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kitörése miatt e kérés tényleges végrehajtá-
sa késlekedett. Az örmények Szamosújvárra 
csak 1712ben költöztek át Besztercéről és 
a környező falvakból.

Oxendio úgy érezte, hogy a helyi hatósá-
gok akadékoskodása és ellenérzése miatt az 
örmények nem mindig élhetnek a korábbi, 
még az erdélyi fejedelemtől 1680ban ka-
pott kereskedelmi kiváltságok adta lehető-
ségekkel. 1711. november 10én emlékira-
tot dolgozott ki és nyújtott be a bécsi udvar-
nak az 1696ban megkapott szamosújvári 
uradalom ügyében. A tizennégy pontból álló 
latin nyelvű memorandumban többek kö-
zött azt kérte, hogy kapjanak az örmények 
hároméves adómentességet, valamint he-
lyezzék őket az erdélyi katonai parancsno-
kok védelme alá. Mindezt azzal magyaráz-
ta, hogy a Rákócziszabadságharc miatt az 
örmények komoly anyagi károkat szenved-
tek. A püspök voltaképpen egy úgynevezett 
örmény diplomát (Diploma Armenum) 
szeretett volna kieszközölni a világi hatósá-
goknál Szamosújvár számára.49

A memorandum ügyében sokáig nem tör-
tént érdemi döntés, sőt az ügymenet látvá-
nyosan lelassult. Ezért Oxendio 1712 nya-
rán Bécsbe távozott, hogy az akkor épülő 
Szamosújvár, Erdély legnagyobb összefüg-
gő örmény közössége számára kiváltságo-
kat eszközöljön ki, illetve memorandumá-
nak érvényt szerezzen.50

A majdnem három éves bécsi tartózko-
dása alatt Oxendio püspök ügye a szám-
talan audiencia ellenére sem haladt előre. 
Mindenesetre a közel három esztendőn ke-
resztül tartó kilincselések, várakozások, tár-
gyalások, valamint idegeskedések teljesen 
megviselték, felőrölték, illetve felemésztet-
ték a 61. életévében járó Oxendio püspök 
egészségét. 1715. március 7én váratlanul 
rosszul lett, és a bécsi Szent János Ispotály-
ba szállították. A püspököt magas láz, illetve 

ideglelés gyötörte, és még aznap este elvesz-
tette az eszméletét. Az ispotály vezetője az 
udvari orvos segítségét kérte, aki nem tudta 
diagnosztizálni a püspök betegségét.51

Oxendio püspök három nap múlva, már-
cius 10én meghalt.52 Halálát nagy valószí-
nűséggel agyvérzés okozhatta.53 Titokzatos 
rosszulléte miatt olyan híresztelések kaptak 
lábra, miszerint az unitus püspököt a bécsi 
udvar a magyar katolikus klérus felbujtásá-
ra megmérgezte. Ezt arra alapozták, hogy 
Oxendio püspök túl nagy befolyással ren-
delkezett az erdélyi örmények és katoliku-
sok körében. Ezek a felvetések, vagy talál-
gatások valószínűleg minden alapot nélkü-
löztek: miért is gyilkoltattak volna meg egy 
olyan főpapot, aki főpásztori hivatala ide-
jén rendíthetetlen híve volt mind a katoli-
cizmusnak, mind az udvarnak. A püspököt 
a bécsi irgalmasrendiek Szent Barbara tisz-
teletére felszentelt templomában helyezték 
örök nyugalomra.54

A püspök nem sokkal rosszulléte előtt 
végrendelkezett vagyonáról, illetve utódjá-
ul rokonát, a lengyelországi örmény unitus 
Stephano Stephanowicz Roska (16701739) 
címzetes hymeriai püspököt jelölte ki.55 

Ugyanakkor halálával az örmény unitus 
püspöki hivatal megüresedett. Az Apos-
toli Szentszék ugyan többször is tárgyalta 
Roska erdélyi jelöltségét, de a magyar kato-
likus egyház kérésére végül a kinevezéstől 
elálltak.56 Így az erdélyi örmény unitusok 
főpásztor és vezető nélkül maradtak.

