL
4. SETRAR ZAHARIA - IOAN
5. DEAC VICENŢIU - FILOMENA
6. CIUIU MARIA - GĂBOREAN NICULAIE
8. PASĂRE FILON – PASĂRE ZAMFIRA - PASĂRE FILON
9. SETRAR ZAHARIA - IOAN
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5. SOR
1. PUSKÁS JÁNOS
2. MOLDOVAN ELISABETA-MOLDOVAN IOSIF
3. POKORNYI FERENC - BRENDORFER ILONKA - BRENDORFER ERNST
4. SZENKOVITS ANTAL - KLÁRA
5. IDICEANU CONSTANTIN
6. ISTOK JÁNOS - ISTOK JÁNOS - VAJDA KATALIN – SÁNDOR – ERZSÉBET -HENNING ERNŐ 
- ISTOK LIDIA
7. DONSZKY CSALÁD - FRÖHLICH ÖDÖNNÉ  OPRA KATÓKA
8. IOAN - IDA - COSTICA – CRISTESCU - LENUTA
9. BOILA VIORICA
10. KUPPERMAN ERZSÉBET
11. IZSÁK MARGIT

III. PARCELLA

1. SOR
1. LUKÁTS JÓZSEF - TÖRÖK RÓZA
2. ANTALFY MANÓNÉ TÖRÖK NINA
3. FALCZÁDI DÉNESNÉ TÖRÖK RÓZA - RÓZSIKA
4. BALÓ DÉNES-BALÓNÉ BÁLINT ILONA
5. SZEDLAK JULIA - KABAI EDGAR
6. JAKABFY ANTAL-SCHEDELMAJER VILMA
7. DOBÓ ANTALNÉ PAULA - ANTAL
8. SZENKOVITS LÁSZLÓ - KAROLINA
9. SÉRA MIHÁLY - MAGDOLNA
10. báró  APOR MÁRIA
11. ZSÖGÖN ÁRPÁD
12. SZÁSZ KÁROLY

2. SOR
1. PAPP MÁRTON - SZENKOVITS ANNA – PAPP VINCZÉNÉ HÜTTER PAULA
2. PAPP GYÖRGY - MURÁD REBEKA –PAPP JOSEF
3. DÁVID KÁLMÁN – MAGDA - MÁRTON
4. JOSEPH SAMUEL NICHOLAS ELIESIU
5. WOLFF JÓZSEF,  DR.
6. GÁLL MÁRIA
7. WOLFF BOGDÁN
8. LÁSZLÓ ZSIGMOND
9. CSULAK SAMUNÉ LÁSZLÓ IRÉN
10. AGOSTON IOAN - MARIA
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11. ISSEKUTZ ANTAL – ISSEKUTZ OSZKÁR - ÖZV. ISSEKUTZ ANTALNÉ MEDGYESI REBEKA 
- ISSEKUTZ GYŐZŐ - ISSEKUTZ GYŐZŐNÉ ZAKARIÁS IRMA

3. SOR
1. GOROVEI  JAKAB
2. RÁDUY DÁVID MARGIT
3. SZENTPÉTERI DÁNIEL DOROTTYA - CSIKI KATALIN
4. KÓNYA JÁNOS - KÓNYA TORDÁT IRÉN
5. MORAR MIHAIL- MORAR MAGDALENA
6. KÁNOS BORBÁLA
7. LEONARD PRZESZ LAKIEWIZ
8. STUCHIREAN CORNEL
9. MARKOVICH NINKA
10. STOICA PARASCHIVA
11. ZAKARIÁS ISTVÁN
12. LÁSZLÓ LAJOS - LÁSZLÓ ALBERT PIROSKA
13. TÖRÖK SUSANA

4. SOR
1. TORDAT GYULA - FAZAKAS ANNA
2. ŢENTEA TORDAT MARIA
3. MILEA IOAN-MILEA TORDAT ECATERINA
4. VASZIKA CSALÁD
5. CSOMOR BÉLA
6. TORDAT CAROL - IRINA MARIKA - CAROL

5. SOR
1. STAICULESCU IONEL - MARIA
2. LÁZÁR LAJOSNÉ KÁROLY VIKTORIA – LAZAR LOYOS – LAZAR BOLOGA ANA
3. WEBER PÉTERNÉ KOSZTIN JOZSEFA
4. LENGYEL CSALÁD
5. PAZSINT JOZSIF - PAZSINT ERZSEBET
6. BERNÁT MIHÁLY - MÉDER LUIZA
7. DONSZKY CSALÁD
8. DURUTYA LŐRINC – DURUTYA KATALIN – DURUTYA ISTVÁN

IV. PARCELLA

1. SOR
1. MIHÁLY PÁLL - MĂLĂIAN MIHAI - MIHÁLY ROZA
2. KOPPÁN MIHÁLY
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3. SAS AVRAM - ISTRATE LUCRETIA - IOAN
4. SOLYMOSI ISTVÁN - SZENKOVITS ANNA
5. KABAI CSALÁD - JENŐ
6. ŢENTEA NĂSC. SLAKOVITS ELISABETA – SLAKOVITS JÓZSEF – ORBÁN MARIKA – ŢENTEA 
IRONIM – BOBOACĂ IOAN
7. GĂBOREAN CORNEL
8. SZOMBATI KAROLINA
9. MÁRTON MÓZES
10. CERGHEZAN AXENTE
11. NEMES JÁNOS - JÁNOSNÉ
12. PAP JÁNOS

2. SOR
1. GĂBOREAN GHEORGHE
2. NURIDSÁN ANNA
3. SZASZ MARIA
4. HORVÁTH és GÁL CSALÁD - BERCI
5. EIGAM WILHELM - EIGAM ANNA
6. NIRON GHEORGHE
7. GÖMŐ EDE - SIPOS BORBÁLA
8. EVIŢCHII VALENTIN – EVIŢCHII MARIA
9. DIMITROVICI SILVIU - KATHE - OSKAR BURZ
10. RAHMSTRICI SONIA
11. ÁVÉDIK LAJOS
12. CĂLINESCU IOAN
13. PATARENA NICOLAE
14. CĂLINESCU ANA - IOAN

3. SOR
1. ARMENAG  DIARIAN
2. SÁHIN KRISTÓF – IRMA
3. PLACHTA MICHAEL - PLACHTA SARA
4. PRISĂCARU MIRCEA - PRISĂCARU ELENA - SANDRU ELISABETA
5. VORONCA DIONISIE
6. TÓTH FERENC - ERZSÉBET
7. CÂNIPOIER IOAN
8. DRAGANCIU LIDIA – MIHAIL DRAGANCIU
9. PALUNEEV OLGA
10. MIHALACHE EUGENIA- MIHALACHE VICTOR
11. COZAC TECLA - BALOŞESCU ILARION - TEODOLINDA
12. LÁSZLÓ BÉLA - LÁSZLÓ IRMA
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V. PARCELLA

1. SOR
1. SZENTPÉTERY ATTILA - FERNENGEL GERTRUD - FODOR JÓZSEF -SZENTPÉTERY MÁRIA
2. TORDAT JENŐ - ILONA
3. ÚJLAKY JÁNOS – MÁRIA - ROZÁLIA MORAR LIVIA
4. PAP JÁNOS - PAP JÁNOSNÉ DOLINSZKY ANNA
5. WÉBER KATALIN - ERZSÉBET
6. PAP GYÖRGY IFJ.
7. SZÁSZ KÁLMÁN LÁSZLÓ-MOLNÁR JÁNOS - MARGIT- MOLNÁR GYÖRGY - KLÁRA
8. MAGYARI PÉTER - SZABO ILONA
9. BĂEŞU VALERIA
10. JEFLEA DOREL-JEFLEA VERONICA
11. DÁNIEL KATALIN- DÁNIEL ALBERT

2. SOR
1. SÁNTA MARGIT
2. MARCOS TEODOR – SAFTA - MARIA
3. FLOREA GHOERGHE – FLOREA VIOREL – FLOREA NĂSC. COLDEA ELENA – COLDEA 
NĂSC. MUREŞAN ANA
4. GOLEA IOAN – VERONICA - IONEL
5. KUNKEL MINITA TEREZA - POSTOVEANU PAUL - VASILEVSCHI ALEXANDRA MIHAELA 
LUMINIŢA - VASILEVSCHI ALEXANDRU – VASILEVSCHI PAULA
6. MURAD JOHANNA
7. GÖDRI KNOBLACH MARGIT - KISS GÖDRI ERZSÉBET - GÖDRI JÁNOS - KISS DÁVID
8. RADI CSALÁD - RADI SÁNDOR (ID.) - FÁBIÁN LÍDIA - RADI SÁNDOR (IFJ) – LACIKA - 
FERIKE
9. ANDRÁSI ISTVÁN - VILMA
10. KOBORI ISTVÁN - ZSUZSANNA

3. SOR
1. PETRESCU IOAN - DSOKEBIN TEREZA
2. CSIKY EMÁNUEL – PÁSKULY ROZÁLIA – CSIKY GIZELLA – CSIKY MÁRIA – SZENTPÉTERY 
MÁRIA
3. MARCHIŞ AUGUSTIN-MARCHIŞ PETRESCU OLIVIA
4. IMRE LAJOS - KOVÁCS ILONA - KUNA MARGIT
5. FLOREA GHEORGHE
6. KREVINA JÓZSEFNÉ – KATA - MATILD
7. TÖRÖK ISTVÁN - ANNA
8. BARABÁS MIHÁLY – RÓZA - KOSTYNIK ANTAL - MÁRIA
9. DÓZSA JÁNOS - IRÉNKE
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10. PRODANCSIUK CSALÁD
11. DUDÁS KLÁRA
12. ZAKARIÁS MÁRIA
13. FLOREA RAVECA
14. SZÁSZ JÁNOS - GROSZ AMÁLIA
15. TOTH ROZA - SANDOR
16. SZALMA JÓZSEF - ERZSI
17. VARGA IMRE - ANA

4. SOR
1. CSIKY CSALÁD
2. SZENTPÉTERY ISTVÁN - SÓLYOM JUDITH
3. SZENTPÉTERY ISTVÁN
4. LENGYEL ÁRPÁD – JOZEFA - VIKTOR
5. FARK MÁRTON
6. SLAKOVITS ANNA - BALOGH KÁROLY
7. BARABAS CALMAN - MARIA
8. MARKOVICS SIMON
9. STAVARSZ HUGO
10. GYÖRGYBIRÓ LÁZÁR - BERTA
11. GYÉKELY MIHÁLY
12. STANCIU CHIRION – AUREL - ALEXANDRU – MARIA –ALEXANDRU - CORNELIA NATALIA
13. CZIMBOLI FAMILIA 
14. SCHWELLER IULIUS
15. SÁRDI ISTVÁN - KOBORI JULISKA

