
Erdélyi Örmény Gyökerek 2015. május-június

9

Erdélyi Örmény Gyökerek2015. május-június

8

ezért Pestről rendszeresen leutazott 
Szamosújvárra.

Egy grófnő portrét festett dr. Gopcsa 
Lászlóról díszmagyarban. Ez a kép 
a csaldi ebédlő falán függött, amely je-
lenleg az Orlay u. 6. szám alatti Örmény 
Katolikus Plébánia fogadó szobája falán 
található. Ugyanitt a múzeumban van 
egyik fotója is díszmagyarban, egy könyve 

és a szamosújvári Gopcsa ház fényképe is.
1933ban halt meg Budapesten. 
Gyalui Farkas nekrológjának azt a címet 
adta: Szamosújvár hű fia. Az is volt, jólle-
het hivatalnoki évei zömét Pesten töltötte.

Negyvenéves írói munkásságában jogi, 
közgazdasági, gyorsírási, néprajzi, pedagó-
giai és szépirodalmi cikkei jelentek meg új-
ságokban, szaklapokban és folyóiratokban.

Önállóan megjelent füzetei és könyvei:
A magyar gyorsírás modern irodalmának negyedszázada, Szamosújvár 1887
Örmény közmondások, Kolozsvár 1888
Büntetőjogi elvek a legrégibb népeknél, Budapest 1891
A magyar gyorsírás története, Budapest 1893, II. bővített kiadás Szeged 1918
A közoktatás a kiállításokon, Budapest 1896
L enseiquement des Sciences Sociales en Hongrie, Párizs 1900
Emlékezés Markovits Ivánra, Budapest 1905
Dr. Gopcsa László gyorsírási ünnepi beszédei, Szeged 1914
Magyar gyorsírási rendszerek, Szeged 1921
Az örmény népélet, Budapest 1922
Gárdonyi Géza élete és legelső írásai, Budapest 1923
Örmény regék, Olcsókönyvtár, Budapest 1911
Emlékezések, Budapest 1925
Vallásosság Gárdonyi írásaiban, Eger 1927

Örmény levelek, Budapest 1928
A gyorsírás története, elméletének és módszertanának tankönyve, Budapest 1922 (Dr. 
Wagner Józseffel együtt)
Ő írta az utolsó „békebeli” teljességet közvetítő magyar lexikon, a Pallas örmény vonat-
kozású és gyorsírásról szóló cikkeit is.

Dr. Gopcsa László testvére  is 150 éve 
született Szamosújváron, 1865. november 
22én.

Az elemi és algimnáziumi osztályo-
kat szülővárosában, majd a  felsőbbeket 
a kolozsvári katolikus főgimnáziumban 
végezte el, majd egyetemi tanulmánya-
it Kolozsvárt, Budapesten és Bécsben 
folytatta. 1889ben avatták fel az or-
vostudományok doktorává a kolozsvári 
egyetemen, együtt László testvérével, 
akit ugyanakkor már mint államtudo-
mányi doktort jogtudományok doktorá-
vá is felavatták. Az egyik kolozsvári lap 
„Ikertudorok” címmel jelentetett meg er-
ről egy cikket.  

Szamosújváron kezdte orvosi gyakor-
latát. A városi gimnázium államosítá-
sa után az intézet orvosa és egészségtan 
tanára lett, később városi orvosnak is 
megválasztották. Mint bizottság tagja a 
megyének és választott képviselőtestület 
tagja  a városnak élénk és önzetlen tevé-
kenységet fejtett ki a közéletben: meg-
alapította a helybeli függetlenségi 48as 
pártot, megindította és szerkesztette a 
Szamosújvár és Vidéke c. hetilapot, részt 
vett a Függetlenségi és 48as Kör alapí-
tásában és minden kulturális mozgalmá-
ban szülővárosának. Életének 42. évében 
ragadta el a halál, 1907. november 7én 
hunyt el Szamosújváron.  

Dr. Gopcsa Jakab

Dr. Gopcsa László Dr. Gopcsa Jakab

Egy logo története
Puskás Attila Barna – erdélyi magyarörmény jelkép

Az örmény genocídium kirobbanásának századik 
évfordulójának napján írom e levelet.

Azt gondolom, e nap méltó alkalom közzétenni egy olyan 
általam megálmodott jelkép létrejöttét, amely az együvé tartozásról és az összefogásról 
szól.

http://youtu.be/o8fuNhYN4U4 

Ajánlom szeretettel mindenkinek! 
Külön köszönet a Gondviselésnek!                                                   Puskás Attila Barna

  