Oxendio Virziresco püspök 1715ben be-
következett halálával az erdélyi örménység 
történetének egy fontos korszaka zárult le. 
A szentszéki levéltárak még mindig nagy-
számú kiadatlan iratanyagot őriznek az erdé-
lyi örmény egyház további sorsáról. Az er-
délyi örmény püspöki szék betöltése körül 
kirobbant viták, az egyházi joghatóság kö-
rüli feszültségek, az erőszakos latinizáció és 

az 1721ben felállított fogarasi unitus román 
püspökséggel fennálló kapcsolatok mind
mind azt jelzik, hogy az erdélyi örménység 
egyháztörténete korántsem zárul le az egy-
házi unió, vagy Oxendio püspök tevékeny-
ségének kutatásával. Ez utóbbiakat pedig az 
1715 utáni időszakra vonatkozó szentszéki 

levéltári források feltárása mellett kizárólag 
újabb forráscsoportok bevonásával lehetsé-
ges a továbbiakban kutatni.

Szer. megj.: A www.magyarormeny.hu 
honlapon olvasható a tanulmány a jegyze-
teivel együtt. Az erdélyi örménység Verzár 
Oxendiusz néven nevezi a püspököt.

  

2015. május 1217.één megrendezett IV. 
Maroshévízi Magyar Művelődési Napok 
keretében zajlott le idén is, május 16án. 

Délelőtt 10 órakor ökomenikus ige-
hirdetésre került sor a helyi római kato-
likus templomban Portik-Hegyi Kelemen 
római katolikus esperes, Szász Attila re-
formátus esperes, Barticel-Kiss Krisztián 
maroshévízi református tiszteletes és 
László Áron maroshévízi római katoli-
kus plébános jelenlétében. Ezt követően 
ifj. Molnár Árpád orgona koncertjére ke-
rült sor, majd a temetőben megkoszorúz-
ták Dr. Urmánczy Nándor sírját.

A Kemény János Gimnáziumban 
folytatódott az ünnepi megemléke zés, 

A VIII. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap 
Maroshévizen

ahol ünnepi beszédet mondott 
Dr. Gortvay István unoka és átadás-
ra kerültek az Urmánczy Nándor Díjak. 
„Consummatum est!” – Az  Urmánczy
örökség c. filmet Püspök Botond film-
rendező bemutatása után tekinthette 
meg a közönség.  

Fráter Olivér a Nemzetstratégiai Kuta-
tóintézet elnökhelyettese „A néppel a né-
pért” címmel tartott előadásával mutatta 
be Orbán Balázs politikai tevékenységét, 
majd dr. Issekutz Sarolta tartott előadást: 
Az örmény származású politikusok a dua-
lizmus kori Magyarországon címmel.

Állófogadás zárta a tartalmas napot.
M
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Nem sokkal később a helyi Kemény János 
Gimnázium dísztermében átadásra kerültek 
a 2015. évi Urmánczy Nándor díjak. Idén a 
díjakat Böjte Csaba atya és Németh Szilárd 
országgyűlési képvelő vehette át. Németh 
Szilárd laudációját Fráter Olivér, a Nem-
zetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyette-
se mondta el, a díjat pedig az Urmánczy 
Egyesület elnöke, Czirják Károly adta át.

Az országgyűlési képviselő – akkor 
még fővárosi képviselőként, Budapest 

Urmánczy Nándor díj Németh Szilárdnak
Május 16-án a IV. Maroshévízi Székely-Magyar Napok keretén belül, a VIII. 
Dr. Urmánczy Nándor Emléknapon az Urmánczy sírboltnál koszorút helyezett el 
Németh Szilárd országgyűlési képviselő és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnök-
helyettese, Fráter Olivér.

kulturális és turisztikai tanácsnokaként, 
valamint Csepel polgármestereként – so-
kat tett azért, hogy „a történelem vihara” 
által elpusztult, Urmánczy emlékét idé-
ző műalkotás ismét régi helyére kerülhes-
sen. 2013. október 1je óta Németh Szi-
lárd kezdeményezésére ismét áll a báró 
Dr. Urmánczy Nándor emlékpad a Mar-
gitszigeten.                                        

 Csepel.hu

Apai nagyapám, XIX. századi néptaní-
tó az 1890es években feleségül vette a 
szamosújvári Bátrin Johankát, egy örmény 
lányt. A Novák család Dicsőszentmártonban 
élt a XVIII. század végétől. Őseim  nagy-
szüleim  házassága idején az öreg Novák 
Borgóprundon volt tanító, a Borgóihavasok 
gyönyörű vidékén. Apám is ott született. 
A szigorú örmény egyházi szabályok sze-
rint az édesanya vallására keresztelték. Ör-
mény katolikus lett. Az öreg Novák beletö-
rődött, hogy a fiai és a többi gyerek – négy 
fiú és egy lány  nem unitárius lett.

