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A kerületi elnök asszony Nuridsány Zol-
tán örmény származású festőművész fele-
ségeként került közel az örmény kultúrá-
hoz, és csaknem 50 éve foglalkozik a mű-
vészetekkel, a magyarok és örmények kö-
zötti kapcsolatok ápolásával, mind kerüle-
tünkben és a fővárosban, mind Magyaror-
szágon, mind Erdélyben, mind Örmény-
országban.

Korát meghazudtoló energiával, lelke-
sedéssel, odaadással végzi nem minden-
napi munkáját. Nyugdíjas éveiben is ak-
tívan, tele tervekkel, megvalósításra váró 

Kitüntették 
az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét

ötletekkel. Minden fiatalnak példát mutat 
munkaszeretetével, eredményeivel és az-
zal a kimagasló színvonallal, amit a kezé-
ből kiadott munkák képviselnek. Munkás-
sága tiszteletet ébreszt a körülötte élők-
ben, dolgozókban.

A közel 50 éves munkát, valamint a pél-
damutató életet ismerte el a Fővárosi Ör-
mény Önkormányzat az ANI TRDAT Em-
lékéremmel. A kitüntetéshez szeretettel 
gratulálunk!

(Megjelent a XV. Kerületi 
Önkormányzat honlapján)

2017. február 24-én a Fővárosi Örmény Önkormányzat az Örmény Örökségért 
ANI TRDAT Emlékéremmel tüntette ki Nuridsány Zoltánnét, a XV. kerületi Ör-
mény Nemzetiségi Önkormányzat elnökét. 

  

Az örmények utolsó királynéja és a San 
Salvador templom

A Merceria turista-özönében könnyen 
el lehet sétálni a San Salvador templom 
mellett anélkül, hogy észrevennénk, pe-
dig ez díszes hófehér homlokzatú barokk 
templom rejti az utolsó örmény királyné, 
Cornaro Katalin (1454-1510.) hamvait. 

Cornaro Katalin egy gazdag velencei úr 
leánykája volt, akit alig 14 évesen, 1468-
ban hozzáadták Ciprus királyához, bizo-
nyos II. Törvénytelen Jakabhoz. Hogy 
Ciprus királyának mi köze az örmények-
hez? Idézem:

Ispánki Katalin
Hajdanvolt örmények nyomdokain Velencében

2. rész
„Ciprus királyai … 1393-tól, az utol-

só örmény király, V. Leó halála után az 
1375-ben megszűnt kilikiai Örmény Ki-
rályság örököseinek tekintették magukat, 
és az Örményország királya címet is hasz-
nálták…”

Velence részéről az esküvő feltétele az 
volt, hogy ha a ciprusi királyi férj netán el-
halálozik, és nincs örökös, akkor az ifiasz-
szony örökli a királyságot. No, mit tesz is-
ten, (vagy tán Velenceiek?) az elhálást kö-
vető 8. hónapban Katalin már özvegy volt 
és Ciprus örököse! De hiába szeretett Ka-
talin Cipruson élni, Velence úgy döntött, 



Erdélyi Örmény Gyökerek2017. március-április

14

hogy mondjon le a ciprusi királyságról 
Velence javára, vonuljon félre és Velence 
őrző szeme alatt élje további életét. 

Ez a hagyomány. A valóság egy kicsit 
másként fest: I. Jakabnak és Katalinnak 
volt egy fiúgyermeke, bizonyos Utószü-
lött III. Jakab, aki érdekes módon szintén 
rövid életű volt, mindössze 1 évig élt (le-
gyünk vagy ne legyünk rosszmájúak a ve-
lenceiekhez?). Ugyanakkor Katalin még 
férje halálától (1473) számított 16 évig 
Ciprus királynéja volt, és csak ekkor mon-
dott le Velence javára a királyságról. Visz-
szatérve egy Asoló nevezetű kis települé-
sen (kb. 50 km. Velencétől) félrevonultan 
élt még 1510-ig, de végül Velencében halt 
meg még ugyanezen évben. 

Tovább a hagyomány: „Temetése egy zi-
vataros napon történt. A királynő akara-
ta szerint testét egyszerű ferences rendi 
ruha takarta. Velence nem volt hálátlan: 
hálájukat kifizetendő elkísérték utolsó út-
jára Velence főurai, Velence pátriárkája, 

püspökök és a hívek között a velencei ör-
mények, akik királynéjuknak a végső tisz-
teletet akarták megadni. A körmenet a 
Canal Grandén végig kísérte a SS. Apos-
toli templomig, ott maradt a teste hatvan 
éven keresztül, addig amíg a San Salva-
dor templomba lett véglegesen elhelyez-
ve.” (EÖGYKE füzetek, 1997. 9.sz.)

