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meghalt. A boncolás utóbb megállapítot-
ta, hogy lépverőérrepedés következtében 
előállott belső vérzés vitte el.3

Woyciechowski Vilmost és nejét, 
Nuridsán Marit nagyon megviselte leg-
idősebb gyermekük elvesztése. Mária at-
tól kezdve szinte minden ruhájához visel-
te a fekete gyászszalagot.

A festmények és mintájuk
A családi fényképalbumban az utódok 

számára megőrződött az a fénykép, ami 
Nuridsán Máriát ábrázolja. A fénykép bi-
zonyosan 1906után készült, mert Mária 
ruháján már látható a gyász jele. Később 
a fénykép alapján festmény is készült az 
asszonyról. A mintegy 2x3 cmes fénykép-
pel ellentétben a festmény mintegy 50x65 
cm, széles arany keretben álló tojásdad vá-
szon ábrázolja Nuridsán Máriát, az elma-
radhatatlan gyászszalaggal. Arca komoly, 
sötét ruhájának fehér nyakrészén egyetlen 
arany bross, és egy igen vékony aranylánc. 
Hihetetlen, de a képen valószínűleg ugyan-
az az aranylánc látható, amit édesanyjának, 
Temesvári Lizának, sőt, nagyanyjának, 
3 Az öröklődés furcsa tréfája folytán 85 évvel 
később ugyanígy, lépverőérrepedés okozta 
belső vérzésben halt meg Mariska unokaöccse, 
Jelitai Vilmos is, 55 éves korában.

Zakariás Katalinnak az arcképein is áb-
rázoltak. Lehet, hogy a nőágon öröklődő 
lánc volt öntudatlanul is mindhárom nem-
zedék számára a megörökítésre kiválasz-
tott ékszer? 

Férjének, Woyciechowski Vilmosnak 
a képe azonos méretű és hasonló 
keretezésű. 

Vilmos arca e képen még nem tűnik 
öregnek, bár elég komoly – legalábbis 
ahhoz képest, hogy ismerjük egy öregkori 
képét is. A festmény eredetijéül szolgáló 
fénykép azonban nem maradt fenn.

Vilmos és Mariskája arcképe lányuk, 
később unokájuk szobájában mindig egy-
más mellett függtek. Szerencsére épen 
megmaradtak, ma dédunokáik őrzik 
ragaszkodással...

Hogyan lett a Bornemisza-házból 
Csiki-ház?

 
Amikor 2010ben a felújítását elkezdték, 
műemlék épületről lévén szó, Orbán Jánost 
kérték fel, hogy a szükséges történeti 

tanulmányt elkészítse a Petőfi tér arculatát 
meghatározó épületről, amely a helytör-
téneti irodalomban Bornemiszaházként 
szerepelt. A levéltári kutatásokból kide-
rült, hogy Bornemisza Ignác kincstartó 
az 1760as években valóban birtokolt egy 
házat a környéken, ám ez Orbán János 
szerint jó eséllyel a sarkon levő Hallerház 
előépülete lehetett. A rejtély megoldása ér-
dekében a történész a Hallerekre vonatko-
zó levéltári anyagot kezdte kutatni, amely-
ből az derült ki, hogy a 19. század elején 
a sarki házat már minden kétséget kizáróan 
birtokló Haller Gábornak határvitái vol-
tak Csiki Márton örmény kereskedővel, 
a szomszédos ház tulajdonosával.

Ezt követően a levéltári források-
ból sikerült összeállítani a Csiki család 

Marosvásárhelyi „detektívtörténet”
Szemétben rejlő bizonyítékok

Bálintné Kovács Júlia
Nagy örömmel fedeztem fel a sok szomorú, érzelmeinket és tudatunkat felkavaró hírek, 
megemlékezések, történések között egy valóságos “oázist”.

