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Kegyes Csaba                       
Az örmény városok létesítésének

szükségességéről          
Annakellenére,hogymindaz1672előtt,
mindaz1672-benErdélybetelepedettör-
ményekésezekutódaipontosszervezési
egységeket, „örmény kompániákatˮ al-
kottak,különösenakompániákkeretében
azörményekáltallakotthelységek,illetve
aszórványbanélőörményeklakóhelyeiés
akompániaközpontivezetőségeközötti,
aránylagnagytávolságokmiatt,avezetés
és irányításnagyonnehézkesvoltéssok
időtvettigénybe.Ezaszétszórtságegye-
nesenlehetetlennétetteazösszesörmény
gyerekiskoláztatásátésvallásioktatását,
sugyanakkorazörménytemplomokmin-
den örmény általi látogatását. Ez azzal
magyarázható, hogy örmény iskolák és
templomokcsakakompániákszékhelyén
voltak.Avezetési,oktatásiésvallásosjel-
legűnehézségekenkívül,Erdélybenmég
egymásodikdologisvolt,amelyfékezte
azörményekgazdaságifejlődésétéssér-
tette hazafias érzelmeik kibontakozását.
EzazakkoriErdélybenélőlakosságszü-
letési hely szerinti felosztásából eredt,
amielégedetlenségetváltottkirészükről.
Eszerintazerdélyilakosságkétnagycso-
portra volt osztva: a „konstitucionális”
lakosságra és az „idegenekre”. Az első
csoporthoztartoztakaz"indigének",akik
a magyar, székely és szász nemesek vol-
tak,ésa„földiek”,azaza többimagyar,
székely és szász lakos. Az „idegenek”
csoportját az összes más nemzetiségű
lakos képezte, annak ellenére, hogy már 
Erdélyben születtek. Ide tartoztak az ör-
ményekis.Ezafelosztásimódmagában
véve nem lett volna annyira bosszantó,

haaszemélyijogoknemlettekvolnaala-
kos tagolási csoportjának megfelelően
meghatározva.Csak az „indigénekˮ ren-
delkeztek az összes polgári, gazdasági
és politikai joggal.A „földiekˮ már ke-
vesebbel, az „idegenekˮ pedig még ke-
vesebbel.Példánakokáértaz„idegenekˮ
nemtölthettekbevárosivagyállamitiszt-
ségeket, nem vásárolhattak „örök áronˮ
földet, nemkereskedhettek egészErdély
területén, nem lehettek nemesek, és így 
tovább.Ehhezaszemélyijogcsökkentési
rendszerhezhozzáadódottmégegymásik
hátrány is, ami abban állt, hogy a sze-
mélyi jogok számbeli mennyisége vagy
ezeknek minőségi értéke a lakos lakó-
helyének fontossági fokától függött. Így
például ugyanahhoz a tagolási csoport-
hoz tartozó két lakos nem rendelkezett
ugyanazokkal a jogokkal, ha nem laktak 
ugyanolyan fontossági fokú helységben.
Egy„szabadkirályivárosiˮtöbbjogokkal
rendelkezett, mint egy „mezővárosbanˮ
vagyéppenséggel„falubanˮlakó.Azör-
mények legnagyobb része pedig kisebb
fontosságúhelységekbenlakott.Ugyan-
akkor a nagyobb fontosságú helységek
lakói nem akarták az örményeketmaguk
közé felvenni, mert konkuráltak volna 
ahelybelikereskedőkésiparosokáruival.
Ezeknek a hátrányoknak részleges megol-
dását eleinte „kiváltságlevelekˮ megszer-
zésévelpróbáltákelérni,melyekvalamivel
több jogot biztosítottak számukra, mint
amennyit polgári helyzetük adhatott. De
a „kiváltságlevelekˮ csupán a gazdasági
problémákatoldottákmeg,azokat iscsak