VI. PARCELLA

1. SOR
1. NEAMTU CONSTANTIN
2. EÖRDÖG DÁVID
3. GLIGOR ALEXANDRU-GLIGOR N. BOLOGA LUIZA
4. TORMÁSSY MÁRIA - CZÁRÁN MÁRTON
5. BARABÁS JÓZSEF
6. DSOKEBIN KRISTÓF - MOLNÁR EMMA
7. KOZIARSKY WILHELM
8. KESZLER DÁNIEL - BERNÁD ERZSÉBET
9. BOTEZAN GRIGORE
10. STANCIU VASILE – IULIANA - VASILE
11. ZVOLINSCHI TEOFILA
12. FÖLDESSY CSALÁD
13. SZOMBATI JÁNOS - ERZSÉBET
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14. MÁRTON FERENC-MÁRTON VILMA
15. MUNTEAN VICTOR - MUNTEAN MARGARETA

2. SOR
1. COŞA LUDOVIC - NEDELCU MĂRIOARA
2. POSZLER MIKLÓS
3. NAGY GÁBOR CSALÁD
4. VERES JÁNOS CSALÁDJA
5. HERMANN JÓZSEF
6. ÁGOTHA MIKLÓSNÉ SZENKOVITS TERÉZ
7. GRECIUHIN IOAN - GRECIUHIN BRANISLAVA
8. SZOKOLI PÁL
9. BOLOGA SIMION-ROTARIU ANA
10. POPESCU MIHAIIL - POPESCU ELENA
11. DRAGANCIU VALERIU – TAMARA
12. BOTOG VETURIA

3. SOR
1. PAP MÁRIA
2. VITÁLYOS GÁBOR - FARKAS ILONA
3. ANTALFFY CSALÁD - RÓZA – ERZSIKE - CZÁRÁN JÁNOS (IDŐSB.) - KAPDEBÓ TERÉZIA - 
CZÁRÁN JÁNOS (IFJ) - CZÁRÁN ISTVÁN - MÁYER ELVIRA – CZÁRÁN GÉZÁNÉ MÁYER MÁRIA 
MAGDOLNA 
4. FERNENGEL SIGMAR- FERNENGEL LIA
5. STANCIU SERAPHIN TEREZIA
6. BAKK KATALIN - BAKK ANTAL – BAKKNÉ KESZEG KATALIN – LŐRINCZNÉ BAKK KATALIN 
– ÖZV. BAKK KATALIN - BAKK SÁNDOR - VIŢELAR CONSTANTIN - VIŢELARNÉ BAKK MÁRIA
7. KORODI IOAN
8. MOLDOVAN AUREL
9. SOGELGYA SIMON
10. STANOIU STEFAN - MEDI
11. SCHWARTZ GUSZTÁVNÉ MIESZ SAROLTA - GILLYÉN LAJONÉ SCHWARTZ SAROLTA
12. MELNECIUC GHEORGHE-MELNECIUC PARASCHIVA
13. KAPDEBÓ PÉTERNŐ DÁNIEL ELIZA
14. KAPDEBÓ PÉTER

VII. PARCELLA

1. SOR
1. ZAKARIÁS EMÁNUEL
2. PAPP MÁRTON és CSALÁDJA
3. PAPP GERGELY - JOSEFF
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4. LÁSZLÓ DÁVID CSALÁD
5. DUDÁS PÁL
6. ROTARIU NICOLAE - LUCRETIA
7. SZENTPÉTERY ANTAL
8. ZAKARIÁS JÁNOS - GAJZÁGÓ JÁNOS 
9. CSEKE DOMOKOSNÉ MUZSNAY IDA – CSEKE DOMOKOS - MIKLÓS JÁNOSNÉ CSEKE 
KLÁRA
10. SÁNDOR FERENC – MÁRIA – CITRON HÁZASPÁR

2. SOR
1. DÓZSA ELEMÉR – DÓZSA ANNA
2. WOZNIAKOWSZKY LIZA
3. WASSILKO ALEXANDRU - MARIA
4. ROTARIU NICOLAE - ELENA
5. SIMON JÁNOS - MÁRIA
6. KORODI KÁROLY- KORODI MARGIT
7. PALEA NICOLAE - FLORICA
8. LAURENŢIU ALEXANDRU
9. LAURENŢIU ANA
10. CORPODEAN AUREL - HEDVIG

3. SOR
1. DÓZSA BÉLA - BARABÁS VILMA
2. KARSAY CSALÁD
3. ÁVÉDIK LUKÁCS
4. BARABÁS CSALÁD
5. SZENKOVICH FERENCZ - SCHÉDELMÁJER ANNA
6. GROSS ALBERT-GROSS ISTVÁN

4. SOR
1. BELÉNYESI ROZÁLIA - ERZSÉBET
2. KABAI MIHÁLY - MAGDA
3. DUDA ROZÁLIA 
4. BARTH SZILÁRD
5. PĂSLARU CONSTANTIN - PĂSLARU COLDEA VALERIA

VIII. PARCELLA

1. SOR
1. PETI  BANDIKA - PETI ISTVÁN
2. BÁRÁNY JAKAB – ANNA - ROZA
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3. HORVÁT ERZSÉBET
4. SCHLOSSER FRIEDERIKE - FRIEDERICH
5. SZENTPÉTERY ISTVÁN
6. LÁSZLÓ ISTVÁN-LÁSZLÓ BAKK ROZÁLIA
7. SLAKOVITS JÓZSEFNÉ - LENGYEL JÓZSEF -MÁRIA
8. WOLFF BOGDÁN DR. és CSALÁDJA
9. PETY LUDOVIC- PETY MÁRIA-TOTH ANDRÁS - TOTH KATALIN
10. TOTH ELISABETA
11. BLEAHU GHEORGHE MARCEL
12. NAGY MIHÁLY - BARABÁS VERA

2. SOR
1. SLICK GRIGORE - ANA
2. SZÉLESY GIZELLA - SÁNDOR
3. SĂLĂGEAN EUGEN ZOLTÁN
4. PAPP CSALÁD
5. FODOR FERENCZ - MÁRTON MÁRIA - FODOR ILONA
6. BIRÓ KÁROLY - JAKAB JULISKA
7. FODOR IGNÁC
8. SZENTPÉTERY JÁNOSKA - LENGYEL MIHÁLYNÉ – KRISTÓF – KRISTÓFNÉ -GERGELY
9. LANSZKY ROSZÁLIA
10. VERES FERENCZ - MÁTÉ MÁRIA
11. ANDRIES GABRIEL
12. SZABO CSALÁD
13. RUMUNA IOAN - STOICA VILMA - MARIA
14. LUKÁTS ANTAL - WIKOL JOSÉFFA

3. SOR
1. SZENTPÉTERY JÁNOS – KATA - KRISTÓF
2. TAMÁSSY ALAJOS
3. SCHREMMER IOSKA
4. SLICK IOSIF - HILDEGARD GOTTSCHLING - MARGINEAN EUGENIA
5. KACSÓ LÁSZLÓNÉ - ÉVA
6. NEMES LAJOS – ILONKA
7. FATTER ANTAL – FATTER ANTALNÉ DAJBUKÁT ROZI

IX. PARCELLA

1. SOR
1. BARABÁS SÁNDOR - JULIANA
2. DENZSINSZKY S
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3. TOMPA CSALÁD
4. SZŐKE CSALÁD
5. SZÉKELY RÓZA
6. SCURTU SANDI
7. BERŢIA JULIU
8. FARKAS IMRE - MIKLOS ROZÁLIA
9. PERSIÁN ISTVÁN - EÖRDÖG ELIZA – JAKAB – ERNŐ - SZENTPÉTERY JÁNOS - 
SZENTPÉTERY LENGYEL JOZEFINA
10. BORSOS MIHÁLY-VERES JULIANA-BORSOS MISI
11. DRODTLOFF JOSEF
12. DEGAN DOINA

2. SOR
1. SZÉKELY ÁRPÁD - KOCSIS ARANKA
2. ROZGONYI CSALÁD
3. VIKOL ANTAL
4. VIKOL ANTALNÉ KAPDEBÓ MÁRIA - VIKOL ANTAL
5. MÁRTON NAGY GIZELLA-MÁRTON DANIEL
6. SZABÓNÉ NAGY ERZSÉBET
7. SERA ISTVÁN - MÁRIA 
8. SERA ISTVÁN
9. SZENKOVITS ZAKARIÁS - PAP ANNA - GYÖRGY
10. SZENKOVITS MIKLÓS

3. SOR
1. RODZINCA ALBINA
2. DOBO LUDOVIC – DOBO ELENA
3. ARITONOWICZ MARIA
4. NAGY KÁROLYNÉ - BÍRÓ PAULA
5. TOTH IMRE - PAULA
6. CSÁKY ÁGNES
7. DÁNIEL KATALIN

4. SOR
1. POLONYI VERONIKA
2. GATKIEWICZ LUCIE FÜLEK NĂSC. MIKULI - SZYMONOVICZ NĂSC. GRIGORCEA ELENA 
- GRIGORCEA RADU - HANS GATKIEWICZ - GATKIEWICZ NĂSC. NEKULITZA MARGARITA 
- BOTHE NĂSC. NEKULITZA ELENA - TERSZTYANSZKY NĂSC. NEKULITZA OLGA - 
ARITONOWICZ NĂSC. NEKULITZA  MARY - ARITONOWICZ OLGA
3. MOLNÁR CSALÁD
4. ANTAL FERENCNÉ - TÖRÖK JULIANNA – TÖRÖK GYULA
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5. TÖRÖK IMRE GYULA - BORBÁLA
6. NAGY KÁROLY
7. ISZÁJ BOGDÁN - FODOR PÁL
8. GYERTYÁNFY ANNA GOROVEI JAKABNŐ

X. PARCELLA

1. SOR
1. KOLOZSVÁRI GYÖRGY MÁRIA
2. KÓNYA SÁNDOR
3. PETI ANDRÁS - PETI HERMINE
4. KIRÁLY FERENC – OLIAS KÁROLINA – OLIAS ANNA – JANCSIKA - KISS PETRU - KISS ELENA
5. NICOARĂ RAFILA-NICOARĂ RODICA
6. SZÁSZ KÁLMÁNNÉ RITTER ANNA - SZÁSZ ÁRPÁD - SZENKOVOITS JAKABNÉ BERNÁD 
ANNA - SZÁSZ GERGELYNÉ SZENKOVITS ANNA - ZITZMÁNN GUSZTÁVNÉ SZÁSZ ERZSÉBET 
- SZÁSZ IDA TERÉZIA – GIZELLA
7. CANŢĂR ANTON - MARGARETA
8. JAMGOCIAN BENJAMIN – ELISABETA - PUŞCAŞ SIRANA AMALIA
9. POP DAVID ANA

2. SOR
1. POPA HORIA - POPA LIVIA - UNGUREANU VIRGIL – UNGUREANU MOLNÁR MARGARETA
2. BIRÓ SÁNDOR - FERENCZ ANNA
3. SNYDER ROLAND - KELETI VIOLA
4. NAGY SÁNDOR
5. DÁJBUKÁT JÁNOS

