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„Élő emlékezet” – Örmény származású 
családok Marosvásárhelyen – 7. rész

IZMAEL MIHÁLY - szamosújvári ke-
reskedő
Felesége: KARINGER MANURAI
Gyermek:
(1) Kajetán Károly (*Radnót, 1810 – 
✝Marosvásárhely, 1880) - kereskedő
Felesége: PAPP MÁRIA (*1814 – ✝1891)
Házasságkötés: 1843, Szamosújvár

Gyermekeik: 
a. Mihály (*1836 – ✝1874)
b. Anna (*1838 – ✝1917)
Férje: DUDUTZ JÁNOS (*1828 – 
✝1889)
Lásd a Dudutz család ismertetőt.
c. Károly (*1843 – ✝1907)
Felesége: Szamosújvárnémeti DÁNIEL 
AMÁLIA (*1848 – ✝1927)
d. Márton (*1845 – ✝1930)
Felesége: KONDRAY ANNA (*1857 – 
✝1907)
e. Ferenc Ferenc (*Marosugra, 1847 – 
✝Marosvásárhely, 1927)
Felesége: BOCSÁNCZY ANNA (*Sze-
lecske, 1865 - ✝Marosvásárhely, 1942)
Házasságkötés: 1883
Gyermekeik:

(e.1) Mária (*1889 - ✝1974)
Férje: AUFFENBERG ÁGOSTON 
(*1882 - ✝1955)
(e.2) Ferenc (*1890 - ✝1949)
Felesége: BUZESCÓ IRMA (*1890 – 
✝1980)
(e.3) Anna (*1892 - ✝1933)
Férje: HARMATH SÁNDOR (*1887 - 
✝1965)
Lásd a Harmath család ismertetőt.

IZMAEL CSALÁD
(e.4) Katalin (*1894 - ✝?)
Férje: SCHRONK JENŐ (*1892 – 
✝1975)
(e.5) Kornélia (*1898 – ✝1985)
Férje: dr. PÁLOSY JÁNOS (*1887 - 
✝1972) - ügyvéd
Gyermekük:
(e.5.1.) Albert (*1913 - ✝1943) - repü-
lő főhadnagy
(e.6) Rozália (*1901 - ✝2000)
Férje: OSVÁTH ELEMÉR (*1896 - 
✝1963) - gyógyszerész
(e.7) Ilona (Pulcheria nővér) (*1905 
- ✝1985)

f. Katalin (*1849 – ✝1904)
Férje: SZENTPÉTERY ANTAL (*1844 
– ✝1909)
g. István (*? – ✝?)
Felesége: ALEXA MÁRIA (*1849 – 
✝1878)

(2) Márton (*1845 – ✝1930)

Adatközlő: Aszalos Enikő Klára

Deák Ferenc (Győzelem) tér – Poklos utca 
találkozásában álló házsor, (közte az Izma-
el ház), a „tornyos városháza” építésekor le-
bontják
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DUDUTZ JÁNOS (*1828 – ✝1889) - ke-
reskedő
Felesége: IZMAEL ANNA (*1838 - 
✝1917)

Dudutz János papír-képeslap boltjának 
árukínálatát így reklámozta:
„S ha, kinek babája levelét várja
csakis nálam van a legszebb képes kártya.
Írhat erre aztán szerelmes dolgokat,
még a legszebbért sem számítunk fel sokat ”
Lakóházuk, ismertebb nevén a Dudutz 
ház, a Rózsák tere 54. szám alatt késő 
barokk stílusban épült, és eredetileg a 
Bucher család tulajdona volt. A 18. század 
második felében az udvar felé terjeszked-
ve a házat megtoldották. 1970–ben az ud-
vari részekből alakították ki a városi Vá-
sárcsarnokot. (Vö. Fodor S., Balás Á.: Vá-
sárhelyi útikalauz). A ház utcai frontján, 
az emeleti szobákban 1827-ig a Magyar 
Királyi Tábla működött.

DUDUTZ CSALÁD
Gyermekeik:
(1) Gábor (*1860 – ✝1892)
(2) János (*1862 – ✝1918) - vegyeskeres-
kedése a Nagypiac – Kossuth (Călărașilor) 
utca sarkán állt

Felesége: VIRÁG GIZELLA (*1877 – 
✝1938)

(3) Károly (*1864 – ✝1917) - erdőmérnök
Felesége: CSERNÁTONY RÓZA 
(Miskolc)

(4) Antal (*1866 – ✝1943) - bőrárú keres-
kedő, a „Dudutz sarok” Kossuth utca fe-
lőli részén levő boltjának árukészlete fő-
leg bőrárúból állt, de varrógépszíj, szövő 
gyapot, lenfonál, pokróc (takaró), posztó 
harisnya, gabonás zsák, vízhatlan védő-
ponyvát is tartott.

Első felesége: REICHARSPERG KA-
TALIN (*1873 - ✝1914)
Második felesége: BIRÓ JOLÁN 
(*1899 - ✝1968)

(5) István (*1868 – ✝1928), kereskedő, a 
„Dudutz sarok” Nagypiac felőli oldalán 
fűszer csemege, virág és növényvetőmag, 
illat – takarítószer, borvíz, építőanyag (ce-
ment), ipari célra denaturált szeszt forgal-
mazó nagyáruházukat tartott.