részlegesen.Maradtakavezetési,iskoláz-
tatási,kulturális,vallási,politikaiéshaza-
fiasságukatsértőnagyproblémák.Akkor
ezeket – az említett utolsó kettőn kívül
–csakegyféleképpenlehetettmegoldani:
az örményekmaguk által alapított váro-
sokbatömörítésévelésazidőkfolyamán,
fejlődési nívójuknak megfelelően, minél
magasabb fontosságú fokozat elnyerésé-
vel.Maradtakapolitikaiéshazafiasérzel-
meiketsértőproblémák.Ezeknekameg-
oldása csak „honosításukˮ – másképpen
mondva–,„földiekkéˮválásukáltalvolt
lehetséges.Ezértazerdélyiörményekte-
vékenységének első és legfontosabb cél-
játazörményvárosoklétesítéseképezte.
Ez az egész világon létező nemzetiségi
szórványok tekintetében egyedülálló tel-
jesítmény volt.Az ilyen városokban fel-
lendültkulturáliséletpublicisztikaiered-
ményeinekköszönhetjük,hogymaannyi
mindent tudunk az erdélyi örményekről.
Következetta„honosításukértˮ folytatott
harc, ami hosszadalmas és nehéz öntu-
datos önoktatási tevékenységet igényelt, 
és nemzetiségi szórványok tekintetében
amásodik,egyedülállóteljesítményvolt.

Kandia falu 
A Martinuzzi-vár északi oldalától nem
messze,aKis-Szamospartján,hajdanában
egyGerlanevűfalucskalétezett.Mivele
kistelepüléslakóitöbbnyireaMartinuzzi-
várban szolgált darabontok („lőporpus-
kásgyalogosokˮ)voltakésa II. Rákóczi  
Ferenc vezette felkelés alkalmával, véd-
ték a várat és a „labancok" ellen harcoltak, 
azosztrákhadseregbosszúbóllerombolta
ésfelégetteafalut.Életbenmaradtlakóit
pedigelkergette.ÍgyGerlafalumegszűnt
létezni(1706).Idővelafalunéhánylakója
visszamerészkedett és még egy néhány
családdal – mivel a volt Gerla falucska

romjaihozmég nemmertek hozzányúlni
–avoltfalutólvalamiveldélebbre,avár
ésaKís-Szamosközöttegyüj települést
létesítettek Kandia falu néven.A kis te-
lepülés rövidesen növekedni kezdett és
túlnyomórészbenavárosbandolgozóro-
mánoklakóhelyelett.1717és1736között
az erdélyi görög katolikus egyház tulaj-
donábanvolt. 1736-ban Inochentie Micu 
Kleingörögkatolikuspüspöklemondott
Martinuzzi-vári birtokáról, tehát aKan-
diafalurólis,abalázsfalvibirtokellené-
ben. Ekkor aMartinuzzi-birtokot, tehát
Kandiát is, az örmény város kibérelte
90 évre, majd 1753-ban megvásárolta
Kandiát„örökáron”;1887-benpedigaz
egészMartinuzzi-birtokotis.Lassan-las-
sanafaluannyirakiterjedt,hogyössze-
nőtt az örmény várossal. Ekkor Kandia
faluazörményvárosészaki lakónegye-
dévévált,korlátozottönkormányzatijo-
gokkal.1777és1907között itt egygö-
rögkatolikus templomállott fenn.1853
és1930között ittszékeltagerlaigörög
katolikus püspökség is. Ioan Sabo püs-
pökük(1879–1911)vezetésealatt,Buda-
pest anyagi segítségével, a belvárosban
a szép nagy görög katolikus katedrálist
építették. 

Majorsor 
Azörményvároskeletilakónegyedétké-
pezi, a jelenlegi vasútvonal és a közeli
dombok lába közötti sávban. Majorsor-
nak nevezik,mert itt „sorakoztatták” fel
hétvégi kirándulóhelyeiket a módosabb
lakosok, melyeket majoroknak neveztek. 
Ennekalakónegyednekisönkormányzati
joga volt. 