3. SOR
1. KÖNIG ALFRED – KÖNIG FRANCISCA – KÖNIG SOFIA - WRONIAK MARIA - TANASICIUC 
MARIA
2. GAÁL CSALÁD
3. TÓTH JÓZSEF (IFJ) – LAJOS - VALERIA
4. KÁROLY JÓZSEF, ID.
5. KÁROLYI EUGENIA
6. KOZOCSAI MARGIT EÖRDÖG JAKABNŐ - BOGDÁN - PERSIÁN  ISTVÁNNŐ ELIZA
7. BETZÁSY VERONIKA
8. AJVÁSZ BOGDÁNNÉ KARPER TERÉZ

4. SOR
1. JAKAB MÓZES - SÁRDI MÁRIA
2. TENTEA ROMAN - DOINA
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5. SOR
1. ANTAL FERENC - KOCSIS VILMA
2. PATRUBÁNY MÁRTON
3. KISS JÁNOS - KIRÁLY IRÉNKE
4. LÁSZLÓ LAJOS-OLIAS ILONA-LASZLO LUDOVIC
5. CZIBULA ANTAL - MÁRIA
6. BOCK KURT - FILP SOFIA MARIA
7. TÖRÖK TAMÁS - SCHVARTZ JOHANA – MARISKA - SCHRAM KÁROLYNÉ TÖRÖK HANI
8. MARTENIUC GHEORGHE - ECATERINA
9. RUSNAC CONSTANTIN - ZENOVIA
10. MOSCALIUC FAMILIA
11. DUDAŞIU MIHAIL - ALEXANDRINA

6. SOR
1. LĂCĂTUŞ PAUL – IRINA - BORANYAI CATI - ALBA ION
2. VARGA MIHÁLY – KATALIN - MARIKA

7. SOR
1. GÁLL VILMA
2. BARANYAI GERŐ – KATALIN – NYTRA ISTVÁN
3. SZÁSZ GIZELLA - JENŐ
4. VIRCA IOAN – OTILIA – MARIA - CATANA IOAN
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Temetettek névsora
Jelmagyarázat: 

a sírhely alatti arab számok értelmezése:
Első szám: parcella, második szám: sor, harmadik szám: a sír száma

Tit Előnév NÉV SIRHELY

ÁGOSTON FERENCZ 2_1_7
AGOSTON IOAN  1947-1995 3_2_10
AGOSTON MARIA   1947- 3_2_10
ÁGOTHA MIKLÓSNÉ SZENKOVITS TERÉZ  1836 NOV. 2ÁN  - 187(3?) ÁPR. 27 6_2_6
AJVÁSZ BOGDÁNNÉ szül. Karper Teréz  1829. - 1903. 02. 17. 10_3_8
ALBA ION  1956.II.19. - 10_6_1
ALBERTINA PIHULIAK   25.I.1891 – 1961.V.27. 1_1_5
ALBINA RODZINCA 1902-1985 9_3_1
ALBU  VASILE  1881. FEB. 7. - 1958. DEC. 16 2_2_4
ALEXANDRINA  szül. 1898 dec. 19. -   10_5_11
ALFRED KÖNIG  12.IV.1894 – 2.X.1980 10_3_1
ANA COLDEA  szül. MURESAN  1874 - 1952 5_2_3
ANDRÁSI ISTVÁN  1922-2007 5_2_9
ANDRÁSI VILMA  1922-1998 5_2_9
ANDRIES GABRIEL 1967. VII. 19. - 2002. IX. 16 8_2_11
ANTAL FERENC  szül. 1932 megh. 1999 10_5_1
ANTAL FERENCNÉ  1866 - 1945 9_4_4
ANTAL FERENCZ 1918- 1_3_8
ANTAL RÓZA  szül. KÁDÁR  1916- 1_3_8
ANTALFFY ERZSIKE 1889-1908 6_3_3
ANTALFFY ROZA 1865-1919 6_3_3

Dr. ANTALFY MANÓNÉ  TÖRÖK NINA  1858. - 1884. 3_1_2
báró APOR MÁRIA 3_1_10

ARITONOWICZ  MARIA  2 FEBR. 1863 -  14. NOE. 1947 9_3_3
ARITONOWICZ MARY szül. NEKULITZA 1863-1947 9_4_2
ARITONOWICZ OLGA  1894-1967 9_4_2
ÁVÉDIK LAJOS   1845. - 1905. NOV. 5. 4_2_11
ÁVÉDIK LUKÁCS 1847-1909. 7_3_3
BAESU VALERIA  18.I.1943. - 5_1_9
BAKK ANTAL   1888  -  1965 6_3_6
BAKK KATALIN  1921 - 1979 6_3_6
BAKK KATALIN szül. KESZEG   1887 - 1970 6_3_6
BAKK SÁNDOR   1927 - 6_3_6
BALINDT GEORG  6.X.1896. - 20.X.1959. 2_2_2
BALÓ DÉNES  1902. X. 4 - 1977. V. 22 3_1_4
BALÓ ILONA szül. BÁLINT  1908. IX. 29. - 1991.IX. 25 3_1_4
BALOSESCU ILARION  10 VII 1895 – 1-VI 1964 4_3_11
BALOSESCU TEODOLINDA  21. VIII. 1897 – 31.X.1973 4_3_11
BALOGH KÁROLY 1867-1932 5_4_6
BALOGH KÁROLYNÉ SLAKOVITS ANNA 1872-1922 5_4_6
BARABAS COLOMAN   - 2002. 20. III. 5_4_7
BARABÁS CSALÁD 7_3_4
BARABÁS JÓZSEF  1908 SZEPT. 14 - 1952 MÁRC. 15 6_1_5
BARABÁS JULIANA szül. 1935 - 9_1_1
BARABÁS MIHÁLY  1893 - 1940 5_3_8
BARABÁS RÓZA  1898 - 1990 5_3_8
BARABÁS SÁNDOR  1926 - 1985 9_1_1
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BARABÁS VERA  1895 JAN.22 - 8_1_12
BARABÁS VILMA 7_3_1
BÁRÁNY ANNA ÉS ROZA 8_1_2
BÁRÁNY JAKAB   - 1881 FEB 20 8_1_2
BARANYAI ERZSÉBET   19.10.1934. - 2_1_8
BARANYAI GERŐ    7.11.1931. - 16.03.2002. 2_1_8
BARANYAI GERŐ  15.V.1911. - 30.III. 1944 10_7_2
BARANYAI GERŐ  1956 I. 6. - 1985. VIII. 3. 2_1_9
BARANYAI ILONKA    1955 XI. 5. - 2_1_9
BARANYAI KATALIN  12.VII.1912. - 30.IX.1988. 10_7_2
BARTH SZILÁRD  23.I.1979 - 5.X.1987 7_4_4
BELÉNYESY RÓZÁLIA ÉS ERZSÉBET 7_4_1
BELÖNI ELISABETA  1935 - 1978 1_1_9
BENKŐ CSALÁD 2_2_1
BERNÁD ERZSÉBET 1887-1972 6_1_8
BERNÁT LUIZA  szül: MÉDER  1929.I.25. - 3_5_6
BERNÁT MIHÁLY 1926.III.7 – 1995.III.6 3_5_6
BERTIA JULIU 1887-1940 9_1_7
BETZÁSY VERONIKÁNAK 10_3_7
BIRÓ ANNA SZÜL. FERENCZ  15.IX.1939 10_2_2
BÍRÓ JULISKA SZ. JAKAB 15. IV.1909 - 19.XII.1986 8_2_6
BÍRÓ KÁROLY 14.VI.1909 - 11.V.1982 8_2_6
BÍRÓ PAULA 1889-1971 9_3_4
BÍRÓ SÁNDOR   25.VIII.1938 - 13.X.1983 10_2_2
BIRTALAN ISTVÁN  1925. ÁPR. 28. -  2000. AUG. 11. 1_4_8
BIRTALAN ZSUZSIKA   1930 MÁJ. 30. 1_4_8
BLEAHU GHEORGHE MARCEL  1957 julius 25 - 1958 március 12 8_1_11
BOBOACA IOAN  1924 nov. 25.  -  2002 febr. 1. 4_1_6
BOCK SOFIA MARIA  szül.  FILP  1924-2007 10_5_6
BOILA  VIORICA  1933-1953 2_5_9
BOLOGA ANA szül. ROTARIU 1903-1972 6_2_9
BORANYAI CATI  1934.IX.29. - 10_6_1
BORSOS JULIANA szül. VERES  1892 - 1980 9_1_10
BORSOS MIHÁLY  1882 - 1950 9_1_10
BORSOS MISI  1921 - 1991 9_1_10
BOTA ILONA   1914 jan. 8 1_5_9
BOTA IOSIF   1907 febr. 13 1_5_9
BOTEZAN GRIGORE  1898 X 3 - 1978 XII 3 6_1_9
BOTHE ELENA szül. NEKULITZA 1897-1971 9_4_2
BOTOG VETURIA 1941-2003 6_2_12
BÖLÖNI IMBRE  1899. IAN. 5. - 1978. DEC. 1. 1_4_8
BRENDORFER ERNST   1901-1979 2_5_3
BRENDORFER ILONKA  szül. BÖGÖZI   1893-1986 2_5_3

báró BROCKDORFI FRIGYESNÉ szül. SÓOS LILA 1840 - 1897. 07. 9. 1_5_4
BUCURA STEFAN   1897 VI 8 – 1987 II 13 2_2_5
BULUCZ GYURI  1975. 11. IV. - 1999. 12.VIII. 2_1_3

Ing. BURZ  OSKAR  1926-1971 4_2_9
CALINESCU  IOAN  1921-1968 4_2_12
CALINESCU ANA 1919 Április 30 - 1963 Nov. 3 4_2_14
CALINESCU IOAN  1888 Julie 25. -  4_2_14
CANTAR ANTON  1912-1991 10_1_7
CANTAR MARGARETA  1922-2008 10_1_7
CATANA IOAN  1888-1960 10_7_4
CERGHEZAN  AXENTE 1892 nov. 28. - 1949 dec. 27 4_1_10
CITRON HÁZAS PÁR 7_1_10
CIUIU MARIA  1932. - 1982. 2_4_6
COLDEA  MARGARETA  1925 1_2_5
CORPODEAN AUREL SZ. 1935.04.29. - 7_2_10
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CORPODEAN HEDVIG SZ. 1931.09.5 - 2003.07.25 7_2_10
COSA LUDOVIC 1919 - 1974 FEB. 12 6_2_1
COSA MARIOARA SZÜL. NEDELCU  1912 DEC 1986. V.25. 6_2_1
COZAC  TECLA  1872-1954 4_3_11
CURCHIS DUMITRU 1_4_12

Dr. seprősi CZÁRÁN GÉZÁNÉ szül. MÁYER MÁRIA MAGDOLNA 1896.V.17.–1980. IX.29. 6_3_3
seprősi CZÁRÁN ISTVÁN 1894. VIII. 12. – 1986. XII. 24. 6_3_3

