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Bálintné Kovács Júlia  
Gorove család –III.rész                                                            

Amásodik részben kizárólag Nagy Iván: „Magyarország családaiˮ című könyvéből
idéztünk(megjelent1858-ban).

Ezúttalegymásikforrástolvashatunk,amely1915-benjelentmeg.

Gorove (gáttajai)
Czímeres nemeslevelet Mária Teréziától
1760.jul.28-ánszerzett.
G.Kristófszamosujvárikereskedőanyja

özv.GoroveLászlónéPapMáriasleányai:
Anna,Róza,TerézésRebekanyertek(LR.
erd.X/613.)–1761.okt.25.G.Kristóf,fe-
lesége,Anna sgyermekei: János,Antal és
Tivadar emeltettek a nemesi rangra (OL.)
Ebbenazutóbbidiplomábanacsaládneve
Gorovei-nekvanírva,dekétségtelen,hogya
családegy.Örmény eredetű család, mely 
a XVII. század végén származott Er-
délybe.Jánosnak3fiavolt:László,Kristóf
ésAntal.Lászlóözvegye,fiaKristófsfen-
tebbemlitettleányai1760.jul.28.;testvére
Kristóf s gyermekei pedig 1761. okt. 25.
nyerneknemességet.A3-ik testvér,Antal,
nemkapottnemességet.A„gáttajai”előnév
adományozásá-
ban1824.dec.
23. Károly,
László és La-
jos részesül-
nek.–Czímer:
kék paizsban
egymással ke-
resztbe tett, he-
gyével fölfelé
fordított2nyíl,
az ekképen 
képezett 4 sa-
rokban egy-
egy csillag;

sisakdisz:pánczéloskönyöklőkar,hegyé-
velfölfeléfordított2nyilattart;takarók:
kék-arany, kék-ezüst. A család nemes-
sége 1786. Heves-, 1813. Pest-, 1823.
Temesmegyébenhirdettetettki.

Leszármazás:
I.
János:László†1760e.Pap Mária;Kristóf
l.II.tábla;Kristóf1752–1801.Karátsony 
Veronika; Anna 1760; Róza 1760.; 
Teréz1760.;Rebeka1760.;László*1780.
III/2. †1839. I/11. tövisi Rácz Mária; 
Lajos 1784–1830.; Károly 1785–1872.;
Lázár;Mária; István 1818–1881. v. b. t.
t. minister; Constantia †1885.; Veronika
Bicskey N.;László†;Anna†1877.Nosz-
lopy Antal;

II.
Kristóf l. I. táblaDániel Anna;János*1733Hankovics Mária;Antal;Tivadar;Jakab
*1762.Gyertyánffy Anna;Gergely1870–1881.Kabdebó Mária;János*1838.Noszlopy 
Stefánia;AnnaGerzon A.;László*1868VI/16.Fáy Adrienne; István*1869VII/11.;
Mária†1890V/15.br.Uray Bálint;Mária*1897III/10.;Erzsébet*1902XII/21.

Ezen ágból János 1886.
jul.3.keltlegf.engedélylyel
nevétGorove-raváltoztatta.

Forrás: Kempelen Béla 
Magyar nemes családok. 4. 
kötet

(folytatjuk)

Kövér István                                                                                                                         
Megemlékezés családunk
beköltözésének 350.
évfordulójáról –befejezőrész 

Előzmények
Széles körben ismert, hogy hagyományaink szerint őseink a Bagratidák főváro-
sának feldúlása után, 1239-ben menekültek el Ániból. Előbb a Kaukázus lábainál 
folytatták harcukat a tatárokkal, majd  Áninak 1319-ben történt végleges pusztu-
lása után  sokan a Krím-félszigeten telepedtek meg, a Genovaiak fennhatósága alatt 
[pl. Kaffa (ma Feodoszija)]. Azonban a félszigetnek a tatárok által 1475-ben történt 
feldúlása után a túlélők egy része, megállókkal ugyan, Lengyelországba költözött. 
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Onnan azonban az erőszakos térítési 
kísérletek miatt Moldvába visszate-
lepültek, majd onnan véglegesen Er-
délybe telepedtek át, új hazát találva. 