Kakasváros; Cigánysor 
Így hívták a város hasznos cigányainak
„lakónegyedét”.Kakasvárosnaknevezték,
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mertitttartottákacigányokcsodahangú,
híreskakasaikat.A„lakónegyed”avá-
ros délkeleti részén volt és 1750-ben
létesítették.Mivel a település cigányai
túlságosan megszaporodtak, a város
számára „terhesekké” váltak és visel-
kedésükben is „elfajultak”, lakónegye-
düket 1780-ban lebontották.A hasznos
cigányoknak,akiketavárosszerződéssel
fizetett és alkalmazott, új lakónegyedet
nyitottak Szamosújvár északnyugati ré-
szén,Cigánysornéven.Alakónegyednek
az örmény város fegyelmezési autonó-
miátadott.

13 város 
Ez volt a neve annak a lakónegyednek,
melyenkeresztülazút13helységbeveze-
tett,amelyekkelazörményvárosállandó
kereskedelmiésmásjellegűkapcsolatban
állt.1800-banalakónegyedmármegvolt
ésazakkorivárosdélnyugatigazdaságait
foglalta magába. 

A szamosújvári Örmény Katolikus Szé-
kesegyház 
Aszékesegyház alapkőletétele1748.ok-
tóber9-éntörtént.Azépítkezésimunkála-
tokkisebbmegszakításokkal1798-igtar-
tottak. A székesegyház berendezéséhez
az egész város hozzájárult. Az oltárképe-
ket Bécsben készítették.
AVilágosítóSzentGergelyoltártasza-

mosújváriKereskedelmiKözösségkészít-
tette.AMáriaoltártatímárokegyesülete
ajándékozta. A Nepomuki Szent János 
mellékoltárt a város lakosságának segítsé-
gével a klérus készítette. A nagy orgonát 
Maiwald Heinrich brassói orgonamester
készítette1846-ban.

A székesegyházat Martonffy József 
gyulafehérvári római katolikus püspök
szenteltefel1798.június17-én.

Azidőkfolyamánaszékesegyházattöbb
elemicsapásáltalokozottkárérte:1780-
banleomlottaközpontitorony.1788-ban
villám csapott a székesegyház fedélze-
tébeésafedélzetteljesegészébenleégett.
1793-banújraleomlottaközpontitorony
a rossz építés következtében. 1802-ben
aszékesegyházatújravillámcsapásérte,
ekkor a központi torony sérült, leestek
a harangok és a toronyóra is tönkre-
ment.AzújtoronyórátSchranz Mathäus 
brassói óramester készítette 1805-ben. 
AszékesegyházkőésfaszobraitCsűrös 
Antal börtönfogolykészítette1803-ban.
1960-ban a székesegyház padlásán 

agyerekekgyufávaljátszottaktűzkelet-
kezett és leégett a székesegyház tetőzete
ésaharangokmegsemmisültek.AzÁllami
Műemlék – bizottság javíttatta ki a szé-
kesegyházat.
AhíresRubensnektulajdonított„Krisz-

tus levételeakeresztről”festmény1999.
december22-tólújraarégihelyén,asza-
mosújváriÖrményKatolikusSzékesegy-
házban van.

Kihasználva azt az alkalmat, hogy kö-
zöttükOxendius Verzerescul (magyarosan
Verzereskul)moldvaiszületésű(Botoşani)
örmény katolikus misszionárius pap által
erősörménykatolikusvallásratérítésfolyt,
éslátván,hogyerreavallásratérítésükelől
márnincsenmenekvés,megkértékamisz-
szionárius papot, hogy érdeklődje meg,
hogyazörménykatolikusvallásratérésük
ellenében kapnának-e engedélyt és földet
örmény városok használatára és legelők
céljára, vagy nem. A hatóságok válasza
„igen”volt.Denemingyen,mintahogyan
a székelyek és szászok kapták, hanem 
vásárlási alapon: „örök áron”. Miután 
aválaszttudomásulvették,atérítésimun-
kálatok is eredményesebben haladtak. 