CZÁRÁN ISTVÁN 1939 NOV.18 - 1999 NOV. 12 6_3_3
seprősi CZÁRÁN ISTVÁNNÉ szül. MÁYER ELVIRA 1906. II. 7. – 1986. X. 19. 6_3_3
seprősi CZÁRÁN JÁNOS  1814 február 19 - 1882 december 20 6_3_3

CZÁRÁN JÁNOS 1808 -1883 julius hó 20 6_3_3
CZEPAN CAZIMIR ANTON   1907 – DEC. 1977 1_5_3
CZIBULA ANTAL   1846 szept.2. - 1902 jan. 22. 10_5_5
CZIBULA MÁRIA       - 1967 10_5_5
CZIMBOLI CSALÁD 5_4_13
CSÁKY ÁGNES 1911-1989 9_3_6
CSATT MARGIT   - 1890. ápril 27. 2_4_1
CSEKE DOMOKOS 1855 - 1941 7_1_9
CSEKE DOMOKOSNÉ szül. MUZSNAY IDA 1862 - 1908 7_1_9

ifj . CSIKI LAJOSNÉ  SZENTPÉTERI KATALIN  1832. - 1896. 3_3_3
CSIKY EMÁNUEL  1858-1935 5_3_2
CSIKY CSALÁD 5_4_1

özv. CSIKY EMÁNUELNÉ  sz. MÁRKOVICH ANNA  1827.08. 27. -1905.02. 28. 1_4_2
CSIKY GIZELLA  1891-1973 5_3_2
CSIKY MÁRIA 5_3_2
CSISZÁR JÓZSEF  1885-1970 0_8
CSISZÁR JÓZSEFNÉ szül. PAPP ROZÁLIA  1890-1988 0_8
CSOMOR BÉLA  1918 MAR. 12 - 1977 MAR. 19 3_4_5

özv. CSULAK SAMUNÉ LÁSZLÓ IRÉN 1902-1977 3_2_9
DÁJBUKÁT JÁNOS 10_2_5
DANCIU IOAN  1881-1960 2_1_11
DANCIU IOAN  szül. MORAR MARIA  1881-1967 2_1_11
DÁNIEL ALBERT  1863-1943 5_1_11
DÁNIEL ANTALNÉ  szül. Repszegi  SZŐKE AMÁLIA 1_1_3
DÁNIEL KATALIN 1860-1923 5_1_11
DÁNIEL KATALIN MÁJUS 26-ÁN - 1861? DECEMBER 25ÉN 9_3_7
DÁVID  KÁLMÁN  1959- 3_2_3
DÁVID  MÁRTON  1958-1958 3_2_3
DÁVID KÁLMÁN  1931-1978 3_2_3
DÁVID MAGDA  1927-19 3_2_3
DEAC FILOMENA  1910 - DEC. 1960 2_4_5
DEAC VICENTIU  1910 - DEC. 1972. 2_4_5
DEAC VICENTIU 07.09.1930 -  05.12.1935 1_3_3
DENZSINSZKY S…. 1864-1921 9_1_2
DIARIAN ARMENAG  1913 ÁPR. 1 – 1990 MÁRC. 27. 4_3_1
DIMITROVICI  KATHE 1903-19 4_2_9
DIMITROVICI  SILVIU  1885-1962 4_2_9
DIONISIE VORONCA  8.X.1874-7.IX.1967 4_3_5
DIPOLD ROBERTIN  1939 Aug. 16. - 2007 Jún. 21 1_4_10
DOBAI GABRIELLA   1915- 2_1_5
DOBÓ ANTAL  1883-1962 3_1_7
DOBÓ ANTALNÉ PAULA  1885 VI. 13-1944 V. 27. 3_1_7
DOBO ELENA 1933 - 199… 9_3_2
DOBO LUDOVIC 19…5 dec. - 199… 9_3_2
DODU GHEORGHE SZABÓ  1917 IV 14. -  1989 IV 25. 2_3_2
DOINA O.DEGAN 22. FEBRUARIE 1941 - 8. DECEMBRIE 1960 9_1_12
DONSZKY  CSALÁD 3_5_7
DÓZSA ANNA SZÜL.1912.DEC.27. - .1993. IV.19. 7_2_1
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DÓZSA BÉLA 7_3_1
DÓZSA ELEMÉR szül.1913.FEB.3. - 1990.DEC.12. 7_2_1
DÓZSA JÁNOS  1919-1980 5_3_9
DÓZSA JÁNOSNÉ IRÉNKE  1924-1993  5_3_9
DÓZSA VILMA szül. BARABÁS 7_3_1
DRAGANCIU  MIHAIL   5. NOV. 1882. - 1. APR 1958. 4_3_8
DRAGANCIU LIDIA  27. Feb. 1889. - 17 Mar. 1952. 4_3_8
DRAGANCIU TAMARA  1910 V. 18. - 1990 V. 13. 6_2_11
DRAGANCIU VALERIU 1907 VI. 27 - 1999 VII. 23. 6_2_11
DRODTLOFF JOSEF 1866-1953 9_1_11
DSOKEBIN KRISTÓF 1870-1916 6_1_6
DUDA ROZALIA 1953-VII-28 - 2005-III-19 7_4_3
DUDÁS KLÁRA 5_3_11
DUDÁS PÁL szül. 1930 - 1999 7_1_5
DUDASIU MIHAIL  szül. 1879 megh. 1950 10_5_11
DURUTYA ISTVÁN  1961 - 3_5_8
DURUTYA KATALIN  1923 - 1996 3_5_8
DURUTYA LÖRINC  1926 - 1996 3_5_8
EIGAM ANNA  1929-1990 4_2_5
EIGAM WILHELM  1921-1975 4_2_5
ELENA MOLDOVAN  szül. POPOLCZI  1902-1964 2_3_5
EÖRDÖG DÁVID  1812 OKT 14 - 1878 APRIL 15 6_1_2
EÖRDÖG ELIZA  1829-1901. 9_1_9
EUGENIA MIHALACHE  1888-1955 4_3_10
EVITCHII  MARIA  27.IV.1897. -  2.XI.1963. 4_2_8
EVITCHII VALENTIN   7.XII.1894. - 29.III.1957. 4_2_8
FÁBIÁN LÍDIA   1853-1929 5_2_8
FALCZÁDI  RÓZSIKA 3_1_3
FALCZÁDI DÉNESNÉ  szül. TÖRÖK RÓZA 3_1_3
FARK KRISTÓF  1816. - 1897. 2_3_1
FARK KRISTÓFNÉ  sz. MEDGYESI MÁRIA  1818. - 1902. 2_3_1
FARK MÁRTON   1814. - 1889. 2_3_1
FARK MÁRTON  1827 - 1871 5_4_5
FARKAS IMRE  1878 - 1940 9_1_8
FATTER ANTAL 8_3_6
FATTER ANTALNÉ szül. Dajbukát Róza 8_3_6
FATTER MARGIT 0_2
FAZAKAS ANNA  1904-19 3_4_1
FÉRJ CRISTESCU  FELESÉGE LENU?A 2_5_8
FERNENGEL LIA  1927-2004 6_3_4
FERNENGEL SIGMAR 1921-20 6_3_4
FLOREA ELENA  szül. COLDEA  1893 IX.13.- 1970 XI.4 5_2_3
FLOREA GHEORGHE  1915. - 1989. 5_3_5
FLOREA RAVECA  1931.III.4. - 1996.V.25. 5_3_13
FLOREA VIOREL  1935 VIII.3. - 1985 I. 16. 5_2_3
FLORICEL IOAN  1922   19 1_2_7
FODOR FERENCZ 1857-1909 8_2_5
FODOR IGNÁC 1888 - 1909 8_2_7
FODOR ILONA 1887-1968 8_2_5
FODOR JÓZSEF  1927-2003 5_1_1
FODOR PÁL 1851-1923 9_4_7
FÖLDESY CSALÁD 6_1_12
FÖLDESY JÁNOSNÉ szül. MÓZES VILMA  1873-1946 1_2_1
FRÖHLICH ÖDÖNNÉ szül. OPRA KATÓ  1914-1954 2_5_7
GAÁL CSALÁD 10_3_2
GÂBOREAN CORNEL  1934.03.9. - 2_4_3
GÂBOREAN CORNEL  1960.11.5. - 1961.01.11 2_4_3
GÂBOREAN CORNEL  1970 XII. 12. - 1971 1. 24. 4_1_7
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GABOREAN GHEORGHE  1937 XII. 11. - 1989 IX.3. 4_2_1
GÂBOREAN MARGARETA  SZ. MARCOS  1938.02.18. - 2003.07.12. 2_4_3
GÂBOREAN-NICULAIE sz. 1935. - 1996. 2_4_6
GAJZÁGÓ JÁNOS 1873 - 1915 január 2. 7_1_8
GAJZÁGÓ SALAMON 1877-1938 1_3_4
GALESCU LUDMILA  1927- 1_5_2
GÁLL MÁRIA   - 1846. JULIUS 6 3_2_6
GÁLL VILMA   1894. -  1985 10_7_1
GATKIEWICZ FÜLEK LUCIE szül. MIKULI 1862-1949 9_4_2
GATKIEWICZ HANS 1889-1953 9_4_2
GATKIEWICZ MARGARITA szül. NEKULITZA 1893-1977 9_4_2
GERGELY ERZSÉBET  1912- 1_3_7
GERGELY JÁNOS  1914-1983 1_3_7
GHEORGHE  FLOREA  1870 IX. 15. - 1952 VIII. 12. 5_2_3
GILLYÉN LAJOSNÉ SCHWARTZ SAROLTA 6_3_11
GLIGOR ALEXANDRU  1879-1959 6_1_3
GLIGOR LUIZA  sz. BALOGH  1893-1984 6_1_3
GOLEA IOAN  1883-1939 5_2_4
GOLEA IOAN  VERONICA  1894-1953 5_2_4
GOROVE CSALÁD 0_9
GOROVEI JAKAB  1762.  -  1829. 3_3_1
GÖDRI JÁNOS  1906-1966 5_2_7
GÖDRI MARGIT szül. KNOBLOCH  1912-1984 5_2_7
GÖMŐ EDE  1891-1981 4_2_7
GRADINAR MARTIN DUMITRU  1890.XII.2. –  1974.III.5. 1_1_8
GRADINAR SUSANA  1903.VI.28. - 1983.V.6. 1_1_8
GRECEANU ANA   1885. - 1968. 1_5_5
GRECEANU IOAN 1883. - 1959. 1_5_5
GRECIUHIN BRANISLAVA  1898 IX 5 6_2_7
GRECIUHIN IOAN 1894 IV 24 –1963 IV 17 6_2_7
GROSS ALBERT  1842 decz. 8. - 1902 jul. 9. 7_3_6
GROSS ISTVÁN  1880 márczius 11. - 1906 febr. 1. 7_3_6
GROSZ AMÁLIA  1891-1974 5_3_14
GYÉKELY MIHÁLY  1885 - 1952 5_4_11
GYERTYÁNFY ANNA GOROVEI JAKABNŐ  1781 - 1859 JUNIUS 8  9_4_8
GYÖRGYBIRÓ LÁZÁR  1875-1961 5_4_10
GYÖRGYBIRÓ LÁZÁR  BERTA  1877-1960 5_4_10
HALMÁGYI TIBOR CSALÁDI SÍRBOLTJA 0_1
HARÁCSEK 2_2_3
HEGHEDUS IOSIF  1919 - 2006.10.05. 1_2_5
HENNING ERNŐ  1911-2002 2_5_6
HENNING ERNŐNÉ  ISTOK LIDIA  1910-1977 2_5_6
HERMANN JÓZSEF   - 1905 JUL 15 6_2_5
HERMANN JÓZSEF 1822 ÁPRIL 18 - 1873 APR 3 6_2_5
HOLLSCHWANDNER  CSALÁD 1_4_9
HORVÁT ERZSÉBET 1892-1982 8_1_3
HORVÁTH és GÁL Család  Berci 1921-1968 4_2_4
IDA 1_3_9
IDICEANU CONSTANTIN  1931. V. 5. - 1963 V. 1. 2_5_5
ILONKA DOMOKOS  1926-1994 2_2_8
ILONKA MATILD  1926-2004 2_2_8
IMRE ILONA szül. KOVÁCS  1900-1986 5_3_4
IMRE LAJOS  1908-1974 5_3_4
IOAN ÉS IDA  TESTVÉRÜK COSTICA 2_5_8
IONEL   1913-1918 5_2_4
ISSEKUTZ ANTAL   - 1884 3_2_11

