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Rovom az utcákat, sorban a házakat néz-
ve. Az Örmények utcája még ma is na-
gyon hangulatos, egységes, megmutatja 
a hajdan volt örmények gazdagságát. Tá-
gas paloták, házak, hatalmas boltíves ka-
puk, udvarok, kertek. Még ma is bizonyít-
ja, hogy az Erdélybe betelepült örmény-
ség hatására indult be Erdély-szerte, így 
Szamosújváron is a polgáriasodás, a dí-
szítő művészet, kertkultúra. A házak hom-
lokfalának falfülkéibe kis szobrokat állí-
tottak, főleg egyházi jellegűeket. Sajnos 
ezek jórészt eltűntek már, de az örmény 
katolikus Plébánia falfülkéjében még lát-
ható. Feltétlenül megemlítendő a Fő téren 
a Dániel ház, mint az egyik legrégebbi és 
címerrel, évszámmal megmaradt ház, to-
vábbá a Lászlóffy palota, kár hogy ennek 
a címerét is szándékosan megrongálták. 
Mindkettőhöz családi szálak is fűznek.

Az örmény közösség megszervezte ön-
magát, önkormányzatokkal rendelkezett, 
szabályokat hozott az élet minden terü-
letére, biztosította a gyermekek iskoláz-
tatását, iskolákat épített, árvaházakat ho-
zott létre, kórházakat. Elsétálva a Fiúár-
vaház előtt (1860-ban épült), a még min-
dig impozáns épület együttes  ma kórház, 
örmény katolikus kápolnája ortodox lett. 
A Leányárvaház (Kovrig Tivadar építtet-
te 1902-ben) ma iskola, kápolnája pedig 
tornaterem.

Hatalmas középületeknek épült örmény 
házak, bankok, iskolaépületek, éttermek 
voltak, most Polgármesteri Hivatal, Mű-
velődési Központ… A hatalmas főgimná-
zium még egy fővárosnak is díszévé válna.

A sétatér hatalmas fái alatt, a park köze-
pén elhelyezkedő kerthelyiség, vendéglő 
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volt a hajdani örmények találkozó he-
lye vasárnaponként, a szentmise után. A 
hangulatos sétatér a Szamossal mára már 
megkopott, alig van hová leülni, rende-
zetlen a növényzet, az utak járhatatlanok. 
Érthetetlen módon a Sétatér bejáratánál 
kinőtt egy hatalmas ortodox templom. A 
kidőlt fák között (szélvihar után) találtam 
egy ülhető padot, amelyen pihenve fel-
elevenedett a budapesti örmény képvise-
lők számára 1996-ban szervezett látoga-
tásom Szamosújvárra. A protokoll látoga-
tás miatt - lemaradva a képviselőcsopor-
tomtól - Esztegár Jancsi kalauzolt végig 
a városon, minden lényegest megmutat-
va és elmagyarázva, amíg képviselőtársa-
im a sétatér kerthelyiségében fogyasztot-
ták ebédjüket. Egy hétbe zsúfoltam bele 
az erdélyi örmény közösségek és a jelen-
tős magyar városok meglátogatását, hogy 
egyformán mindenki átélhesse az erdélyi 
örmények szülőföldje, örmény közössé-
gei és kultúrája iránti vonzalmat, amelyet 
nem lehet elfelejteni. A képviselők közül 
ugyanis nem mindenkinek adatott meg, 
hogy Erdélyt már gyermekkorától alapo-
san megismerhesse. Betértünk Sáska Jenő 
plébános úrhoz is, aki a plébánia ebédlő-
jének képtárát mutatta meg, majd megbe-
széltük az örmény katolikus plébániának 
nyújtandó hosszútávú segítségünket (ta-
tarozás, harang…). Akkor még nem gon-
doltam, hogy két év múlva már csak Sás-
ka plébános úr búcsúztatóján lehettünk 
együtt, 1998. október 26-án. 

Péntek este van. Szakács Endre plébános 
úr meghívott egy hangversenyre az örmény 
katolikus székesegyházba. A Hatvani Po-
lifónia Vegyeskar sok hazai és külföldi 
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fellépés mellett az amatőr kórusok kategó-
riájában folyamatosan megméretteti ma-
gát minősítő hangversenyeken. Legmaga-
sabb elismerésük a hangversenykórus fo-
kozat, írja a műsorfüzet. A nagylétszámú 
kórus többek között C. Saint-Saens, F. 
Mendelssohn Bartholdy, Kodály Zoltán, J. 
Rheinberger darabokat adott elő, az est Ko-
dály Zoltán Esti dalával ért véget, szűnni 
nem akaró tapssal. A hűs, hatalmas temp-
lomtérben csodálatosan zengett az ének.

Végül betérve az Örmény Katolikus 
Plébánia szomszédságában lévő Örmény 
Katolikus Gyűjtőlevéltárba (amely mind a 
négy örmény katolikus Plébánia régi irat-
állományát őrzi), izgalmas volt bogarász-
ni az örmény katolikus gyászjelentése-
ket, feleleveníteni a híres és kevésbé híres 
családneveket, családi összefonódásokat, 
foglalkozásokat, történeteket…

Placsintár, Dániel, Lászlóffy, Karácso-
nyi, Csausz, Medgyesi, Izmael, Izsák, 
Turcsa, Wolff, Kovrig, Alexa, Jakabffy,  
Jagamas, Issekutz, Kehes, Kopár, Kapatán, 
Kattero, Kepri, Kincses, Cheul, Kosután, 
Korbuly, Kerpit, Keresztes, 
Kopingyán, Fogolyán, Kasza, 
Korbuly, Kozocsa, Kabdebó 
stb. stb. stb.

A múltból a jelenbe visszazök-
kenve megállapítható: az örök-
áron megvásárolt Gherla terü-
letén az örmények által megter-
veztetett és felépített város gaz-
dagságát az impériumváltás-
sal az új tulajdonos leamortizál-
ta s már a Múzeum sem őrzi ala-
pító örmény őseink nagyságát. 
Nem csoda, ha az örmény múl-
tat az új lakosok már nem is is-
merik. Egy városhoz a történel-
me is hozzátartozik, ezért szor-
galmazni kell ennek mielőbbi 

megismertetését. Ezzel nem elvenni, hanem 
adni szeretnénk Szamosújvár lakosságának! 

Fogjunk össze és közösen hozzunk lét-
re egy állandó kiállítást Szamosújvár 
(Armenopolis) múltja 1700-tól napjain-
kig címmel, magyar, román, angol és né-
met nyelven, feldolgozva és bemutatva az 
épített örökséget (épületek, templomok, 
tervrajzok), a díszítőművészetet, az ör-
mény nemesi családokat, a szamosújvári 
jelentős örmény családokat, családi archí-
vumok kincseit digitalizált formában, az 
örmény katolikus egyházat, kiemelkedő 
egyházi eseményeket, a közösségi életet: 
színházi előadásokat, hangversenyeket, 
Szamosújvárról és az erdélyi örménység-
ről megjelent könyveket, stb. 

A kiállítás központi- és állandó helyszí-
nen biztosítása (akár a Városi Múzeum-
ban), szórólapok kibocsátása, honlap üze-
meltetése vonzaná a turistákat a városba, az 
örmény katolikus templomba, amely az or-
szágnak is nagy reklámot jelentene.

Túl csendes Szamosújvár, ébresszük fel 
együtt!

A II. ker. Örmény Önkormányzat koszorúz október 23-án 
a Széna téren