Moldva
A XVII. században az első jelentékeny
vajda az albán eredetű Vaszilie Lupul 
(1634-1654), akinek szokatlanul hosz-
szú (20 évi) uralkodása ismutatja, hogy
nemközönséges embervolt.Rákóczi el-
lena töröknél fondorlatotkezdett.Rákó-
czi György fermánt szerzett a szultántól
Lupul elűzésére s 1653.Kemény Jánost 
haddalindítottaMoldvábaazzalamegbí-
zással,hogyLupultJászvásáronfogjael.
Lupulszerencsésenelmenekült,sKemény
elfoglaltaMoldvafővárosát.Lupulkozák
sereggeltértvissza,többcsatábangyőzött
azerdélyiésoláhhadakfelett,de1653jú-
liuselejénBakownálmegveretett;Lupult
a tatárkán elfogván, Konstantinápolyba
küldötte,aholaJedikulábazáratott.Utána
a szultán által kinevezett árnyékvajdák
következtek a különböző családból, akik
mindannyianrövidnéhányévig1 tartották 
magukatavajdaságban,készségeseszkö-
zeiülszolgálvánaszultánoknakaMagyar-,
Lengyel-ésOroszországellenviselthad-
járatokban. 

Ezt megelőzően, azonban a Muşat ház-
beliIV Ştefan Rareş (István)[1551V.24.
– 1552. IX. 1] uralkodásáról kell meg-
emlékeznünk. Kegyetlen uralkodó volt
2: a szultán parancsára 40 000 emberrel
támadtErdélyre,denemsokáraakésőbbi
IV. Sándor moldvai fejedelem megbuk-
tatta és megölette. Későbbi utóda, VII.
Ştefan Tomşa [1563. VIII. – 1564. III.]
idejénmegismétlődött3. 
1668-ban 4 III. Gheorghe Duca – III. 
Ilia Alexandru uralkodása után – nagy

költségek árán újra elfoglalhatta a trónt
5.Eztkövetőenhatalmasadókatvetettki 
a népre  6, amelynek az eredménye egy
felkelés lett 7 1671-ben, amelyet csak
nagy nehézségek árán, török - tatár se-
gítséggel tudott leverni. (Mely haderők 
az előbb említett Kaminienicz-Podolski
ostromáhozvonulnakföl1672-ben.)

Mintlátható,Moldvátólészakraéskeletre
abizonytalanhelyzetű,lázadásokkalsúj-
tottországok,mígdélreazoszmánbiro-
dalomhelyezkedettel,azegyedülilehető-
ségnyugatfeléErdélybevezetett.

1672 februárjának végén az örmények a
Kárpátokerdeibemenekültekéskövetsé-
get menesztettek I. Apafi Mihályhoz, hogy 
letelepedésüket engedélyezze. Az enge-
dély megadása után (melynek levéltári
bizonylatamind amai napig nemkerült
elő;azengedélytaláncsakszóbelivolt),
ésahogyanazutakjárhatóváváltak,1672.
márciuselsőnapjaibanazörményszeke-
rekátgördültekaszorosokon.8 

Családunk betelepedői nem várták meg
azüldöztetésekilyenmértékűrevalórom-
lását, hanem 1668-ban beköltöztek Er-
délybe, Gyergyószentmiklósra (Szongott 
Kristóf:AzÁkontzcsalád,melysokmás
örmény családdal együtt. 1239-ben ván-
doroltkia földinduláskövetkeztébenel-
pusztult híres Áni fővárosból, 1664-ben
telepedettleErdélyben.[másuttaz1668-
asévetírja]pl.:Ákontz-Kövér István érsek 
(1740—1824.)életrajzában.)
Dr. Száva Tibor-Sándor egyértelműen
az 1668-as évet írja a betelepülés idő-
pontjául. 

GyergyószentmiklósonmáraMoldvából
való áttelepedés előtt is éltek örmények.