özv. ISSEKUTZ ANTALNÉ MEDGYESI REBEKA 1827 + 1895 3_2_11
Dr. ISSEKUTZ GYŐZŐ 1855-1917 3_2_11
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Dr. ISSEKUTZ GYŐZŐNÉ  szül. ZAKARIÁS IRMA  1861-1939 3_2_11
ISSEKUTZ JÁNOSNÉ  ZACHARIÁS JOZEFIN  1892-1948 2_3_1
ISSEKUTZ OSZKÁR   - 1884 3_2_11
ISSEKUTZ OSZKÁR  - 1881 3_2_11
ISTOK ERZSÉBET 2_5_6
ISTOK JÁNOS  1860-1904 2_5_6
ISTOK JÁNOS  1884-1969 2_5_6
ISTOK JÁNOSNÉ VAJDA KATALIN  1852-1936 2_5_6
ISTOK SÁNDOR 2_5_6
ISZÁJ ANTAL  1848 Agustus 12 - 1886 Január 3 1_5_10
ISZÁJ BOGDÁN - 1859 ÁPR. 8. 67 évesen 9_4_7
IZSÁK MARGIT   - 1855. 2_5_11
JAKAB MÓZES  10_4_1
JAKAB MÓZESNÉ  sz. SÁRDI MÁRIA 10_4_1

id. JAKABFFY ALBERT  1868-1930 2_3_1
JAKABFFY ALBERTNÉ  ZACHARIÁS BRIGITTA   1886-1957 2_3_1
JAKABFY ANTAL 1_3_9
JAKABFY ANTAL 1839. Ápr. 1. -1882. Máj. 25. 3_1_6

özv. JAKABFY ANTALNÉ MÁSVILÁGI VÉRI IRMA 1_3_9
JAMGOCIAN BENJAMIN  1891-1943 10_1_8
JAMGOCIAN ELISABETA  1896-1977 10_1_8
JEFLEA DOREL  1939 X.15.-megh. 1990 V.3. 5_1_10
JEFLEA VERONICA  1940 XII.4.- 5_1_10
JOSEFFI ANTALNÉ  ZAKARIÁS MÁRIA  1838 JUN. 23. - 1871 AUG. 2. 5_3_12
JOSEPH SAMUEL NICHOLAS ELIERIU 13.MAY.1928 - 3.AUG.2001 3_2_4
KABAI család APA, ANYA, és fi úk  JENŐ 4_1_5
KABAI EDGAR  17. VIII. 1980 - 16. X. 1980 3_1_5
KABAI MAGDA  11.VIII.1935 - 7_4_2
KABAI MIHÁLY  8.IX.1930 - 23.I.1985 7_4_2
KABDEBO IRÉN 1894.01.28. - 1896.04. 29. 2_3_6
KABDEBO JOSEFA  1892. 03. 23. - 1893.03.25 2_3_6
KABDEBÓ PÉTER  1791 - 1847. JANUÁR 15 6_3_14

talpasi KABDEBÓ TERÉZIA 1822 - 1885 october hó 30 6_3_3
KACSÓ LÁSZLÓNÉ ÉS LEÁNYA ÉVA 8_3_5
KÁNOS? BÓRBÁLA   - 1879 AGUSTUS 3. 3_3_6
KÁPÁLB  MÁRIA  1826-1894 2_2_7
KAPDEBÓ PÉTERNŐ DÁNIEL ELIZA  1853. 6_3_13
KARACSANY ESTER  1925 - 2000 1_2_4
KARACSANY FRANCISC   1923 - 2000 1_2_4
KÁROLY  JÓZSEF 10_3_4
KÁROLYI  EUGENIA 10_3_5
KARSAY  CSALÁD 7_3_2
KATALIN  IRMA 2_1_7
KATALIN  RÓZSA 2_1_7
KATONA ILONA   1924 MÁR. 13. - 1_4_5
KATONA JÁNOS   1925 JAN.16 -  1987 DEC. 4 1_4_5
KATONA LENKE  1947 MÁR 27. -  1992. JUN. 6 1_4_5
KESZLER DÁNIEL 1877-1943 6_1_8
KIRÁLY FERENCZ  1883-1957 10_1_4
KIRÁLY IRÉNKE 10_5_3
KIRÁLY KÁROLINA  szül. OLIÁS  1887-1980. 10_1_4
KIRÁLY PÁL   1927.03.29. 1_5_6
KISPÁL FERENCZ  1896 - 1966 1_3_10
KISS DÁVID  1902-1986 1_4_7
KISS DÁVID  1936-2003 5_2_7
KISS ERZSÉBET szül. GÖDRI  1936-20 5_2_7
KISS ERZSÉBETH  1905-1996 1_4_7
KISS IRÉNKE  szül. KIRÁLY   1927. - 10_1_4
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KISS JÁNOS 10_5_3
KISS JÁNOS  1930 – 1992 10_1_4
KOBORI ISTVÁN  1935. OKT. 3. - 5_2-10
KOBORI ISTVÁNNÉ  ZSUZSANNA  1935. MÁRC. 16. - 5_2_10
KOCSIS ARANKA  1918 - 2002 9_2_1
KOCSIS VILMA  szül. 1924 megh. 1993 10_5_1
KOLOZSVÁRI MÁRIA SZÜL. GYÖRGY   13 V 1921. - 15 IX 2001 10_1_1
KONYA IRÉN szül. TORDÁT  1937. - 1982. 3_3_4
KONYA JÁNOS  1933. - 3_3_4
KÓNYA SÁNDOR  1937 05.11. - 1998 02.17. 10_1_2
KÓNYA ZSUZSANNA  1914-1979 2_1_10
KOPPÁN MIHÁLY ÉS NEJE 4_1_2
KORODI JOAN  13.XII.1925 - 20.II.2003 6_3_7
KORODI KÁROLY 1933 - 1992 7_2_6
KORODI MARGIT 1938 - 7_2_6
KOSTYNIK ANTAL  1914 - 1999 5_3_8
KOSTYNIK MÁRIA  1931 - 5_3_8
KOZIARSKY WILHELM   2.XI-1890-5.1-1964 6_1_7
KOZOCSAI MARGIT  ÖZV. EÖRDÖG JAKABNÖ  1802.04. 20. - 1860.02.27 10_3_6
KÖNIG FRANCISCA   8.III.1904 – 7.XI.1978 10_3_1
KÖNIG SOFIA   3.II.1923 – 15.V.2006 10_3_1
KÖRÖSSY BÉLA  1895 – 1962 2_1_4
KREVINA  JÓZSEFNÉ 5_3_6
KREVINA  KATA és MATILD 5_3_6
KUNA MARGIT   1922-1989 5_3_4
KUNKEL MINITA TEREZA  1886 - 1970 5_2_5
KUPPERMAN  ERZSÉBET  2_5_10
KURT BOCK    1917-2002 10_5_6
KURUCZ JÓZSEF 2_1_6
KURUCZ JÓZSEF  PIROSKA 2_1_6
LACATUS IRINA  1930.I.12. - 10_6_1
LACATUS PAUL  1929.VIII.3. - 1993.VI.14. 10_6_1
LANSZKY ROSZALIA … 1821 FEBRUÁR… 8_2_9
LÁSZLÓ BÉLA   1923-1988 4_3_12
LÁSZLÓ DÁVID 7_1_4
LÁSZLÓ ILONA  szül. OLIAS  1927-1993 10_5_4
LÁSZLÓ IRMA  1928- 4_3_12
LÁSZLÓ ISTVÁN  1920 - 1983 8_1_6
LÁSZLÓ LAJOS  1927. 10_5_4
LÁSZLÓ LAJOS  1929-1999. 3_3_12
LASZLO LUDOVIC  1952.09.3. - 2004. 07.16. 10_5_4
LÁSZLÓ PIROSKA  szül. ALBERT  1930. - 3_3_12
LÁSZLÓ ROZÁLIA szül. BAKK  1924 - 2003 8_1_6
LÁSZLÓ ZSIGMOND  1874-1937 3_2_8
LAURENTIU ALEXANDRU  1918.X.4 -  1997.IV.27 7_2_8
LAURENTIU ANA 1929.XI.24 - 2007.XI.1 7_2_9
LAZAR ANA  SZÜL.  BOLOGA  1821-1968 3_5_2
LÁZÁR AURÉLIA 2_2_10
LÁZÁR ERZSÉBET 2_2_10
LÁZÁR LAJOSNÉ szül. KÁROLY VIKTÓRIA  1863. Feb. 28. - 1908 Szept. 2. 3_5_2
LAZAR LOYOS 1862-1935 3_5_2
LÁZÁR PÉTER  2_2_10
LÁZÁR PÉTERNÉ  IDA 2_2_10
LEMHÉNYI GÁBOR ANTAL  1872 VI. 13. -  1954 XI. 30. 1_5_8
LEMHÉNYI GÁBOR ANTALNÉ sz. ZSÖGÖN GIZELLA  1873. II. 26. - 1959.III.3. 1_5_8
LEMHÉNYI GÁBOR ERZSÉBET  1896 IX. 16 – 1957 IX. 10. 1_5_8
LENGYEL  JOZEFA  1861 - 1937 5_4_4
LENGYEL  VIKTOR  1889 - 1914 5_4_4
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LENGYEL ARPAD  1840 - 1910 5_4_4
LENGYEL CSALÁD 3_5_4
LENGYEL GERGELY 1881-1952 8_2_8
LENGYEL JÓZSEF  1874 - 1930 8_1_7
LENGYEL MÁRIA szül. SLAKOVITS  1885 - 1962 8_1_7
LENGYEL MIHÁLYNÉ  1845 - 1908 8_2_8
LINSZKY  CSALÁD 1_3_11
LÖPRICH ZSUZSIKA  1894. - 1984. 1_4_10
LŐRINCZ KATALIN szül. BAKK  1880 - 1966 6_3_6
LUDWIG ÁRPÁD  1894-1955 1_3_2

id. LUKÁCS KÁROLYNÉ 0_5
LUKÁTS ANTAL  1828 - 1853 october 16 8_2_14
LUKÁTS JÓZSEF  1803 - 1889 3_1_1
LUKÁTS JÓZSEF  szül.  TÖRÖK RÓZA  1823 - 1897 3_1_1
MADARAS PIROSKA   1908-1994 2_4_1-1
MAGYARI PÉTER  - 1928 november 2. 5_1_8
MALAIAN MIHAI 1900-1980 4_1_1

