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Erdélyben (1920-1940), Nagy József (tör-
ténész, ELTE doktorandusz): Székely 
határőr kiképző tábor Maroshévízen, 
1943/1944, dr. Joó András (tudományos 
főmunkatárs, Veritas Történetkutató 
Intézet): A magyar kiugrási törekvések 
és Erdély sorsának várható alakulása, 
1942-1944., Puskás Attila (történész): 
Örmények a 17. és 19. századokban. 

A konferenciát követően hozzászólások 
következtek, többen érdekes kérdéseket 

Czirják Károly (helytörténész, dr. Urmánczy Nándor Egyesület elnöke) 

Az Urmánczy család helytörténeti jelentősége 
Maroshévízen

tettek fel az előadóknak. A konferencia 
befejezése után az előadók és vendégek 
meglátogatták az Urmánczy kastélyt, 
a megemlékezés koszorúját elhelyezték 
az Urmánczy Nándor szobornál és a csa-
ládi sírboltnál. Ezt követően a Zsákhegyi 
Katonai Temetőben gyertyagyújtásra ke-
rült sor, végezetül a helyi Urmánczy ter-
málfürdőt látogatták meg.

Dr. Urmánczy Nándor Egyesület

Az Urmánczy család 1836ban telepedett 
le Maroshévízre. Ők vegyeskereskedéssel 
foglalkoztak és Gyergyószentmiklósról 
érkeztek az akkori GyergyóTopliczára, 
mivel anno kevés kereskedő volt az akkor 
2342 lakosú településen (ebből 181 volt a 
magyar). Kereskedői foglalkozásuk nagy 
keresletnek örvendett. 

A család a településen erdőket vásároltak 
és nekiláttak a fakitermelésnek is. 1890re 
már Maroshévíz a Felső Maros völgyének 
a legfontosabb tutajkikötője lett. A négy ki-
kötő közül kettő az Urmánczyaké volt. 

A család az évek során számos épüle-
tet épített vagy vásárolt meg. Ezek kö-
zül a legfontosabb a település szívében 

1872ben felépített családi palota volt. A 
palotát többször bővítették, így 1928ra 
100 szobája volt. Más palotákhoz képest 
itt az alagsorban üzletek kaptak helyet, de 
itt volt a település egyetlen színházterme is, 
a szép boltíves nagyteremben 300 személy 
fért el. A palotában volt a település első 
könyvtára, melyet Urmánczy János ala-
pított 1875ben 1770 könyvvel. E palotát 
1982ben megsemisítették. 19031906 kö-
zött Urmánczy Jeromos a palota park szélén 
egy kastélyt épített, mely ma is megtekint-
hető. A család sokat segítette az egyházat is. 

A településen 1780ban épült egy ró-
mai katolikus fa templomocska, mely 
a XIX. század közepére kicsinek bizo-
nyult a hivők számára, ezért 1865ben 
id. Urmánczy János kezdeményezésére, 
egy új kő templomot építetnek. E templom 
anyagi költségeinek nagyrészét a család áll-
ta, ezért is olvashatjuk az egyház irattárá-
ban, hogy a templom alapítói. A templom 
1873ba lett felszentelve. A család mindvé-
gig a templom anyagi támogatója maradt. 
Az 1800as évek derekától Maroshévízre 
egyre több református vallású lakos is be-
költözött, ezért Urmánczy Janka és férje, 
a szászrégeni Éltető Albert 1895re egy 
templomot építtetett a település főterére, 
miután a református felekezetűeknek csu-
pán egy imaházuk volt. 

A család a sportról sem feledkezett meg, 
hisz ők készítették az első teniszpályát, 
és 1910ben ők létesítették az első labda-
rugó pályát is. 

A kultúrában is kivették részüket, 
1895ben Urmánczy Nándor megalapít-
ja az első alkalmi helyi újságot Topliczai 
Híradó néven, majd az újság 1911től 
Maroshévízi Hírlap néven jelenik meg. 

1901ben Urmánczy János megalapítja 
a Székely Társaságot, mely társaság irá-
nyítja a településen az összes kulturális te-
vékenységet és szintén e néven Urmánczy 
Ilona újból megalakítja a helyi színtársu-
latot. 