Hírt adtunk a Füzetek ez év januárfebruári számában, a 33. oldalon, a Maros Megyei 
Múzeum időszakos kiállításáról, amely teljes mértékben az erdélyi örmények történeté-
vel foglalkozik, és nincsen összefüggésben az Örmény Holokauszt 100. évfordulójával, 
és az e köré a gyászos eseménysorozat köré szervezett megemlékezésekkel. „Itt az írás, 
olvassátok”!!!

Különleges kiállítás látható a Maros Megyei Múzeum várbeli épületében. Az intéz-
mény történészei által végzett kutatómunka során egy marosvásárhelyi ház múltjá-
nak elfeledett története tárult fel, s vele együtt a 200 évvel ezelőtti helyi mikrotörténet 
érdekes részleteire, egy örmény kereskedődinasztia hétköznapjaira is fény derült. 
Ahogyan arra is, hogy a Sáros utca 1. szám alatti késő barokk ház építése most már 
egészen biztosan az örmény Csiki család nevéhez köthető. A felderítőmunkáról, a le-
véltári kutatásokról és a kiállításról Orbán János, a múzeum művészettörténésze, 
a kiállítás egyik kurátora számolt be.
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18. századi történetét, amely szoros ösz-
szefüggésben van az örmények megtele-
pedésével Marosvásárhelyen. Az 1750es 
években Csiki Márton az első kereskedő-
családokkal érkezett, s az örmények pol-
gárjogért vívott küzdelmének egyfajta 
zászlóvivőjévé vált. A kutatások során 
kiderült, hogy a család minden maros-
vásárhelyi nemzedékében volt egy Csiki 
Márton, akik közül a másodiknak sikerült 
a már megszerzett polgárjog birtokában 

telket vásárolnia, és a Sáros utca elején 
levő házat felépíttetnie.

Két feleségétől 19 gyermeke született, 
1828ban bekövetkezett halálakor utódai 
a város legszámottevőbb vagyonának vá-
rományosai voltak. Csiki Márton számos 
birtokot is vásárolt, többek között a Lázár 
grófok remeteszegi földterületeit.

A levéltári források szerint a ház két 
szakaszban épült, 1803 táján a földszint 
készült el, amit 1811 körül bővítettek 
U alaprajzúvá és emeletessé, s a 27 helyi-
ség a gyermekek számát figyelembe véve 
nem is lehetett olyan túlzottan sok. A ház 
stílusa késő barokk, mértéktartó homlok-
zati díszekkel, jellegzetes manzárdtetővel, 
s a járókelők előtt rejtve maradó árkádos 

udvari tornáccal, mely a Teleki Téka és 
az egykori megyeháza épületéhez teszi 
hasonlóvá. A ház a család tehetősségé-
nek hű tükrévé vált. Nem csoda hát, hogy 
a későbbiekben egy főúri család nevéhez 
kötötték az épületet, amely a korabeli 
reprezentatív nemesi palotákkal mutat 
hasonlóságot.

 
A nagy felfedezés

 
Az épületet, amelyben a rendszer-
változás előtt az Uniderma szövet-
kezet s annak cipőkészítő műhelyei 
működtek, bukaresti befektető vá-
sárolta meg. A felújítás során tá-
rultak fel a ház rejtett titkai. Amint 
Orbán János megjegyezte, a tulaj-
donos becsületére válik, hogy a fel-
újítás során a műemléki szempon-
tokra is odafigyeltek, s a szobákban 
talált falfestéseket restauráltatták.

A Vásárhelyen nem túl gyakori 
díszítőfestéseken kívül, amelye-

ket Kiss Loránd vezetésével újítottak 
fel, az egyik emeleti terem padlójának 
felszedésekor a töltést alkotó homokkal 
és földdel elvegyülve régi papírlapokat, 
kerámia és üvegtöredékeket találtak. 
A restaurátorok értesítették a Megyei 
Múzeum Történeti Osztályának munka-
társait, akik a több köbméternyi földből 
a történelmileg értékes tárgyakat kiválo-
gatták. Az írott leletek egyértelműen iga-
zolták, hogy II. Csiki Márton családjának 
tárgyairól van szó, amit a két szint közötti 
töltés száraz klímája jól konzervált az el-
telt 200 év során.