Dr. MARCHIS AUGUSTIN  1917- 5_3_3
MARCHIS OLIVIA  szül. PETRESCU 5_3_3
MARCOS TEODOR  1904-1983 5_2_2
MARCUS ANA  1930-I-20 - 1991-XI-26 2_3_7
MARCUS MARIA  1936-X-12 - 1996-IV-23 2_3_7
MARGINEAN EUGENIA szül. SLICK szül. 1919 VI. 2 - 1999 8_3_4
MARGINEAN VALER  1914-19 0_3
MARIA 1929-19 5_2_2
MÁRKOVICH JAKAB  1820.10.30. - 1891.11.28. 1_4_3
MÁRKOVICH JÁNOS  1853 - 1910. 1_1_6
MÁRKOVICH JÁNOSNÉ  szül. IZAY TERÉZ  1856 - 1911. 1_1_6
MARKOVICH NINKÁNAK 3_3_9
MARKOVICS SIMON 1825-1915 5_4_8
MARTENIUC ECATERINA    1925- 10_5_8
MARTENIUC GHEORGHE  1923-1991 10_5_8
MÁRTON DANIEL 1900-1980 9_2_5
MÁRTON FERENC 6_1_14
MÁRTON GIZELLA szül. NAGY 1904-1974 9_2_5
MÁRTON MÁRIA 1859-1946 8_2_5
MÁRTON MÓZES   1908. - 1999. 4_1_9
MÁRTON VILMA 6_1_14
MÁSVILÁGI NINA 1_3_9

dr. MÁSVILÁGI PÉTER 1_3_9
MEDGYESI MARGIT  1827. - 1894. 2_3_1
MELNECIUC GHEORGHE  19.IX.1914 - 6_3_12
MELNECIUC PARASCHIVA 16.V.1920 - 6_3_12
MENESCHIK  FRANZISKA szül. PESCHKA  1938.05.03-1896.  .22. 1_1_2
MENSCHIK JOHAN   - 1893 nov. 2. 2_3_3
MEZEI JÓZSEF  1923- 1_5_2
MIHALACHE VICTOR   1919-1953 4_3_10
MIHALACHE VICTOR  1894-1953 4_3_10
MIHALTAN ANA sz. SZASZ  1925.VI.11. - 2005.I.9. 2_3_8
MIHÁLY PÁLL 1898-1966 4_1_1
MIHÁLY ROZA 1909-19 4_1_1
MIKLÓS JÁNOSNÉ szül. CSEKE KLÁRA 1902-1959 7_1_9
MIKLOS ROZÁLIA 1885-1962 9_1_8
MILEA ECATERINA  1930.VII.9 –  20 3_4_3
MILEA IOAN CSALÁD  1929. II 22 –  20 3_4_3
MISKI OLGA  1886 - 1959 1_1_5
MITREA NICOLAE  1922 - 1973 1-1_7
MITREA OTILIA  1925.IV.4. - 2004.II.16. 1_1_7
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MOLDOVAN  TEODOR  1899-1967 2_3_5
MOLDOVAN  TIBERIU  1929-1962 2_3_5

Dr. MOLDOVAN AUREL 6_3_8
MOLDOVAN DAVID  an 2000 0_4
MOLDOVAN ELISABETA  1902-1992 2_5_2
MOLDOVAN IOSIF  1887-1956 2_5_2
MOLNÁR ALBERT  1908 III.8. - 1969 X. 16. 1_5_7
MOLNÁR CSALÁD 9_4_3
MOLNÁR EMMA 1882-1967 6_1_6
MOLNÁR GYÖRGY  és  KLÁRA 5_1_7
MOLNÁR JÁNOS  ÉS  MARGIT 5_1_7
MOLNÁR JULIANNA  1910 I. 13. -  1994.VI.26. 1_5_7
MORAR – MAGDALENA  1931 V. 5. - 3_3_5
MORAR – MIHAIL  1930 IX 9. - 3_3_5
MORAR LIVIA  1923-1979
MOSCALCIUC CSALÁD 10_5_10
MUNTEAN MARGARETA  1939 – 6_1_15
MUNTEAN VICTOR  1930 –  2004 6_1_15
MURÁD JOHANNA 5_2_6
MURÁD REBEKA  1797. - 1851. 3_2_2
NAGY FERENC 1_4_11
NAGY GÁBOR CSALÁD 6_2_3
NAGY KÁROLY 1_5_4
NAGY KÁROLY 1864-1929 9_4_6
NAGY KÁROLYNÉ 1864-1946 9_3_4
NAGY LILA 1_5_4
NAGY MÁRIA 1_4_11
NAGY MIHÁLY  1891 JUL.5 - 1958 JUN.18 8_1_12
NAGY SÁNDOR  1891-1905. 10_2_4
NAGYENYEDI GILLYÉN LAJONÉ  SCHWARTZ SAROLTA 1839-1907 6_3_11
NASCUTA MANICA 0_3
NEAMTU CONSTANTIN FAMILIA 6_1_1
NEMES JÁNOSNÉ   1894-1961 4_1_11
NEMES LAJOS 8_3_6
NICOARA RODICA  1958-1959 10_1_5
NURIDSÁN BOGDÁN és ANNÁNAK 4_2_2
NYTRA ISTVÁN  25.VI.1911. - 1.V.1984 10_7_2
OLIÁS ANNA  1892-1953 10_1_4
ORBÁN ILONA 1875-1942 0_6
ORBÁN MARIKA  1877-1967 4_1_6
PALEA FLORICA  26.01.1929 - 26.02.2001 7_2_7
PALEA NICOLAE  4. 1919  - 26.08.2001 7_2_7
PALUNEEV OLGA 4_3_9
PAP GYÖRGY  1860 - 1874 5_1_6
PAP JÁNOS  1799. - 1883. április 10. 4_1_12
PAP JÁNOS  1854-1937 5_1_4
PAP JÁNOSNÉ  DOLINSZKY ANNA  1859-1949 5_1_4
PAP MÁRIÁNAK 1842 +1873 6_3_1
PAPP ANNA   1935- 2_2_9
PAPP ANTAL  1924-1989 2_2_9
PAPP CSALÁD 8_2_4
PAPP GERGELY ÉS JOSEFF 7_1_3
PAPP GYÖRGY 1789. - 1855. 3_2_2
PAPP JÁNOSNÉ  MURAD JOHANNA   1800 junius 25. - 1893 március 31. 5_2_6
PAPP JOSEF  1832. - 1841. 3_2_2
PAPP MÁRTON 7_1_2
PAPP MÁRTON 1820 - 1893. 3_2_1

id. PAPP VINCZÉNÉ  sz. HÜTTER PAULA  1885 - 1954. 3_2_1
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PASARE FILON  1895-1961 2_4_8
PASARE FILON  1924-1990 2_4_8
PASARE ZAMFIRA  1898-1974 2_4_8
PÁSKULY ROZÁLIA  1865-1903 5_3_2
PASLARU CONSTANTIN  1924.IV.12 – 2003.X.6. 7_4_5
PASLARU VALERIA szül. COLDEA  1924.V.15. – 7_4_5
PATARENA NICOLAE  1887-1957 4_2_13
PATHO GÉZA  1890.08.02 1_3_5
PATRUBÁNY MÁRTON  1857. 06.27. 10_5_2
PAZSINT ERZSÉBET  1927- 3_5_5
PAZSINT JOZSIF 1925-2002 3_5_5
PERSIÁN ERNŐ  1853 - 1882 9_1_9
PERSIÁN ISTVÁN  1821-1863. 9_1_9
PERSIÁN JAKAB  1851 - 1874 9_1_9
PETI ANDRÁS  21.XI.1936 - 30.XII.1987 10_1_3
PETI BANDIKA 1964. 27. X - 1985. 20. VI. 8_1_1
PETI HERMINE  7.XI.1944 - 10_1_3
PETI ISTVÁN 1938 - 2004 8_1_1
PETRESCU IOAN  1893-1982 5_3_1
PETRESCU IOAN  TEREZA  1902-1982 5_3_1
PETY LUDOVIC  5.X.1934 - 2.VIII.2001 8_1_9
PETY MÁRIA  18.XII.1937 - 8_1_9
PIHULIAK ALBERTINA 1_1_5
PIHULIAK GRIGORE   3.IV.1886 – 1976.II.10 1_1_5
PIHULIAK JEREMIA  8.II.1913 – 1981. VIII. 29 1_1_5
PIHULIAK MELANIA   17.V.1914 – 1972 III.3. 1_1_5
PLACHTA  MICHAEL  1906-19 4_3_3
PLACHTA  SARA  1913-1987 4_3_3
PODARU GAVRIL  1898-1979 2_2_6
PODARU MARIA   1899-19 2_2_6
POKORNYI FERENC  1893-1932 2_5_3
POLONYI VERONIKA 17./1 1862 – 6./1 1955 9_4_1
POP ANA  SZ. DÁVID  8.I.1893-6.I.1950 10_1_9

Dr. POPA HORIA  20.VII. 1905 - 25.XI.1968 10_2_1
POPA LIVIA  6.V.1921 - 24.III.1984 10_2_1
POPESCU ELENA 1900- 6_2_10
POPESCU MIHAIL 1893-1969 6_2_10
POSLOVEANU PAUL  1969-1970 5_2_5
POSZLER MIKLÓS  1814 - 1876 APRIL 17 6_2_2
PRISACARU ELENA  1927 X. 27 – 4_3_4
PRISACARU MIRCEA  1924. III. 7. - 1960 X. 7. 4_3_4
PRODANCSIUK CSALÁD 5_3_10
PRZESZ LAKIEWIEZ  LEONARD  - 1880. FEBRUÁR 14. 3_3_7
PUSCAS SIRANA AMALIA  1926-1983 10_1_8
PUSKÁS JÁNOS  1869. DEC. 23. - 1887. MAJ 9. 2_5_1
RADI   LACIKA és FERIKE 5_2_8
RADI SÁNDOR  1846-1909 5_2_8
RADI SÁNDOR  1885-1936 5_2_8
RADU GRIGORCEA 1871-1961 9_4_2
RÁDUY MARGIT szül. DÁVID  1913. - 1984. XII. 9 3_3_2
RAHMSTRICI SONIA   1923-1960 4_2_10
ROLAND SNYDER  1883-1970 10_2_3
ROTARIU ELENA szül. 191.IX.25 - 1993.III.13 7_2_4
ROTARIU LUCRE?IA  1946 V.25. - 7_1_6
ROTARIU NICOLAE szül. 1914.IV.13 - 1988.III.12 7_2_4
ROTARIU ST. NICOLAE  1941 XII.27. - 2004 VIII.23 7_1_6
ROZGONYI CSALÁD SÍRHELYE 9_2_2
RÓZSI 1_3_9
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RÖSLER GUSTAV  9.VIII. 1953 - 2_3_1
RÖSLER R. HELMUT  8.VIII.1917-16.VIII.1959 2_3_1