Az örmény vezetők is nekifogtak az ör-
mény városok alapítási helyeinek kivá-
lasztásához. Előzőleg a következő két
helyet szemelték ki: a jelenlegiSzamos-
újváron létezőMartinuzzi-vártól közvet-
lenüldélreeső,akkorteljesenszabadle-
gelőbőlegynégyzetkilométernyiterületet
–egy„szabadkirályiváros”építéséért–és
egyhasonlónagyságúterületetagyergyói
vár birtokán– egyörmény „mezőváros”
helyeként. Közben az örmény katolikus

vallásratérítésbefejeződött(1690),avá-
sárlásra szóló engedély azonban késett. 
Avárakozáspohara1700.május15-éntelt
meg,amikorugyanolyancélra,azerdélyi
bolgárok megkapták I. Lipót császártól
aVinciDiplomanévenismertengedélyt.
Ekkor, a térítési munkája jutalmaként
erdélyi örmény katolikus püspökké ki-
nevezettOxendiusVerzerescul,egysaját
kezével írt kérvénnyel felment Bécsbe  
acsászárhoz,akiazonnalfogadtaésmeg-
adtaazemlítettvárosoképítéséreésazeh-
hez szükséges földvásárlásra szóló, egy-
előreszóbeliengedélyt.
A püspök nem vártameg az engedély

(diploma) írott formában történő, hosz-
szúidőtigénylőkiadását,hanemazonnal
visszatértBesztercére, ésamárelőzőleg
elkészítetttervekalapjánelrendelte,hogy
kezdjenek hozzá az első erdélyi örmény

város,ajelenlegiSzamosújvárépítéséhez.
Az1négyzetkilométernagyságúvásárolt
terület 1250 méter hosszú és 800 méter
széles téglalap alakú, hosszabbik olda-
lával észak-dél irányú fekvésű volt. Ezt 
a területet felosztották kvartálokra, három 
hosszú és hat balról jobbra menő utcák
részére.A terület közepénkét kvartálnyi
helyetavárosközpontiparkjánakésaköz-
épületeknek tartottak fenn.
Atöbbikvartálokatkisésnagyparcel-

lákra osztották. 
Egykisparcella10,egynagyparcella

pedig20méterutcaiszélességűvolt.Akis
parcellákra3ablakosházakat,anagypar-
cellákrapedig5utcaiablakosházakatvolt
szabadépíteni.Ezértarégivárosbanlévő
házak vagy 3, vagy 5 utcai ablakosak. 
Avárosészakirészénkétkvartálnyiterület
a környék állatvásárának volt fenntartva.
Miután ez amodern állatvásártér elvesz-
tette fontosságát, a legújabbműszaki fel-
szereléssel ellátott líceum épült a helyére. 
Műhelyeketésistállókatcsakavárosszé-
lénlévőparcellákbanengedélyeztek.
A parcellák – mindegyik örmény saját

zsebeutáni–vásárlásautánnagylendület-
telelkezdődöttaházakfalainakfelhúzása,
aműhelyek, üzletek, raktárak, istállók és
középületeképítése.Azépítésimunkálatok
olyannagyritmusbanhaladtak,hogy1700.
augusztus1-énOxendiusVerzeresculpüs-
pök felavathatta a városbanműködő bőr-
iparosok céhét „Tímár Társulat” néven.
A társulat alapszabályzatának első lapján
–mely alapszabályzat örményül van fo-
galmazva és írva – a következő cím ol-
vasható: – átírva latin betűkkel, magyar
fonetikai hangzás szerint: „Másgákordzi
jéghpájrágczhutheán száhmánáczh jév 
gánonánczh mágénákéruthiun, zorsz
gárkéáczhmédzábájdzár jévámenábádiv
derOkszendioszVérdzárjénczhvártábéd,