Az első örmény család feltételezhetően
1637-ben telepedett meg Gyergyószent-
miklóson.Az1700-asévekbenmégfolyta-
tódottazörményekbetelepedésenemcsak
Moldvából,hanemLengyelországbólis.9
ABotosánban1588-banszületett,(Mold-
vában aKáprikodának10 ismert család-
ban),Jézeán 11(.....)Dzerighgazdagke-
reskedő (Magyarországi feljegyzésekben
Bogdán Simonkéntszerepel)12akikeres-
kedettErdélybenis.Mindenesetrehárom
fialegnagyobbvalószínűséggel1668-ban
Gyergyószentmiklósra költözött, és tele-
pedett le.Később leszármazottjaikközül
többen,más,azörményekáltallakottte-
lepülésekreköltözött.

Legidősebb fia, aki 1621-ben született
Jákub, Erdélyben Bogdán Jakab 13 né-
ven volt ismert, utódai Beregszászon,
Erzsébetvárosban és utóbb Szamosújvá-
rontelepedtekle(Kabdebó János – Ohán 
Kabdebó utódai apjuk keresztnevét vit-
ték tovább családnévként), és Capdebo,
Hankovics14,Kabdebó,Kapdebó15  né-
venanyakönyveztékőket.

Középső fia, aki 1623-ban született,
Mánug, Erdélyben (botosáni) Bogdán 
Emánuel élt. 
Környezete részbenBogdánnak, részben
Botosáninak (Bocsánczinak) nevezte,
de más nevek is alakultak a családban
– köztük csúfnevek is. Utódait Bángi,
Besenszki 16, Biró 17, Bogdán, Boor,
Bocsánczi 18, Bocsánczy, Borbiró 19, 
Bosánszki,Facsaros20névenanyaköny-
vezték. 

Kisebbfia,aki1627-benszületettChácshig 
(akifeltehetőlegalacsony,kicsi lehetett),
Erdélyben(Áki)Bogdán Kristófnévenis-
merték(azákiaromán"coádá"fordítása,

mely"fark"-atjelent).Utódaiszétszóród-
takazerdélyitelepüléseken,ígyaXVIII.
századbanmeglehetősenolygyakorimó-
don külünböző neveken anyakönyvezték
őket: Áki 21, Ákoncz 22, Bocshig 23 
(Kicsi),Fark24,egyesKis25,Kövér26, 
Meghdesz, Mihály, Minász 27, Szebeni
28,Szebenynéven.
Ugyancsak a Káprikodá családból szár-
mazott Cap de Bou Nicora,akiGheorghe 
Stefan (1653–1658) moldvai fejedelem
kamarása volt 1654-ben, utóda biro-
dalminemességet,báróságotkapottbáró 
merecey Kapri néven 29. 
 
Midőn ezt a dolgozatot összeállítottam,
akkortudatosultbennem,hogyaMagyar-
országonnemességetnyertörmény szár-
mazású családokból minden nyolcadik
ebbőlafamíliábólszármazik:

botosániBocsánczy
(eredetilegBosánszky,Bocsánszky)
–Bécs,1762.júl.26.
baraczháziCapdebo
–Bécs,1802.júl.23
magyarbikaliHankovics
–Bécs,1762.júl.26.
talpasiKabdebó
–Bécs,1838.nov.8.
bárómereczeyKapri
–Bécs,1785.okt.
–Bécs,1791.júl.24.
gyergyószentmiklósiKövér
—Bécs,1780.máj.24
réthátiKövér
–Bécs,1804.aug.17

ésákontzKövérIstván
—Bécs,1780.máj.24



Erdélyi Örmény Gyökerek 2019. július–augusztusErdélyi Örmény Gyökerek2019. július–augusztus