Dr. RÖSLER RUDOLF  okt. 6. 1884. - okt. 29. 1957. 2_3_1
Dr. RÖSLER RUDOLFNÉ szül. ZACHARIÁS ETELKA 1897. VI. 15. 1975 IV.24 2_3_1

RUMUNA IOAN 1918-1994 8_2_13
RUSNAC CONSTANTIN  27.VI.1902 – 1.IV.1964 10_5_9
RUSNAC ZENOVIA  23.VI.1899 – 4.XII.1981 10_5_9
RUSU DIMITRU 0_7
RUSU MARIA  1896-1959 0_7
SAFTA  1910-1994 5_2_2
SÁHIN  IRMA  1879-1964 4_3_2
SÁHIN KRISTÓF   1863-1934 4_3_2
SALAGEAN EUGEN ZOLTÁN  06.09.1937 - 20.09.2007 8_2_3
SÁNDOR FERENC 1880-1961 7_1_10
SÁNDOR MÁRIA 1882-1965 7_1_10
SANDRU ELISABETA  1908 X. 26 –  28. II. 2002 4_3_4
SÁNTA MARGIT  1945-1981 5_2_1
SÁRDI  ISTVÁN  15.XII.1926. - 25.III.1993. 5_4_15
SÁRDI JULISKA  szül. KOBORI  6.XI.1928 5_4_15
SÁRDI MÁRIA 10_4_1
SAS AVRAM  1901-1984 4_1_3
SAS IOAN    1930 VI 28 –  2006 X 9 4_1_3
SAS LUCRETIA  szül. ISTRATE  1905-1992 4_1_3
SBÂRNAU CORNELIA  1929.11.24. - 1_4_1
SBÂRNAU GHEORGHE  1922.XI.22. - 2000.IX.18. 1_4_1
SCHÉDELMÁJER  MÁRTON  1820.05. 5. - 1891.03. 20 1_5_1
SCHÉDELMÁJER ANNA 1848-1916 máj 23 7_3_5
SCHÉDELMÁJER MÁRTONNÉ  sz. DOMBI KATALIN 1827.10.20. - 1886. 04. 13. 1_5_1
SCHEDELMAJER VILMA  1849. Jan. 3.  - 1883. Aug. 8. 3_1_6
SCHLOSSER FRIEDERICH 1894-1989 8_1_4
SCHLOSSER FRIEDERIKE 1891-1973 8_1_4
SCHRAM KÁROLYNÉ  szül. TÖRÖK HANI  1884-1977 10_5_7
SCHREMMER JOSKA  szül. 11. I. 1910 - 19 VI 1985 8_3_3
SCHUSTER GOTTHOLD HELMUT 1934VIII.31. - 1987.IX.22. 1_3_1
SCHWARTZ GUSZTÁVNÉ szül. MIESZ SAROLTA 1815-1875 6_3_11
SCHWARTZ JOHANA  1852-1910 10_5_7
SCHWELLER BERTZA  szül. KÁDÁR  1899-1977 1_3_8
SCHWELLER JULIUS  1894-1973 5_4_14
SCURTU SANDI 1906-1945 9_1_6
SERA ISTVÁN  19… nov… - 1957 jan. 16 9_2_8
SERA ISTVÁN 1888-1974 9_2_7
SÉRA MAGDOLNA   1913 - 1987 3_1_9
SERA MÁRIA 1892-1967 9_2_7
SÉRA MIHÁLY  1910. -  1996. 3_1_9
SETRAR IOAN  1936 dec. 1999 2_4_4
SETRAR ZAHARIA  dec. 1959 2_4_4
SI FIUL BORIS  5.V.1908 – 1972.V.4 1_1_5
SIMION BOLOGA  1895-1986 6_2_9
SIMON JÁNOS 7_2_5
SIMON MÁRIA 7_2_5
SIPOS BORBÁLA  1895-1967. 4_2_7
SLÁKOVITS GERGELY 1911-1912 0_6
SLÁKOVITS JÁNOS 1897-1898 0_6
SLAKOVITS JÓZSEF  1876-1943 4_1_6
SLÁKOVITS JÓZSEF 1901-1914 0_6
SLAKOVITS JÓZSEFNÉ 8_1_7
SLÁKOVITS MIHÁLY 1870-1918 0_6
SLICK ANA   20. aug. 1889 - 17. maj. 1966 8_2_1

Örmény_halottkultusz_9_Temetet119   119Örmény_halottkultusz_9_Temetet119   119 2009-09-15   10:21:282009-09-15   10:21:28
Process BlackProcess Black



120

SLICK GRIGORE  25. febr. 1876 - 26. aug. 1951 8_2_1
SLICK HILDEGARD szül. GOTTSCHLING 1923 IX. 4 - 8_3_4
SLICK IOSIF  1913 I. 7. - 1987 X. 27 8_3_4
SNYDER VIOLA szül. KELETI  1891-1977 10_2_3
SOGELGYA SIMON 6_3_9
SOLYMOSI  ISTVÁN  1893-1946 4_1_4
SOTIA MARIA  1916-1987 0_3
SOUKÁL JÓZSEF  1864-1896 1_1_4
STAICULESCU IONEL   26.X.1937 - 3_5_1
STAICULESCU MARIA   25.VII.1937. - 7.IV.2006 3_5_1
STANCIU  ALEXANDRU  1912-1967 5_4_12
STANCIU  AUREL 1914-1951 5_4_12
STANCIU  CORNELIA NATALIA  1919-1987 5_4_12
STANCIU  MARIA 1886-1975 5_4_12
STANCIU  TEREZIA szül. SERAPHIN 1898-1990 6_3_5
STANCIU CHIRION 1875-1947 5_4_12
STANCIU GHEORGHE 1932.03.30. - 2005.04.24. 1_2_6
STANCIU IULIANA  1913 - 1991 6_1-10
STANCIU VASILE  1921 - 1985 6_1_10
STANCU VASILE  1958 - 1986 6_1_10
STAVARSZ HUGO  1868-1922 5_4_9
STEFAN IOAN  1893 X 8 – 1979 X 22 2_2_5
STOICA MARIA 1932- 8_2_13
STOICA PARASCHIVA  szül. MOLNAR  1930-1-30. - 2000-VIII-19. 3_3_10
STOICA VILMA 1911-1990 8_2_13
STUCHIREAN CORNEL 1904 APR. 26 - 1957 AUG. 12 3_3_8
SZABO CSALÁD 8_2_12
SZABÓ ILONA 5_1_8
SZABÓNÉ szül. NAGY ERZSÉBET 1897-1967 9_2_6
SZALMA ERZSI  1924- 5_3_16
SZALMA JÓZSEF  1922- 5_3_16
SZÁSZ ÁRPÁD  1891-1966 10_1_6
SZÁSZ GERGELYNÉ  sz. SZENKOVITS ANNA  1870-1940 10_1_6
SZÁSZ GIZELLA  1898-1899 10_7_3
SZÁSZ GIZELLA  1906-1980 10_1_6
SZÁSZ IDA TERÉZIA  1889-1980 10_1_6
SZÁSZ JÁNOS  1896-1928 5_3_14
SZÁSZ JENŐ   1900-1910 10_7_3
SZÁSZ KÁLMÁN LÁSZLÓ   1921.IV.29. - 5_1_7
SZÁSZ KÁLMÁNNÉ sz. RITTER ANNA  1895-1944 10_1_6
SZÁSZ KÁROLY  és CSALÁDJA 3_1_12
SZASZ MARIA  1900 - 1967 4_2_3
SZEDLAK JULIA  6. VI. 1892 - 16. I. 1982 3_1_5
SZÉKELY ÁRPÁD  1913 - 2000 9_2_1
SZÉKELY RÓZA 1911-1997 9_1_5
SZÉLESY GIZELLA  1896-1973 8_2_2
SZÉLESY SÁNDOR  1929-1948 8_2_2
SZENKOVICH FERENCZ  1838 dec. 7 - 1874 ápr. 20 7_3_5
SZENKOVITS ANNA  1833 - 1906. 3_2_1
SZENKOVITS ANNA  1900-1991. 4_1_4
SZENKOVITS ANTAL  neje KLÁRA 2_5_4
SZENKOVITS GYÖRGY 1861-1905. 9_2_9
SZENKOVITS JAKAB 1820-1890 1_4_6
SZENKOVITS JAKOBNÉ  sz. BERNÁD ANNA  1835-1907 10_1_6
SZENKOVITS JÁNOS  1848-1907 1_4_6
SZENKOVITS JÁNOS 1924-1947 2_4_2
SZENKOVITS KÁROLINA  1814 - 1854 nov. 1. 3_1_8
SZENKOVITS KATALIN  szül. JAKAB  1884-1964 2_4_2

Örmény_halottkultusz_9_Temetet120   120Örmény_halottkultusz_9_Temetet120   120 2009-09-15   10:21:282009-09-15   10:21:28
Process BlackProcess Black



121

SZENKOVITS LÁSZLÓ  1800 - 1873. jan. 21 3_1_8
SZENKOVITS MÁRTON 0_2
SZENKOVITS MIKLÓS   - 1861. dec.15. 9_2_10
SZENKOVITS OLGA 1927-1947 2_4_2
SZENKOVITS ZAKARIÁS 1820-1895 9_2_9
SZENKOVITS ZAKARIÁSNÉ szül. PAP ANNA 1835-1905 9_2_9
SZENTPÉTERI ANTALNÉ  sz. DÁNIEL DOROTTYA  1800. - 1878. 3_3_3
SZENTPÉTERI JÁNOS   1837 - 1903 ápril 5 8_3_1
SZENTPÉTERI KATA 8_3_1