Felesége: IZMAEL ERZSÉBET 
(*1876 - ✝1915) – lsd. DUDUTZ – 
WESELY család

(6) Ferenc (*1870 - ✝1932) - kereskedő
Felesége: LÁZÁR ÁGNES (*1877 - 
✝1939)

lsd. DUDUTZ – MARTHY, DUDUTZ 
– BÜKKÖSI, DUDUTZ – SÁNTA, 
DUDUTZ – MITTELMAN családokat
(7) Gerő (*1842 - ✝1906)- orvos
(8) Irma (*1876 - ✝1950)

Adatközlő: Aszalos Enikő Klára

Családi kép: Dudutz Jánosné szül. Izma-
el Anna és férje Dudutz János nyolc gyer-
mekükkel
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Özv. Dudutz Jánosné szül. Izmael 
Anna és gyermekei: János, Antal, 
István, Ferenc, Irma, Gerő, Károly

    Családi kép 1903-ból:
Dr. Dudutz Gerő, Dudutz Ferencné szül. Lázár Ágnes és Dudutz Ferenc, két gyermek
Dudutz Jánosné Virág Gizella és Dudutz János, két gyermek
Középen: Dudutz Károly és özv. Dudutz Jánosné szül. Izmael Anna
Dudutz Antalné szül. Reiharsperg Katalin és Dudutz Antal, három gyermek
Dudutz Istvánné szül. Izmael Erzsébet és Dudutz István, két gyermek
Pototzky Péter és felesége Pototzky Péterné szül. Dudutz Irma

DUDUTZ IRMA (*1876 – ✝Ma-
rosvásárhely, 1950)
Férje: POTOTZKY PÉTER (*1869 
- ✝Marosvásárhely, 1945) - divat-
árú kereskedő
A lengyelországi örmény Pototzky 
család előbb Nagyszeben köze-
li Grossechenk (Nagysink/Seica 
Mare) környékén vásárolt földbir-
tokon gazdálkodott. Család tag-
jai Potorzky Gergely (1842-1906) 
és felesége: Dániel Mária (1846-
1920) majd Pototzky Péter (1869-
1945) és felesége: Dudutz Irma, va-
lamint Pototzky Irma (1875-1947) és férje 
Kovrig János (1864-1930), vásárhelyi je-
lenlétüket a római katolikus sírkertben lát-
ható síremlékek bizonyítják.
Napjainkban is élnek Pototzky nevű csa-
ládok Csík és Csíkszépvíz körzetében. 

DUDUTZ – POTOTZKY CSALÁD
Pototzky Péter saját tulajdonú 
lakóházat vásárolt Vásárhelyen 
(Kossuth utca 18 szám), ame-
lyet emelettel bővített. Főisko-
lai végzettsége szerint tisztvi-
selői beosztásban dolgozott a 
városházánál. Az I. Világhábo-
rú végén állásából eltávolítva 
divatárú üzletet nyitott a Ró-
zsák terén (Transylvania szál-
ló földszinti részén). A keres-
kedés fortélyaival nehezen bir-
kózó családfő megcsappant jö-
vedelmét azzal pótolta, hogy a 

lakóháza udvarán álló raktárakat bérlaká-
sokká alakította és így értékesítette.

Gyermekeik:
(1) IRÉN (*Marosvásárhely, 1896 - 
✝1987)

Pototzky Péter és 
Pototzki-né szül. 
Dudutz Irma
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Férje: KÁLMÁN OSZKÁR (*1880 - ✝?) 
- tisztviselő
Gyermekeik: 

(a) László
(b) Zsuzsanna - a család Németország-
ban él

(2) MAGDOLNA (*Marosvásárhely 
1902 – ✝Marosvásárhely, 1975)
Férje: ASZALOS PÉTER (*1891 – 
✝1970)
Gyermekeik:

(2.a) Árpád (*1925 – ✝Marosvásárhely, 
2007) - biológia tanár
Felesége: ALBERT KLÁRA (*1932 - 
✝?) - tornatanár
Gyermekeik: 

(2.a.1) Enikő Klára (*1954)
(2.a.2) Erika Judit (*1960)

(2.b) Éva (*1929 - ✝2014)
Adatközlő: Aszalos Enikő Klára

Aszalos Árpádné szül. Pototzky Magdolna, 
gyermekeik Árpád és Éva, férje: Aszalos Péter

Február hónapja is ünneppel kezdődik. 
2-án van Gyertyaszentelő Boldogasszony. 
Jézust 40 napos korában elviszik a jeru-
zsálemi templomba, ott van Mária és Jó-
zsef, s egy idős próféta, Simeon, meg egy 
idős prófétaasszony: Anna. Az ünnep éne-
kei között szerepel Simeon éneke: „Most 
bocsásd el szolgádat, Uram, szavaid sze-
rint békességben, mert látta szemem a 
megváltódat, Istenem”.* S aki még nem 

Az örmény naptárból
látta meg, törekedjen arra, hogy meglát-
hassa. Erre alkalmas a nagyböjt, mely e 
naphoz közel van. De lehetnek példá-
ink szentek is. Emeljük ki a hónap szent-
jei közül Szent Theodorosz katonaszentet 
(28.) Küzdésre adhat példát!

dr. Sasvári László

* Szent Liturgia örmény katolikus szer-
tartás szerint. Budapest 2006, 137. oldal

  

Balról: Hegedüs Annamária 
elnök, Fancsali G. János a Bu-
daörsi Örmény Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke és Béres 
L. Attila elnökhelyettes az Ör-
mények Velencéje című fotóki-
állítás megnyitóján

(Kép az 53. oldalon)