A szemétben papírból volt a legtöbb, 
hitelnapló, levéltöredékek örményül, ma-
gyarul, németül, sőt, egy románul írt le-
vél is előkerült. A papír mellett kerámia 
és üvegtárgyakat, háztartási eszközöket, 

textíliákat, szarvasbőr kesztyűket, cipő-
ket, kályhacsempedarabokat, sakkfigu-
rákat találtak, ezek képezik a kiállítás 
alapanyagát. A töredékekből következ-
tetni lehet a kereskedőcsalád által forgal-
mazott termékekre (prémek, textiláruk, 
luxustárgyak, gyermekjátékok, kártyák 
és egyebek), melyeket zömmel Bécsből 
szállítottak Marosvásárhelyre a kereske-
désen kívül fuvarozással is foglalkozó 
Csikiak.

 
Az örmény család mindennapjai

 
A tárgyakból következtetni lehet a csa-
lád életére és a ház berendezésére is. 
A boltozatos mennyezet dekoratív vi-
rágmintás festése teljes pompájában 
idézi az örmény otthon hangulatát. 
A rengeteg cseréppipatöredék a pipá-
zás szenvedélyéről tanúskodik. A pi-
pák egy része selmecbányai műhe-
lyekből származott. Szabadidejükben 
a családfő és vendégei kártyáztak, 
sakkoztak, malmoztak. Kedvenc italuk 
a kor szokása szerint a kávé, a tea és 
a meleg csokoládé lehetett, amit por-
celán és keménycserép csészéből fo-
gyasztottak. Az edények is porcelánból 
és fajanszból készültek, jobbára a holi-
csi kerámiamanufaktúrában.

A papírmaradványokból a család ol-
vasási szokásaira lehet következtetni. 
Előkerült a Magyar Kurír – amely a kor 
népszerű újságjaként a korabeli hírek-
ről tudósított – egy laptöredéke is.

A szemétben talált tárgyakat a múze-
um tulajdonában levő 18. századi bú-
torral, a szamosújvári örmény katolikus 
templomból és a gyergyószentmiklósi 
Tarisznyás Márton Múzeumból köl-
csönzött tárgyakkal (miseruhadíszek, 
máriazelli Máriaszobor), s a Teleki 

Tékából származó könyvekkel egészí-
tették ki, hogy az örmény élet hangula-
tát megteremtsék.

Szerelmi történet
 
Érdekességképpen említhető meg, 
hogy a szemétben egy kiszáradt béka is 
konzerválódott.

A tárlóban egy szerelmes levél töredéke 
olvasható, ez is hozzátartozik a ház törté-
netéhez, mely boldog és tragikus pillana-
tok sorozatát egyaránt őrzi. A mindennapi 
élet szokásos történései mellett soksok 
titokzatos eseményét. A ház bővítésének 
évében a korabeli Vásárhelyt hamar be-
járta a hír, miszerint 1811. április 11én 
éjszaka Szentpéteri Mihály, második Csiki 
Márton kereskedőlegénye megszöktet-
te gazdája 17 éves lányát, Veronikát, akit 
a koronkai Toldalagibirtokra vitt. A sze-
relmi történetnek azonban hamar vége 
szakadt, a lány hazakerült, s később egy 
szamosújvári örmény férfihoz ment felesé-
gül. A történetről szóló beszámoló kérésre 
meghallgatható a kiállítóteremben elhelye-
zett számítógépről, amelynek képernyőjén 
a 18. századi Vásárhely képei peregnek.

Aki kíváncsi városunk történetére, kel-
lemes egyórai elfoglaltságot jelenthet 
a kiállítás megtekintése, az írott anyag 
áttanulmányozása, amely során a Csiki
ház és a Csiki család történetével együtt 
általában is megismerkedhet az erdélyi 
örmények múltjával. A Sáros utca 1. szám 
alatt levő Csikiház udvarára pedig érde-
mes belépni. Bár az udvar hátsó részé-
ben két irodaház épült, az U alakú épület 
régi árkádos folyosói megőrizték eredeti 
szépségüket.