Dr. SZENTPÉTERI KRISTÓF 1851-1916 8_3_1
SZENTPÉTERY  FERNENGEL GERTRUD   1923- 5_1_1
SZENTPÉTERY ANTAL 1844-1909 7_1_7
SZENTPÉTERY ATTILA  1923-1992. 5_1_1
SZENTPÉTERY ISTVÁN  1918-1969 5_4_2
SZENTPÉTERY ISTVÁN  1918-1969 5_4_3
SZENTPÉTERY JÁNOS 1884-1966 9_1_9
SZENTPÉTERY JÁNOSKA  1899 - 1901 8_2_8
SZENTPÉTERY JOZEFINA szül. LENGYEL 1888-1978 9_1_9
SZENTPÉTERY JUDITH  sz. SÓLYOM  1927- 5_4_2
SZENTPÉTERY KRISTÓF  1870 - 1932 8_2_8
SZENTPÉTERY KRISTÓFNÉ  1874-1934 8_2_8
SZENTPÉTERY MÁRIA  1823-1907 5_3_2
SZENTPÉTERY MÁRTA  1921-2000 5_1_1
SZOKOLI PÁL  18(6)7 ... 15ÉN 6_2_8
SZOMBATI ERZSÉBET  1932 - 6_1_13
SZOMBATI JÁNOS  1925 - 1997 6_1_13
SZOMBATI KAROLINA  1888-VIII-15. - 19-3-1960. 4_1_8
SZŐKE CSALÁD 9_1_4
SZŐKE GERGELYNÉ  sz. KOVÁCS AMÁLIA  1872-1962 1_3_4
SZŐKE JULIÁNNA  1905-1980 1_3_4
SZYMONOWICZ ELENA szül. GRIGORCEA 1880-1949 9_4_2
TAKÁCS LAJOSNÉ ERZSÉBET 2_1_2

id. TAMÁS ILONA  1923. - 2_3_4
ifj . TAMÁS PÉTER    1923. - 1996. 2_3_4

TAMÁS PÉTER  1944. - 1988. 8_3_2
TAMÁSSY ALAJOS   - (18)65 december 3 1_2_3
TAMÁSSY ANASTASIA   1924. VI. 24 - 1975. X. 19 1_2_3
TAMÁSSY BÉLA   1927. XI. 21 - 19 10_3_1
TANASICIUC  MARIA  30.IX.1905 – 17.VI..1992 1_3_6
TARCSAFALVI CSALÁD 4_1_6
TENTEA ELISABETA szül. SLAKOVITS   1904 július 22. -  1942 aug.14 4_1_6
TENTEA IRONIM  1900-1994 3_4_2
TENTEA MARIA  1901 IX 18 – 1953 VI 26 10_4_2
TENTEA ROMAN  1936-1994 10_4_2
TENTEA ROMAN  sz. DOINA  1940. - 9_4_2
TERSZTYANSZKY  OLGA szül. NEKULITZA  1865-1951 1_1_4
TILLÉR ILONA  1865 - 1921 9_1_3
TOMPA CSALÁD 3_4_6
TORDAT CAROL   14. I. 1940 – 3_4_6
TORDAT CAROL  30.III.1969 -  6.VI.2000 3_4_1
TORDAT GYULA  1903-1970 5_1_2
TORDÁT ILONA  1910-1974 3_4_6
TORDAT IRINA MARIKA   szül. PAZSINT    29.V.1947 –  16.IV.2002 5_1_2

alsebesi TORDÁT JENŐ  1905-1977 6_1_4
TORMÁSSY MÁRIA 1898-1994 8_1_9
TOTH ANDRÁS 1896 - 1956 8_1_10
TOTH ELISABETA  19.V.1927 - 14.XII.2000 4_3_6
TÓTH ERZSÉBET  1917-1998 4_3_6

Örmény_halottkultusz_9_Temetet121   121Örmény_halottkultusz_9_Temetet121   121 2009-09-15   10:21:292009-09-15   10:21:29
Process BlackProcess Black



122

TÓTH FERENC  1913-2000 9_3_5
TOTH IMRE 1909- 9_3_5
TOTH IMRE 1937-1955 10_3_3
TÓTH JÓZSEF  1943.VI.20 -  1988.I.22 8_1_9
TOTH KATALIN 1893 - 1975 10_3_3
TÓTH LAJOS  1917.I.27 - 18.XII.2004 9_3_5
TOTH PAULA 1912- 5_3_15
TOTH ROZA  1909-1982 5_3_15
TOTH SANDOR  1911- 10_3_3
TOTH VALERIA  1925.VIII.26 - 19.IV.2006 5_3_7
TÖRÖK ANNA    1940- 9_4_4
TÖRÖK GYULA  1911 - 1963 9_4_5
TÖRÖK IMRE GYULA  BORBÁLA 1950- 9_4_5
TÖRÖK IMRE GYULA 1947-1998 5_3_7
TÖRÖK ISTVÁN  1936- 9_4_4
TÖRÖK JULIANNA  1945 - 1947 1_3_12
TÖRÖK KAETÁNNÉ szül. EMBER MÁRIA 1_4_4
TÖRÖK LÁSZLÓ 1_4_4
TÖRÖK LÁSZLÓNÉ  1836-1899 10_5_7
TÖRÖK MARISKA  1882-1902 3_3_13
TÖRÖK SUSANNA       -  1880. X. 29. 10_5_7
TÖRÖK TAMÁS  1843-1902 5_1_3
ÚJLAKY JÁNOS  1888-1971 5_1_3
ÚJLAKY MÁRIA  1891-1989 5_1_3
ÚJLAKY ROZÁLIA  1895-19 10_2_1
UNGUREANU MARGARETA  sz.  MOLNÁR  25.XII.1895 - 6.XI.1934 10_2_1
UNGUREANU VIRGIL  14.II.1893 - 7.IX.1970 5_3_17
VARGA ANA  1927.11.27. - 2004.08.16. 5_3_17
VARGA IMRE  1928.05.23. - 10_6_2
VARGA KATALIN 1950- 10_6_2
VARGA MARIKA  1971-1999 10_6_2
VARGA MIHÁLY 1944- 1_1-9
VARGA RÓZA  1901 - 1993 5_2_5
VASILEVSCHI ALEXANDRA  MIHAELA LUMINITA  27.I.1947- 16.I.1991 5_2_5
VASILEVSCHI ALEXANDRU  1907. szept. 27. - 1991 jan. 6. 5_2_5
VASILEVSCHI PAULA  1920 szept. 11. - 1982 nov. 3. 2_1_6
VASS KÁROLY  2_1_6
VASS KÁROLYNÉ  ROZÁLIA 3_4_4
VASZIKA CSALÁD 8_2_10
VERES FERENCZ  1907 11.IX. -  1990.17.XI. 6_2_4
VERES JÁNOS családja 8_2_10
VERES MÁRIA szül. MÁTÉ  1907 19.X. - 1989 30.IV. 9_2_3
VIKOL ANTAL 9_2_4
VIKOL ANTAL 1825-1902 9_2_4
VIKOL ANTALNÉ KABDEBÓ MÁRIÁNAK 1823-1900 10_7_4
VIRCA IOAN  25.X.1901-16.IV.1992 2_1_1
VIRCA IOAN 1901-1962 2_1_1
VIRCA MARGARETA  1917-2002 10_7_4
VIRCA MARIA  1888-1950 10_7_4

Dr. gidófalvi VIRCA OTILIA  13.I.1921-15.II.1996 6_3_2
Dr. VITÁLYOS GÁBOR 1884-1968 6_3_2

VITÁLYOS GÁBORNÉ szül. FARKAS ILONA 1901-1984 6_3_6
VITELAR CONSTANTIN   1929 - 2008 6_3_6
VITELAR MÁRIA szül. BAKK   1928 - 7_2_3
WASSILKO ALEXANDRU 1893-1972 7_2_3
WASSILKO MARIA 1903-1971 5_1_5
WÉBER ERZSÉBET  1897-1961 5_1_5

özv. WÉBER KATALIN  1897-1955 3_5_3
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WEBER PÉTERNÉ  JOZEFA   1876-1930 8_2_14
Dr. WIKOL JOSÉFFA  1829 - 1907 8_1_8
Dr. WOLFF BOGDÁN és családja 3_2_5

WOLFF JÓZSEF  1807 - 1881 dec. 8 7_2_2
WOZNIAKOWSZKY LIZA  szül. 1962-VI-10 - 2003-VIII-10 10_3_1

ebesfalvi WRONIAK  MARIA  8.VI.1872 – 24.IV.1945 2_3_1
Dr. ZACHARIÁS LÁSZLÓ   1901-1927 2_3_1
Dr. ZACHARIÁS SIMON  1852-1938 2_3_1

ZACHARIÁS SIMONNÉ DANIEL SAROLTA  1864-1938 1_2_2
ZAKARIÁS ANNA  1878 - 1894 7_1_1

ifj . ZAKARIÁS EMÁNUEL   1839 - 1906 jul. 4. 3_3_11
ZAKARIÁS ISTVÁN  1826-1880. 7_1_8
ZAKARIÁS JÁNOS 1825-1913 0_5
ZAKARIÁS JÓZSEF 10_1_6
ZITZMANN GUSZTÁVNÉ sz. SZÁSZ ERZSÉBET  1895-1978 6_1_11
ZVOLINSCHI  TEOFILA  1884 - 1946 3_1_11
ZSÖGÖN ÁRPÁD  1869. jun. 10. - 1941. dec. 12
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DVD melléklet a hátsó borítón

A könyvben szereplő rajzos ábrák örmény miniatúra részletek.
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Az ERDÉLYI ÖRMÉNY MÚZEUM sorozat eddig megjelent kötetei:

1.  Fancsali János: Viski János fi atalkori évei (Budapest 1998)
2. Az örmény katolikus egyház története és művészete konferencia 1997. november 20-22. (Budapest 1999)
3. Az erdélyi magyarörmények társadalmi szerepe, örménykatolikus egyháza és identitástudata régen és ma 

konferencia Szamosújvár 1999. november 20-21. (Budapest 2000)
4. Dávid Csaba: Történetjátékok (Budapest 2001)
5. A 300 éves örmény szertartású római katolikus egyház és közösségei Magyarhonban régen és ma című 

konferencia
Budapest 2000. szeptember 29. - október 1. (Budapest 2001) 

6. Bíró Sándor: A forradalom tribünjétől a külhoni városokig (Budapest 2002)
7. Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak, hogy a haza fényre            
    derüljön, s kincses legyen Kolozsvár - Szamosújvár 2001. szeptember 14-16. 
     IV., jubileumi konferencia (Budapest 2001)
8. Dinyés László: Ismeretlen 1848/49-es dokumentumok (Budapest 2004 )
9. Ávedik Lukács: Szabad királyi Erzsébetváros Monográfi ája 1896. Hasonmás 
    kiadás (Budapest 2004)
10. Nikolaj Hovhanniszján: Az Örmény Genocídium (Budapest 2007)
11. dr. Issekutz Sarolta: Erdélyi örmény konyha, fűszerezve (Budapest 2008)
12. Örmény-Magyar ABC Könyvetske (Szamosújvár 1834) és P. Verthanesz Jakutgián és Vasady Gyula:    
      Gyakorlati Örmény Nyelvtan (Velence 1876) DVD kiadvány (Budapest 2009)
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