A történet olyan jellemzően velencei, 
hogy még örmény vonatkozás nélkül is 
felkelti az ember figyelmét és becsalogat-
ja ebbe a gyönyörű és belül csupa műkin-
csekkel ékesített templomba.

Mert a San Salvador templom megér-
demel egy megállást. 1508-ban kezdték 
építeni egy korábbi, 12. sz-i templom he-
lyén. Olasz építőmesterek sora dolgozott 
rajta. A Velencében ritkának számító ba-
rokk homlokzat (ugyanaz a Sardi építette, 
akit az örmény templomnál említettünk) 
egy csodás templombelsőt rejt. A bolto-
zatok lanternáin túl Tiziano két oltárképe 
teszi fényessé a homályosságot. (Angyali 
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Üdvözlet és Krisztus színevál-
tozása.)

A jobb kereszthajó falán 
Cornaro Katalin márvány-
ból készült síremléke. Raj-
ta a dombormű (Bernardino 
Contino alkotása) azt az 
eseményt mutatja, amikor 
Caterina királynő a koronáját 
Agostino Barbarigo dózse ke-
zébe adja.

A királynő a síremlék előtt a padlóba 
süllyesztett sírban nyugszik. A sírkövön 
latinul ennyi olvasható: 
„CATHARINAE CORNELIAE CIPRY 
HIEROSOLIMORUM AC ARMENIAE 
REGINAE CINERES”
(Catherina Cornaronak, Ciprus, Jeruzsálem 
és Örményország királynéjának hamvai.)

Megjegyezzük, hogy a Cornaro csa-
lád Velence egyik leggazdagabb patríci-
us családjai közé tartozott, mely az évszá-
zadok folyamán városi elöljárókat és több 
dózsét is adott Velencének. Több palotá-
juk (szám szerint 7) állt a Canale Grande 
partjain. Egyikük a barokk Palazzo/

Ca’Corner della Regina, mely 1724-ben 
épült az ősi családi ház helyén, ahol Ka-
talin született 1454-ben. 

Katalin alakja több festőt megihletet, 
egyik leghíresebb (és egyben, amelyik a 
legszebbnek ábrázolja Katalint) a Tiziano 
festette portré (Uffiziben). Érdekesség-
ként megemlítjük, hogy Gentile Bellini 
Katalinról készült festménye a budapesti 

Szépművészeti Mú-
zeumban van! 

 
A Mourat-Raphael 

iskola 
Az iskola az eredete 
visszanyúlik 1834-
ig, amikor két dús-
gazdag, Indiában 
élő örmény kereske-
dő Samuel Mourat 
és Eduardo Raphael 
Gharamian szemé-
lyesen felkeresték a 
szent Lázár szige-
ti mechitarista rend 
vezetőségét és pénzt 

adományoztak egy örmény iskola alapítá-
sára. A két lelkes örményfi ezzel Mechitár 
atya – máig is nagyon érvényes – álma 
megvalósulásának adott lehetőséget: az 
örmény kultúra terjesztésével feléleszte-
ni és életben tartani az örmény identitást a 
világ minden tájára szétszóródott. örmény 

Cornaro Katalin Gentile Bellini festményén ...és Tiziano festményén
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diaszpóra tagjaiban elsősorban a le-
származott fiatalokban! 

Az első iskola Paduában nyílt meg 
Mourat néven – 1836-ban. Két évvel 
később a második iskola Velencében 
nyílt Raphael néven egy csodálato-
san szép palotában, a Ca’ Pesaroban 
(a Canale Grandera néző épület je-
lenleg a Modern és Keleti Művé-
szet Múzeumnak ad otthont). Az is-
kolának akkoriban olyan sok diákja 
volt, hogy egy idő után kicsinek bi-
zonyult az épület és nagyobb után kellett 
nézni. 1850-ben sikerült megvásárolni a 
Ca’ Zenobio épületét. 1870-ben a két is-
kola „Mourat-Raphael Collegium” néven 
egyesült itt Velencében 

Az iskola mindenkor neves oktató gár-
dával rendelkezett, és hosszú ideig ma-
gas szintű tudományos oktatást biztosított 
mind világi mind egyházi téren a világ 
minden tájáról érkező örmény diákoknak. 
Az itt képzett diákok hírnevet szereztek 
az örménységnek külföldön és Itáliában 

egyaránt a kultúra, a tu-
domány és a társadal-
mi életben: neves orvo-
sok, jogászok, írók, mű-
vészek, költők, zenészek 
kerültek ki közülük. 