1514

Lábjegyzetek

1 Moldva fejedelmei cca. fél évszázad alatt: 
1634–1653.Vasile Lupu(1.x) 1666–1668,III. Ilia. Alexandru 
1653.IV.–V.I. Gheorghe Ştefan(1.x) 1668–1672,III.GheorgheDucaMoldva
 fejedelme(2.x)
1653.V.–VII. Vasile Lupu(2.x) 1672–1673,XI. Ştefan(1.x)
1653–1658.I. Gheorghe Ştefan(2.x) 1673.XI.I. Dumitra.cu 
1658–1659.II. Gheorghe Ghica 1673–1674XI. Ştefan(2.x)
1659.XI.II. Konstantin Şerban 1674–1675I. Dumitra.cu(2.x)
1659–1661.X. Ştefăniţă Lupu(1.x) 1674–1678közöttII. Gheorghe Duca H
 vasalföldfejedelme
1661.I.–II.II.KonstantinŞerban(2.x) 1675–1678Antonie Ruset 
1661.II.–IX.X. Ştefăniţă Lupu(2.x) 1678–1683III. Gheorghe DucaMoldva
 fejedelme
1661–1665,Eustatie Dabija 1680–1683közöttGheorgheDucaUkrajna
 hetmanja volt 
1665–1666,III. Gheorghe DucaMoldva
fejedelme(1.x)

2 és 3„AzüldözéseksorakezdetétvetteIstvánvajdaalatt1551-ben,melyetrészletesen
előadMennas szerpap egykorú és szemtanú író 25 lapra terjedő siralmas versezeté-
ben,stetőpontjátérte1668évbenGheorgheDucavajdakorában.”–MondjaLukácsi 
KristófEmlékezetekazerdélyiörményekmúltéletéből.melyetazörményekapostola:
Világosító-Szt-Gergely1858-ikéviünnepénaszamosújváriörményszertartásútemp-
lombanmondottegyházibeszédben.
Hogymennyitkellettabukovinaiörményeknekezentérítésitörekvésekáltalszenved-
niük,aznemtartozikközleményünkkeretébe,errőlbővebbenírDan,»Dieorientalischen
Armenier«,13.lapján

A bukovinai örmények. — Dr. Wlislocki Henrik.
 
4AcsodákrendjénmondelegytörténetetaSzékelyOkmánytár1668.évijelentése.E
szerintmikoravajdasógoraleakartaromboltatniakutnáritemplomotslövetnikezdte
aharangtornyot,hirtelenmegvakult,afellázadtfőurakmegölték,ígyatemplommeg-
menekült. 

5Az„Armenia”mélyentiszteltszerkesztőségénekmegbízásábólközlömehelyenma-
gyarfordításbanPátkánián K.szentpéterváriegyetemitanárnakTokati Minász(Minas
Jewdokatsi) történeti tárgyúversezetérevonatkozómegjegyzéseit,a rendelkezésemre
bocsátottoroszeredetialapján.–Apárizsi„BibliotliéqueNationale"(„NemzetiKönyv-
tár")egykéziratgyűjteményében—mondjaPátkánián—„a224számalatt(Acc.f.
101)150sorosigenérdekesversesműreakadt.Kár,hogynemazegészmaradtfönn,

hanemcsakmásodikfele.Atöredékannakelbeszélésévelkezdődik,hogyIstvánvajda
parancsára miként hurczolták az egész népességet (a szucsavaiakot?) a vesztirhez
(kincstáros),kimegparancsoltaazörményeknek,hogyhaladéktalanuláttérjenekagö-
röghitre.Denemszoritkoztakcsupánegyesintésekreésfenyegetésekre,hanemalkal-
maztaksúlyosabbeszközöketis:azörményeketütötték,kinoztáktűzzel,sőtmegégették
elevenenis.Amikorezeszközöksemműködtekeléghamarosan,parancsotadtakki
ahelybeliörményeknek,hogyösszegyüljenekmind—vojtok,pergárok)papok,asz-
szonyokésgyermekek—éserőszakosanmegkereszteltékőket.Eparancsotkimélet
nélkül kellett teljesíteni.A püspöknek és papoknak előbb szakállukat borotválták le, 
smiutánígymegfosztottákméltóságuktól,oláhruhátadtakrájukésfejükredolbánttet-
tek.Eközbenoláhpapmentaházakbaésmegszentelteazokat,edényeketéscsészéket
szentvizzelöntöttmeg.Atemplomokrészbenlepecsételve,részbenszétrombolva,szent
könyvekmegégetve,templomiedényekelrabolva.Szucsávánkivűlhasonlóktörténtek
másvidékekenis,holörményeklaktak:Chotinban,Szereten,Aszpázárban,Vászluban,
Bocsánban,Rumánban.)Végülaszerzőfajrokonaihozfordulmondván,hogymindeme
nyomorok a mi megmérhetetlen büneinkért értek minket, hogy megszüntünk imád-
kozni,elfeledkeztünkazalamizsnáról,nemszerettükIstent,nemtiszteltükszüleinket
éselhanyagoltukavendégszeretetet.