A vallási lánc folytatódott, így a bátyám 
meg én szintén katolikusok lettünk, pedig 
anyám nagy református családból szárma-
zott. Makkai lány volt. Rokona volt Makkai 
Sándor püspök írónak. Apja alapította 

KözépEurópa első és egyetlen alumíni-
umedénygyárát (1921ig működött). Ko-
lozsváron a belvárosban, a Szamos partján 
a gyárépület még most is áll.

Én voltam az unokatestvérek közül 
a legkisebb. Sokat voltam Szamosújváron 
a nagyszülőknél. Ott is volt egy bará-
ti köröm, sok játszópajtásom, többek kö-
zött a Pongrátz Gergő, aki velem egykorú 
volt, és még egykét testvére, sokan vol-
tak. Szamosújvár a harmincas, negyvenes 
években túlnyomó részben örmény volt. 
1941ig két nagybátyám is ott lakott, dol-
gozott. Az otttartózkodásaim alatt én is 
éltem a nagy örmény rokonság körében az 
örmények életét.

Csodálatos volt a családon belüli össze-
tartozás és feltételek nélküli szolidaritás. 

Egy örmény családon belül nem lehetett 
elkallódott egyed. Ha valahol baj volt, 
anyagi, betegség vagy más személyes 
probléma, akkor a család minden tagja 
kész volt bármilyen áldozatot hozni a se-
gítség érdekében. Ha öröm volt, házas-
ság, születés vagy bármi, akkor meg na-
gyon tudtak ünnepelni. Ezek az alkalmak 
mindig nagy események voltak fantasz-
tikus kulináris élvezetekkel. Az örmény 
gasztronómia világhírű. Ezt a hagyo-
mányt az örmény gyökerű családok a mai 
napig megőrizték és gyakorolják. Az ízek 
emlékét, melyet a nagymama konyhájá-
nak köszönhettem, máig megtartottam, 
és amit lehet, én magam is megteremtem 
a saját kis konyhámban. Barátaim „visí-
tanak” az örömtől, mikor khurutos levest 
adok nekik. Egy sült bárányhúshoz salá-
tának dábdász paszulyt készítek. A csalá-
domban a nagybátyáim magyar feleségei 
tökéletesen megtanulták az örmény gaszt-
ronómiai csodákat, pl. húsvétkor a tárko-
nyos bárányfejlevest. Ezt az unokák is 
tudják és gyakorolják. Sajnos vannak el-
felejtett étkek. Sem Szamosújváron, sem 
Gyergyóban már nem készítenek Kaiser 
szalonnát (nem Kaizer, hanem Kaiser, 
csak itt így németesítették, mert ez így 

egyszerűbb volt). Senki nem csinál füs-
tölt kecskehúsból buzsenyicát. Kár! So-
rolhatnék még néhány kulináris csodát. 
Édességeket viszont minden magyarör-
mény asszony készít. Ünnepekkor nem 
hiányzik pl. a dalauzi az asztalról. A csa-
ládi flekkenezés még most is kedves em-
lék. Családunkkal a hagyományos páccal 
és paprikás, vörösboros mártással készít-
jük. Csodálatos, hogy az örmény hagyo-
mányaink a kulináris élvezetekben is je-
lentősen fennmaradtak. Sőt, talán a leg-
erősebben.

Van még némi örmény történelmi sors-
tudatom. Büszke vagyok a szamosújvári 
rokonságra. Nagyszerű emberek vol-
tak. A leszármazottak most már mind 
Magyarországon élnek. Mindnyájan ko-
moly egzisztenciát teremtettek. Most már 
én vagyok a legöregebb. A család leg-
öregebbje. Minden ünnepen együtt va-
gyunk (természetesen örmény étkekkel), 
és most én mesélek szüléikről, nagyszü-
leikről, hogyan éltek, éltünk a második 
hazánkban, Erdélyben.

(Megjelent a Napút Irodalom, Művé-
szet, Környezet című folyóirat 17. évfo-
lyam 3., örmény tematikus számában, 
2015. április-május)

Novák Ferenc

  

  

Hit küld. Nomen est...
Számomra a név  utójel.
Születésemkor Hovhannesian Arakhel 

Tamás névre kereszteltek. A nevemnél 
sokkal többet később sem tudtam örmé-
nyül  néhány írásjelet, alapvető kifeje-
zést mindössze , a nevemet pedig, ebben 

a formában, elveszítettem, amikor ti-
zenegy éves lettem. Családunk mind-
két (apai) örmény ága nevet változtatott. 
Az okok (köztük legkevésbé lényeges-
ként nevünk mindenkori pontatlan írása 
az okmányokban, valamint a nemszere-
tem „Hofi” és egyéb becézések) ma már 

Tarján Tamás