A Szemétbe írt történelem… című kiál-
lítás a Maros Megyei Múzeum Történeti 
Osztálya tevékenységének legújabb 

A renoválás során több mint kétszáz éves tár-
gyak és titkok kerültek elő
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eredménye, kurátorai Orbán János és  
Kovács Mária-Márta művészettörténé-
szek. A tervezés és a dizájn magas szín-
vonala Vécsei Hunor és Ana Alfianu 
tehetségét dicséri. Hétköznaponként 
hétfő kivételével 9–16, vasárnaponként 
10–14 óra között látogatható a múzeum 
várbeli épületének földszinti kiállítóter-
meiben, s utána kellemes sétát lehet tenni 
a megújuló várudvaron.

Bodolai Gyöngyi
Forrás: e-nepujsag.ro 2015. 03.19

 
A kiállítás 2014 december 4én nyílt meg, 
és az itt következő írás  december 8án 
a www.kronka online képes beszámolót 
közöl a  megnyitóról Bakó Zoltán tollából.

A múltat feltáró háztartási szemét 

Több mint két évszázados tárgyak – újsá-
gok, üvegek, kerámiadarabok, cipő, kesz-
tyű, porcelán kávéskészlet, fakanalak, ke-
fék, füzetlapok, poharak, kályhacsempék 
– kerültek elő Marosvásárhely egyik leg-
régebbi és patinásabb palotája renoválása 
során. A Bornemissza Házként ismert Csiki 
Ház anyagából kiállítás nyílt, mely a város 
örmény lakóinak életében nyújt betekintést.

A marosvásárhelyi Petőfi téren álló 
Csiki házat egy elírás folytán hosszú 
ideig Bornemissza házként emlegették. 
Tény, hogy a két család egymás szom-
szédságában rendelkezett telekkel, in-
nen adódhatott a félreértés. A Sáros utca 
1. szám alatti Csiki ház telke a 18. szá-
zadban Marosvásárhelyre is betelepü-
lő magyarörmény családok egyikének 
tulajdona volt. Az első Csiki Márton, 
akkor még Vartan Sumulean (1725 kö-
rül – 1783) az 1700as évek közepén te-
lepült át Vásárhelyre Erzsébetvárosból. 
Az ő fia, második Csiki Márton (1750 

körül – 1828) építtette a palotának is be-
illő, 27 helyiségből álló házat. A levéltári 
kutatásoknak köszönhetően már az épít-
kezés szakaszai is ismertek: az alsó szint 
1803ra, a felső 1811re készült el.

A második építésekor töltötték fel 
az alsó szinti boltívek vállát háztartási 
szeméttel, törmelékkel. Természetesen 
a háztartási szemét fogalma alatt nem 
a krumplihéjat, káposztalavelet, hagyma-
szárat kell érteni, hanem az olyan száraz, 
nem bomló anyagokat, amelyeket már 
nem használtak. Van ezek között üveg, 
kerámia, cipő, kesztyű, porcelán kávés-
készlet, fakanalak, kefék, újságpapírok, 
füzetlapok, poharak, kerámiadarabok, 
kályhacsempe. Ezek pedig ott rostokol-
tak, boltív fölött, padló alatt egészen 
a múlt évi restaurálásig.

Az történt ugyanis, hogy Csíki Márton 
halála után (1828ban a fölöttébb gazdag 
78 éves Márton bácsit elhelyezték a jezsu-
iták templomának alagsorában levő krip-
tába) igen nagy számú utódai – négy fele-
ségtől több mint tucat gyermek származott 
– fontos és megbecsült polgárai voltak 
Vásárhelynek, akik tovább bővítették a há-
zat, s a vagyont. Két fia, a jellegzetesen 
örmény nevű Márton és Gergely a város 
legnagyobb magán földbirtokosai voltak 
1862ben. Pál-Antal Sándor tanulmányá-
ban megjegyzi: „1835ben 25 adófizető 
kereskedő család él Marosvásárhelyen, 
1842ben 31 (...), jelentős részük örmény. 
Közülük jó anyagi helyzetével a 19. szá-
zad első felében Csíki Márton, majd Csíki 
Gergely tűnik ki. Csíki Gergely 1842ben 
a város legtöbb adót fizető polgára volt.”