61668-ban,midőnHencul, III. Gheorghe DucaMoldvafejedelmeellenpártotütött,
kellemetlen zavarok keletkeztek a szomszédMoldvában. E sok bajt okozó zavarok 
akövetkezőévbensemszűntekmeg,mertekkorvonultatöröksereg,PodóliaKameniecz
nevűvárosánakostromlásavégettamagáhozcsatoltadófizetőtartományoksegélycsa-
pataival együttKözép-Moldván keresztül. Ezért az örmény egyházmegye félelemtől
űzetveahétmoldvaivárosaibólahegyekrevonultésottlappangottamásodikéshar-
madikévbenis,mígvégreabbanállapodottmeg,hogyErdélybemenekül.

Abeköltözéstörténetéhez—Latinból:Páll Bogdán. 

7Demivel1668-banegyHenkulnevezetűegyén,amoldovai fejedelemellen fellá-
zadvazavargásokatidézettelő-ésakövetkezőévbenatörökökisarégiLengyelország
PodoliatartományánakKameniecmegerősítettvárosátmegtámadták,amoldovaiörmé-
nyeketisnagyonsokszerencsétlenségérte;közülöksokanéletüketveszítették,mások
vagyonuktólfosztanakmeg.Azok,kikéletbenmegmaradtak,látvaazországpusztulá-
sátésatartószavargást,hogyavégveszélytőlmegmeneküljenekéscsendeséletmódhoz
juthassanak,azerdélyihegyekrefutottak.Itttartózkodtakmajdnemháromesztendeig;
demivelezenidőalattegyszersemkinálkozottkedvezőalkalomavisszatérésre(Mol-
dova),azakkorierdélyifejedelem-I. Apafi Mihályhozfordultak.

Amagyar-örmények.— Govrik Gergely. 

8"ÁtjöttekpedigErdélybe1672-benKr.után;átjövetelükfőokavala:hogyamoldovai
fejedelemésnép,azörményeket,jóllehetszintúgynem-egyesülthitűekvoltakmintők, 
azörménynyelvésrítuselhagyásáraésagörögszertartáskövetésérekényszerítették,mi-
velpedigerreőseinkráállanisehogysemakartak,iszonyúüldözésttámasztottakellenök.
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Templomaikatkirabolták,drágaékszereiktőlmegfosztották,egyházikönyveiketmág-
lyárarakvaelégették,püspökjükötéspapjaikatbörtönbevetették,agyermekeketújból
megkeresztelték,halottaikatgörögszertartásszerinttemettettékel,végreatemplomok-
nakágyukatszegezve,azokathalomralőtték.Szóvalazörményeketősrégiszokásaikból,
erkölcseikbőlésnemzetiségükbőlmerőbenkiakartákvetkeztetni."

9Írjaavisitgyergyo.rohonlap.

10Áki,Bocshig,Fark,Kápdebo,Kápri (=Kepri)ésKáprikodáegycsalád,melynek
vezetékneveBogdán(SzongottKristóf:
Amagyarhoniörménycsaládokgenealogiája.)

11EcsaládörményneveJézeán(..jéz:ökör,.....Ökrös,Ökrösi).L.Szongott:I.m.

12EszerintazÁki,Bocshig,Fark,Kápdebo,Kápri(Kepri)családőseBogdán Dzerig 
(Simon)volt.L.Szongott:I.m.

13EszerintahazaiKápdebo-kvezetékneveBogdán.L.Szongott:I.m.