Samosújvári Örmény Katolikus Székesegyház
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ebiszgobosz Áládinoh jév ár mérázinsz,
vorkh jén i szphursz Tránsilvánioh
szérpázán pháphin vekil jév phochánort:
1700.Okosdosi1.”–magyarra fordítva:
„A Tímár Társulat működési körének
és alapszabályainak könyve, melyet
nagyságos és főtisztelendő dr. Verzár 
Oxendius áládai püspök és amieinknek,
kik Erdélyben telepedtek meg, apostoli
vicariusa–szerkesztett:1700.augusztus
1.”Verzerescul püspök az alapszabályzat
címlapjánveresörménybetűkkeltisztánki
van írva az1700.ATímárTársulat alap-
szabályzatának könyvecskéje az első, és
egyelőreegyedülidokumentum,melySza-
mosújvárörményvároslétezését1700.au-
gusztus1-énmárigazolta.Azalapszabály-
zatotaszamosújváriÖrményMúzeumban
őrizték. A város, alapításától kezdve,
többnevetviselt.Mivelépítéseacsászár
csupán szóbeli engedélye alapján kez-
dődött, eleinte „Szamos-Új-Vár Város”
nemhivatalos nevet viselte. III. Károly 
császár(1711–1740)1726.október17-én
aláírtdiplomájaalapjánahelységelnyerte
a Szabad PrivilégiáltVárosok rangját és
akövetkezőelsőhivatalosneveketkapta:
Liberum Oppidum Armenopolitanum,
vagyLiberaCivitasArmenopolis,röviden:
Armenopolis. Ez volt a város hivatalos
neve61évenkeresztül.Az1786-ban,aII. 
József császár (1780–1790) által aláírt és
kiadottdiplomátaz1787.június21-éntar-
tott országgyűlés alkalmával hozták nyil-
vánosságra.Ediplomaalapjánazörmény
várost aSzabadKirályiVárosok rangjára
emelték, a következő hivatalos néven:
LiberaeRegiaequeCivitatisArmenopolis,
röviden L.R.C. Armenopolis. A diploma
avárosmagyarnevét akövetkezőképpen
határoztameg:SzabadKirályiSzamosúj-
várVáros,rövidítettformájábanSz.KSza-
mosújvár. 1867-tőlmagyarnevétviselte.

1918. decemberétől kezdve a várost, 
azeltűntfaluemlékére,Gerlának(Gherla)
nevezik. Amint a fentiekből láthatjuk,
a város gyors ütemben fejlődött és nagy
mennyiségi és minőségi változásokon
ment keresztül. Míg 1716-ban csak 130
családfőszerepelavároslakosainaklistá-
ján(111véglegesenés2ideiglenesenfel-
épített gazdasággal), ez a szám1721-ben
156családfőreemelkedik(akikből72ke-
reskedőés10iparos),1792-benacsalád-
főkszáma373plusz74özvegy,1847-ben
acsaládfőkszámamáreléria952-t.1853-
ban4847személyéltSzamosújváron,akik
közül 2314 nő.Az 1956-os népszámlálás
adataiszerintSzamosújvárnak7617lakosa
volt. Ez a szám az 1992-es népszámlálás
alapján 24311-re emelkedett, akik közül
450-500örményeredetűszemélyvolt.
A város főterének járdáit 1801-ben ho-

mokkőlapokkalborították.Ezeketamun-
kálatokat1807-benazegészfőtérterületén
elvégezték, 1827-ben a homokkő lapokat
gránit lapokkal cserélték ki. Ugyancsak
1827-ben fedték le gránitlapokkal a főbb
utcákjárdáitis.
Aszenátus1811.szeptember23-iülésén