1896ban Urmánczy Nándor saját tel-
kén, saját költségén egy iskolát létesít, 
sajnos ez az iskola ma nem az ő nevét 
viseli. 

A család 1862ben egy 16 szobás házat 
vásárolt a település központjában a szár-
hegyi Lázár családtól, melyet 1914től 
kórházzá alakították át. Az itt dolgozók 
bérének egy részét is a család biztosította. 
E kórház 1944ben szűnt meg, de az épület 
még ma is megtalálható. 

Az alábbi beszámolóból láthatjuk, hogy 
az Urmánczy család milyen nagy mérték-
ben járult hozzá a település fejlesztéséhez 
és milyen sok területen segítette a telepü-
lés fejlődését.

  

 Kedves Sarolta Néni!
1984ben születtem a Szilágyságban, a 
hetedik esztendeje, hogy Szamosújvá-
ron élek, és szolgálok, mint az itteni ma-
gyar baptista gyülekezet lelkipásztora. 
Az örmények kultúrája, sorsa lebilincselő 

Olvasói levél

módon hat rám  mióta Szamosújváron 
élek, behatóan foglalkozom a témával, és 
nagyon jól esik a lelkemnek.

Többek között gyermekirodalommal 
foglalkozom, a tavaly jelent meg Babiloni 
történet címmel a bibliai történet alapján 
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írt verses kötetem a kolozsvári Koinónia 
Kiadónál, az idén pedig egy újabb gyer-
mekverses könyvem a székelyudvarhelyi 
Erdélyi Gondolatnál. Tudtommal a magyar 
gyermekirodalomban még nem foglalkoz-
tak idáig az örmény témával, ezért arra 
gondoltam, hasznos lenne a genocídium 
évfordulójára egy főként gyermekeknek 
szóló kötetet összehozni, hadd terjedjen az 
„örmény vírus!” A kéziratot néhány jeles 
erdélyi költő átnézte, és pozitívan véle-
ményezte, ugyanakkor gyermeklapjaink, 
a kolozsvári Napsugár és Szivárvány is 
folyamatosan közöl belőlük. 

Az Erdélyi Magyar Baptista Történelmi 
Bizottság elnökeként és több egyházi és 
irodalmi lap, folyóirat munkatársaként írá-
sokat jelentettem meg a genocídium kap-
csán. Jelenleg egy meseregényen dolgo-
zom, amely Szamosújvár örmény múltját 
mutatja be. 

Meglepő módon az anyai ágon való ku-
takodás során bukkantam olyan adatokra, 
mik arra engednek következtetni, hogy 
őseim között örmények is lehettek. Nagy-
mamám nagytatáját Kerekes Bálintnak 
hívták (18621941), ő Biharfélegyházáról 
1911ben költözött a szilágysági Ippra 
(Szilágysomlyó mellé). Baptista lelkipász-
torrá avatták 1904ben. Mivel a kommu-
nizmus idején mindenféle egyházi és sok 
magánarchívumot elkoboztak (legtöbbjük 
mind a mai napig hozzáférhetetlen), nem 
tudtam az ő személyénél távolabbra jutni. 
Tudni kell azt is, hogy az erdélyi magyar 
baptisták között ma is élnek örmény szárma-
zásukat számon tartó emberek (Mártonfi, 
Nyilas, Novák, Dóczi stb. családok), va-
lamint azt, hogy a romániai baptizmus 
terjedése nagymértékben tulajdonítható 
Oroszországból érkező örmény lelkészek 
(pl. P. Bagdasarian – az ő képe a buka-
resti teológiai egyháztörténetjegyzetben 

is megtalálható) munkásságának. A kö-
zel 2 millió tagot és hozzátartozót össze-
fogó Európai Baptista Föderáció elnöke 
e hónap végétől az örményországi Asatur 
Nahapetyan lesz. E rövid kitérőt csak azért 
tettem, hogy érzékeltessem az örmény be-
folyást a baptista egyházban. Nagymamám 
még gyermek volt, amikor nagyapja, Kere-
kes Bálint meghalt, így nem sokra emlék-
szik vele kapcsolatban, de arra igen, hogy 
sasorrú, sötét bőrű, vastag szemöldökű, 
kopasz ember volt – az abszolút armenid 
megjelenést, amit gyermekei is örököl-
tek, a fennmaradt fényképek is igazolják. 
Emellett miből gondolom, hogy örmény 
leszármazott volt?