A fellelt forrásokban 
felsorolt nevezetes di-
ákok között nem talál-
tunk magyar-örmény 
személyt, de bizonyos 
információk arra enged-
nek következtetni, hogy 
az általunk ismert szent 
Lázár szigeti erdélyi ör-
mény származású atyák 
(Ákontz-Kövér István, 

Fogolyán András és Fogolyán Miklós) 
mindhárman ebben az iskolában tanultak.

A „Pacsirtavár” olvasói emlékezhetnek 
arra, hogy az írónő nagyapja, Yervant, akit 
Padova és környékének neves orvosaként 
tartottak számon, szintén ebben az iskolá-
ban tanult. 

A gyönyörű barokk palotát (mely láto-
gatható, sőt egy része motelként szolgál!) 
a Zenobio család építtette 1600-as évek vé-
gén. Mint a legtöbb velencei palota bel-
sejének kiképzése ez is a 17. sz-i Velence 

A Ca’ Zenobio épülete, melyben a 
Mourat-Rafael iskola van
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életstílusát és művészeti ízlését testesíti meg 
a hatalmas – annak idején bálteremként mű-
ködő - Tükör teremmel és egyéb termekkel, 
melyekben korabeli festők – többek között 
Tiepolo – festményei ékesítik a falakat.

Ha most visszatérünk a velencei örmé-
nyek történetéhez sajnálattal kell megálla-
pítanunk, hogy 12-17 sz. közötti jelentős 
szerepüket lényegében – Velence hanyat-
lásával együtt ők is – elvesztették. A ke-
reskedelem lanyhulásával közösségeik is 
a XVII. sz. végére meggyengültek, s bár 
a mechitaristák megtelepedése a szigeten 
némi fellendülést hozott a városi örmény-
ség életébe, de például a templomi szolgá-
latot áthelyezték a San Lazzaro szigeti ko-
lostorba s ezzel a városi templom lassan 
használaton kívülre került. 

Ezután már csak nagyon kevesen érkez-
tek örmények Velencébe, még az 1915-ös 
események menekültjei közül is kevesen 
telepedtek meg egyáltalán Itáliában (azok 
is inkább más városokban, pld. Páduában). 

Ugyanez a folyamat zajlott le a Mourat-
Raphael iskola történetében csak időelto-
lódással: az alapítás első 150 évében je-
lentős szerepet töltött be az örmény diasz-
póra oktatása területén, az iskolában vég-
zettek tablóin nagy 
létszámú csopor-
tok láthatók még az 
1970-es évek köze-
pén is. Aztán - való-
színűleg a diaszpó-
ra erős asszimiláló-
dásának következ-
ményeként - egy-
re csökkent a hall-
gatók száma, míg-
nem 1990-es évek-
re sajnálatos módon 
megszűnt iskolai-
ként funkcionálni! 

Velencében az örmények szerepe egy-
re inkább a vallás ill. a sziget tudományos 
és oktatási területeire összpontosult, vilá-
gi része legfeljebb kisebb kereskedelmi 
egységekre (pl. néhány üzlet a városban) 
szorítkozott. Bár városi templomukat nap-
jainkban újra használják — nagyon ke-
vés örmény él a városban, Itália szerte is 
mindössze néhány ezren élnek már olya-
nok, akik örménynek vagy örmény gyö-
kerűeknek vallják magukat. 

Velencében ma már csak a szent Lázár 
szigeti mechitarista rend képviseli az ör-
ménységet, ami zarándokhellyé nőtte ki 
magát a diszpóra számára az örmény kul-
turális örökség és identitás megtartásában 
játszott szerepe okán.

Fotók: Dávid Krisztián, Ispánki Kati 
Felhasznált irodalom:

http://www.churchesofvenice.co.uk
https://en.wikipedia.org/wiki/Armenians_
in_Italy
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_Cipru-
si_Kir%....
EÖGYKE Füzetek 1997. 9., 10. sz.

(Elnézést kér a Szerkesztőség, hogy a január-
februári számban a szerző neve lemaradt.)

Az 1972-73-as év tablója