elhatározta, hogy a város főépítésze ter-
vei alapjánmodernizálják aKis-Szamos
medrétésamalomárkot.Ezenalkalommal
avárosészakiésdélibejáratánálkétvízi-
malmot építettek. 1846-ban amalomárok
ésKis-Szamosgátjaiközöttiterületenüdü-
lőparkot létesítettek, melyet szépségéért
és a nagy bécsi parkkal való hasonlatos-
ságáért „Kis Schönbrunn”-nak neveztek. 
1841-benkiszárítottákavárárkaitéseze-
kenahelyekensétányokatalakítottakki.
Azelsőpatikát,melyaKarácsonyi Kará-

csonycsaládtulajdonavolt,amostislétező
főtéri patika helyén, 1788-ban nyitották
meg.Az első postahivatalDániel Miklós 
tulajdonaként 1793. január 24-én kezdte

el működését. A Kolozsvár-Dés ország-
utat1838–1839közötthoztákbeavárosba 
aKis-Szamosbalpartjáról.Avasútvonalat
és az első vasútállomást 1771-ben építet-
ték.Avasútvonalvárosbahozásaérdeké-
ben a vezetőség lemondott egy 14méter
szélessávrólavároskeletihatárában.

Szamosújvár örmény városnak kiváló
egyéniségei voltak. Közülük említjük:
Lukácsi Kristóf örmény katolikus plébá-
nostéstörténészt,aki1859-benkiadtalatin
nyelven Az erdélyi örmények történetét,
és 1887-benmegalapította – saját költsé-
gén–afiúinternátust; azóriásimunkabí-
rásúSzongott Kristóf tanárt és történészt,

akinek nagyszámú munkája és dolgozata
nélkülmanagyonkevesettudnánkazerdé-
lyiörményekről;Kovrig Tivadart,akisaját
költségén megalapította a leányintézetet
(1893); Balta Pétert, aki alapítványt ho-
zott létre az apácakolostor építése (1770)
és fenntartása érdekében; Karácsonyi 
Emanuelt,az„Öreg-ház”alapítóját(1803),
és még említhetnénk sok más személyt, 
akikodaadómunkálkodásukkalésanyagi
áldozataikkalfellendítettékazörményvá-
ros életét és megalapozták hírnevét. A vá-
ros alapításáról részletes leírást Szongott
Kristóf: Szamosújvár SzabadKirályiVá-
rosmonográfiája címűművébenolvasha-
tunk(I-II.köt.Szamosújvár1901.4.rész).

Köszönet – Köszönet - Köszönet
AzErdélyiÖrményGyökerekKulturális
Egyesülethálásköszönetetmondahazai
és erdélyi magyarörmény közösségnek,
hogyazörménynemzetiségiválasztások
eredményét regisztrációval, leadott sza-
vazatukkalsegítették.Azelértválasztási
eredménytettelehetővé,hogynagykoalí-
ciósmegállapodással,békésegymásmel-
lett éléssel, megfelelő pénzügyi kerettel
induljunkabiztatójövőfeléaKözös Ör-
mény Célok Nyilatkozata szellemében.
Hálásanköszönjükaközösségtagjaitól, 

a velünk együttérző támogatóinktól ér-
kezett anyagi támogatásokat,melya sok
ezer levél elküldését tudta biztosítani.
Köszönjükakampánybanrésztvetttagja-
inakfizikaisegítségétakampányanyagok

célba juttatásához. Köszönjük minden
kerületünkésaFővároslelkeshozzájáru-
lását,hogyajövőtbiztosítottamindannyi-
unk számára.
AzEgyesületvezetésemindentmegtett

azért,hogya23évevallottcéljaittöretle-
nülmegvalósítsa,önállóságátmegőrizze,
a hazai örménység békés egymásmellett
élésételősegítse.
Kívánunk Mindenkinek áldott, békés

KarácsonyiÜnnepeketésboldogÚjesz-
tendőt,békességetazelkövetkezőidőben
azörményközösségben,mellyelvissza-
szerezzük őseink örökségét: jó hírnevét, 
ahazaiörménységméltótársadalmielfo-
gadottságát.

dr. Issekutz Sarolta elnök