1. Jelentős vagyonnal rendelkezett 
(ez nem hozható összefüggésbe az egy-
házban betöltött szerepével, ugyanis 
ő ajándékozott nagy területeket az egy-
háznak Biharfélegyházán és Ippon is). 
Ippra költözve egy fél utcát megvásárolt, 
és egymás mellé épített házakat gyermeke-
inek. Az első telket odaadta imaházépítés 
céljára. Hatalmas erdőrészt és szőlősöket 
is vásárolt (ezek nagy részét a gyüleke-
zet rászoruló tagjai dolgozták meg saját 
célra), és olyan mezőgazdasági gépekkel 
rendelkezett, amilyeneket korábban nem 
láttak Ippon (vetőgép, vas eke, különféle 
boronák – erre még ma is emlékeznek né-
hányan). A mezei munkákat természetesen 
nem ő végezte, hanem kiadta napszámo-
soknak. Honnan volt ez a jómód, és a lehe-
tőség mások megsegítésére is? 

2. 1886ban nemesi vérből való lányt 
vett feleségül, Ercsey Zsuzsannát (Arany 
János felesége is ebből az Ercsey család-
ból való volt).

3. Sötét bőrszíne és vastag szemöldöke 
miatt némelyek attól féltek, hogy képessé-
ge van a szemmel verésre, az igézésre (ezt 
egy idős néni árulta el nemrég).

4. Amint kopaszodni kezdett, haját há-
tulról előre fésülte – ez nem volt szokás 
sem a bihari, sem a szilágysági magya-
roknál, azonban az interneten is sok olyan 
képre lehet bukkanni ebből a korból, amin 
ilyen hajviselettel rendelkező örményma-
gyarok láthatók.

5. A család Ippon szoros kapcsolatban 
állt az örmény Begidsán családdal – ők ké-
sőbb fölvették a Bánkúti nevet.

6. Még Biharfélegyházán bölcsőt fara-
gott születendő gyermekének (engem is 
ringattak abban a bölcsőben, rossz állapot-
ban ma is megvan nagyszüleim padlásán), 
amelynek fejdíszeként az örmény örökké-
valóságszimbólumot jelenítette meg – eb-
ben a formában a bihari népművészetben 
ez a szimbólum nem volt használatos.

Ezekből arra következtetek, hogy Kere-
kes Bálint ükapám legalább egyik oldalról 
örmény származású volt – ezt rokonaim, az 
ő leszármazottai is hasonlóképpen gondol-
ják. Lakóházának lebontásakor (az utódok 

új házat építettek helyére) felelőtlen embe-
rek három ökörszekérnyi iratot semmisí-
tettek meg. Ennyire jutottam a kutatásban. 

Az apai, Kiss ágon nem volt lehetősé-
gem nyomozni, de nagyon szeretném foly-
tatni, amit elkezdtem. 

Az Önnek elküldött versekkel kapcso-
latban csak annyit jegyzek meg (amint azt 
észre is vehette), hogy legtöbbjük az Ör-
mény Apostoli Egyház szellemiségéből 
táplálkozik.            

Rendkívül örülök, hogy egy rövid idő-
re bár, de személyesen is találkozhattunk 
a Világosító Szent Gergely búcsún (Gergő 
fiúnk – 3 éves – neve is az örmények apos-
tolára utal), és remélem, hogy lesz még rá 
alkalom. Szeretettel küldöm a szamosújvá-
ri plébánia előtt készült képeket. 

További sok erőt kívánok Sarolta néni 
számára, és Isten áldásait minden munká-
jára, lépésére!

 Szeretettel és mély tisztelettel:
Kiss Lehel     

dr: Issekutz Sarolta és Kiss Lehel