14 Kábdebo Jánosmaradékai elhagyják aKápdebonevet és apjuk (János=Hanko)
nevérőlHankovicsoknaknevezikmagukat.L.Szongott:I.m.

15románulcapudebou.L.Szongott:I.m.

16Bocsánczicsaládnévelferdítettalakja.Bocsánczi=Besánczi,Besánszki,Besenczki
L.Szongott:I.m.

17BirócsaládnévaBorbirórövidítéseL.Szongott:I.m.

18Botusáni,Botusánhelységbőlvaló.Botusán,helységavoltMoldovában.L.Szongott:
I.m.

19Az,kiaborárulásijogotavárostól(Szamosújvár)kivette,neveztetettBorbirónak.L.
Szongott:I.m.

20Facsarár, facsaró, facsaros,amagyar facsar igéből;azár románszóképző.Kihalt
család(gúnynév).L.Szongott:I.m.

21Áki(...)örményszó,értelme:fark,far.L.Szongott:I.m.

22AzÁkoncz-okvezetékneveMánug(Emanuel)ésmivelecsaládőseláttaaszenthe-
lyeket,még„megdeszi“-nekisneveztetik.L.Szongott:I.m.

23(.....)Örményszó:far,faracska,kisember.—Gyergyó-Szent-MiklósonBocsigmost
Kis.L.Szongott:I.m.

24Csik-Szépvizen1735-benÁkoncz PétermaradékaiFarknevetvesznek fel (azör-
ményÁkimagyar fordítása); e család egyik ága 1789-benÁkoncznevétSzebeni-re
változtatja.L.Szongott:I.m.

25Gyergyó-Szent-MiklósonBocsigmostKis.

26AzÁkonczcsaládegyikágaKövér-remagyarosítottanevét.L.Szongott:I.m.

27AzörményaMinász-t,aMihálykifejezéséreishasználja.L.Szongott:I.m.

28Nagy-Szebenszab.kir.városazerdélyiSzászföldnekfővárosa.IttlakottaFarkcsa-
ládegyikága,melyevárosnevérőlSzebeninevetkapott.L.Szongott:I.m.

29Kápri.AKáprikodárövidítettalakja.ABukovinábanélőKáprinevűörménycsalád
osztrákbáróságotnyert.L.Szongott:I.m.

  

Matl Péter: „Ötösével” – képkiállítás
a XV. kerületben április 28-án

AXV.kerületiÖrményNemzetiségiÖn-
kormányzat minden évben megemléke-
zik azÖrményGenocídiumról tartalmas
rendezvényekkel, színházi előadásokkal.
Ez évben rendhagyó módon, Matl Pé-
ter képzőművész, közismert kárpátaljai
szobrászművész „Ötösével.” c. mintegy
40pasztellképétállítottunkkiazörmény
genocídiumésakárpátaljai„malenkijro-
bot” a gulág és a szibériai haláltáborok-
banszörnyűkörülményekközötthalálra
kínzott honfitársaink emlékére. Hiszen 
atörténelemérthetetlenvagyérthetőmó-
donismétliönmagát!

Szophoklész (Kr.e. 496-406) Antigoné 
c.művébenígyírazemberről:
„Sokvanmicsodálatos,deazembernél

nincssemmicsodálatosabb.Csodálatosaz

ember,mertésszelél,deazembertudásával
nemcsakajóra,hanemgonoszraistörhet.”
Hozzáteszem, kitervelt kegyetlen, vá-

logatottnál válogatottabb módszerekkel
írtja embertársait, az emberi mivoltából
kivetkőzöttkétlábonjárószörnyeteg–,ha
a hatalom ezt kívánja. 
Ígytörténtaz1915-benTörökország-

ban,akeresztényörményekelőreelter-
vezett megsemmisítésével, kiirtásával,
mertahatalmitörekvésekígykívánták.
Több ismertető szöveget írtam 20 év
folyamán. Nem bocsátkozom ismétlé-
sekbe. dr. Issekutz Sarolta a EÖGYKE
füzetek legutóbbi számában, az Orlay
utcaimegemlékezésekapcsánelmondta
az örmény népírtás lényegét ésmegje-
lentette azt.