Pénzügyőrség az épületben

De a Csíkiak csillaga is lehanyatlott. 
A 20. század elején, az impériumváltás 

előtt a házukban pénzügyőrség műkö-
dött, majd egy svájci származású mérnök, 
Pontet Sándor vásárolta meg. Az ő utódai 
igényelték vissza a kommunizmus alatt 
államosított épületet (amelyben hosszú 
ideig cipészszövetkezet, majd cipőgyár 
is működött), majd ezek az utódok adták 
el egy bukaresti magáncégnek.

Tavaly, amikor elkezdték a Csiki palo-
ta restaurálását, megtalálták azt a néhány 
köbméter szemetet, amit töltelékként 
használtak 1811 körül a boltívvállaknál. 
Kiss Loránd restaurátor azonnal értesí-
tette  a régészeti múzeumot. Egy évig 
dolgoztak a teljes leletanyag vizsgála-
tán, konzerválásán, míg végre sikerült 
a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton 
és a Szamosújvári örmény múzeummal 
együttműködve létrehozni azt a kiállítást, 

amelyet csütörtökön délután nyitottak meg 
a vásárhelyi Vármúzeumban Szemétbe írt 
történelem. Csiki Márton háza és a régi 
örmény hétköznapok címmel.

Használati tárgyak a 18–19. századból

A korhű bútorokkal – a két múzeum köl-
csönözte őket – berendezett sarkokban 
és tárlókban hihetetlenül épségben maradt 
női kesztyűt, több cipőt lehet látni, amit 

a Csíki család nőtagjai hordtak kétszáz 
és egynéhány éve. De van néhány tucat 
selmecbányai kerámiapipa, francia játék-
kártya, selyem és posztó textília, fajansz 
és porcelán edények, üvegedények, palac-
kok, ám mindennél fontosabb az a két hi-
telnapló, amelybe a Csiki család a vásárló-
ikat és adósságaikat bejegyezte. Ezekből 
tudjuk, mit vásároltak a Csikiaktól a kor 
nevezetes vásárhelyi lakosai.

Nagyon sokan voltak kíváncsiak 
a kiállításra a megnyitó napján

A törmelékhalmazban megtalált újságda-
rabok, folyóirattöredékek az olvasáskul-
túra fejlettségét bizonyítja a vásárhelyi 
gazdag örmények körében. Megtalálták 
és kiállították a Bécsben megjelenő 
Magyar Kurír egy darabját, német újság-
foszlányokat, a Grazer Zeitung 1803ból 
való egyik számát, Fenouillot Újmódi 
gonosztevő című drámájának Aranka 
Györgyféle fordítását, de kiderült az is, 
hogy a Csiki család 1816ban ott van 
a Kazinczy Ferenc munkáinak előfizetői 
között.

A Marosvásárhelyi Örmény Magyar 
Kulturális Egyesület elnöke, Puskás Attila 
portálunknak elmondta, jó ez a kiállítás 
azért is, hogy árnyaltabbá, de egyben tel-
jesebbé tegye a képet a marosvásárhelyi 
magyarörményekről. Tíz éve, amikor az 
egyesületük létrejött, nagyon sokan azt 
sem tudták, hogy városunkban éltekél-
nek örmények. „Mára már a legtöbb vá-
sárhelyi nem csak azt tudja, hogy voltak, 
de azt is, hogy milyen nagy mértékben 
járultak hozzá a város gazdasági és mű-
velődési életének fejlesztéséhez. A Csi-
kiház itt bemutatott valósága újabb ada-
lékokat szolgáltat ehhez az ismerethez” 
– tette hozzá Puskás.

A Csiki-ház


