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Bálintné Kovács Júlia                               
Az Azbé, Ázbé Azbej, Ázbej

családnevű örményekről – II. rész
Az örmény település
AzErdélybevalótelepüléselőttkörülbe-

lülkétszázötvenesztendőnátszomszédjai
voltakazörményekGyergyónak.Moldvá-
ban Foksán, Tekucs, Berlád, Hokná, Ro-
mán, Jassy és Botosán  nevű városokban
laktak. E régebbi lakóhelyük magyarázza
meg azt, hogy nem egy tősgyökeres ör-
mény családnak oláh hangzású és jelen-
tésű a családneve. Miután foglalkozásuk 
akereskedés,különösenamarhakereske-
désvolt,valószínű,hogyabaromtenyésztő
székelyekkel már jóval betelepedésük
előttérintkezésbenvoltakaPiricskei(ma
Békási) szoroson át. 1654-ben telepszik
leGyergyóban Hörcz Azbej és testvére, 
Vártig.Ezekalegelsőtelepülők”

Forrás: Kölönte Béla. Gyergyó története 
a kialakulástól a határőrség szervezéséig. 

(Tekintettel a nemzetiségi kérdésre.)
Gyergyószentmiklós,  1910

„Az Ázbej név, egy olyan örmény-
magyar családé, amelyik 350 éve él 

a Kárpát-medencében, inkább értékeket
teremtve az itt élő közösségekben, mint
felélve azokat.”

Forrás: Ázbej Tristan blogoldala

Természetesen nem vállalkozhatom arra,
hogynyomonkövessemennekacsaládnak 
aszerteágazását,hiszenazörménynagycsa-
ládokleszármazottai-mintazelőzőrészek-
bőliskitűnik,belaktákatörténelmiMagyar-
országot,majdmégmesszebbreiseljutottak.

Ázbej Sándortválasztottamakövetkező
részek„központi”alakjává,mertszületésé-
nek100. évfordulója alkalmával többen is
foglalkoztakmunkásságával és gazdagnak
mondhatóforrásanyagottaláltamróla.

“Egyépítészabetonbasimulónemze-
dékből.SzázéveszületettÁzbejSándor”,
in: Zempléni Múzsa 13:4 (2013), 51–60.

Ázbej Sándor egy hegyaljai faluban, 
Erdőbényénjöttavilágra,1913.augusz-
tus 26-án. Erdélyi örmény család sarja,

Mely punctumokat e szerint vettük ki, Ebesfalvi kereskedő örményeknek assecurállyuk 
őket, hogy életben, mind magunk mind penig legitimus successorinkat meg tartani 
kötelezzük, az mi szokott petsétünkkel és kezünk írásával megerősítettük nevünknek 
hathatósága és megváltozhatatlan ereje által.

Kelt Fogarasi kastélyunkban 1696. február 7-én. 
A p a f f i M i h á l y m. p.

(Forrás: Ávedik Lukács: Szabad királyi Erzsébetváros monográfiája 1896.
– hasonmás kiadás, Erdélyi Örmény Múzeum 9., 2004,

Kiadó: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület)

kereskedő édesapja születése előtt tíz
évvel költözött a Zemplénbe, hogy er-
dőgazdálkodással és szőlőtermesztéssel
foglalkozzék.Valószínű, hogymindig is
hegyvidékenéltezacsalád,hiszenErdő-
bényeelőtt közép-Erdélyből,Szamosúj-
várkörnyékérőlaMáramarosvármegyei
vadregényes Gyertyánligeten is eltöltöt-
tek  pár évet.
Akésőbbiépítészművészetiérdeklődé-

sétbátyja,aMünchentismegjártportré-
éstájképfestőÁzbej Imreébreszthettefel,
aki1901-benszületettmégacsaládtörté-
netelőzőállomásán,Gyertyánligeten.
A fiatal fiú minden bizonnyal a test-

vérét követve iratkozott be a képzőmű-
vészeti főiskolára.A gimnáziumi éveket 
a debreceni és sátoraljaújhelyi piaristák-
náltöltötte,de1924–26közöttaSárospa-
takiReformátusKollégiumdiákjaisvolt,
aholagimnázium2-3.osztályaitvégezte.
Grafikai tanulmányait azonban hama-

rosan félbehagyta, és inkább építészetet

hallgatott. A műegyetem építész karán
1940-bendiplomázott.
Örménygyökereirőléskereszténynevel-

tetésérőlsokáignemtanúskodtakamunkái,
azonbanapályájavégénmindkétutóbbi
identitása előtérbe került, amikor felkér-
tékabudapestiörménykatolikusokOrlay
utcai kápolnájának a kialakítására.Nyil-
vánvalóanvoltkapcsolataazörménykö-
zösséggel, azért kérték Őt fel a kápolna
kialakítására.
A trianoni döntést követő, Erdélyből

a megmaradt országba tartó átvándor-
lás során örmények is számosan ke-
rültek a fővárosba. Egyházközségüket
már 1922-ben megalapították, önálló
tulajdonúistentiszteletihellyelazonban
1974-ig nem bírtak.Az 50-es években
vásároltamegvezetőjük,Kádár Dániel 
Antal plébános a Lelkészség számára 
a Gellérthegy lábánál fekvő Orlay ut-
cában a historizáló villa fele részét
saját vagyonából, majd a másik felét

A Fővárosi Örmény Klub első összejövetelén: Jobbról, a középső sor szélén tapsol Ázbej Sándor
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A Fővárosi Örmény Ön-
kormányzat által szervezett 
márciusi 21-i klubrendez-
vénykeretébenDr. Zsebők 
Csaba történész beszélt
nemrégmegjelentkönyvé-
ről,amelybenaz56-osfor-
radalom és szabadságharc
eddig kevéssé feltárt feje-
zetévelfoglalkozik.

Zsebők Csaba 56-os élő
tanúkkal közösen mutatta
beTiszta szívvel 1956-ban 
–A ’Kolhoz Kör’: a forra-
dalom (egyik) szellemi előkészítője című
könyvét a régi Pesti Vármegyeházán, 
a Nyáry Pál termében. A rendezvényen
adíszvendégDr. Kabdebó Lóránt iroda-
lomtörténész, kritikus, professzor eme-
ritus – aki az ’56-osTiszta szívvel szer-
kesztőbizottságitagja–,Kelemen Elemér 
professzor, valamint Trencsényi Imre 
szerkesztőemlékezettakönyváltalmeg-
idézett eseményekre. Kelemen Elemér 

Tiszta Szívvel 1956-ban – Egy hiánypótló kötet 
bemutatója a Fővárosi Örmény Klubban

az56-os„Tisztaszívvel”lap
egyikeredeti(nagyonritka)
példányábólfelolvastaMáté 
Imrének a forradalom ki-
törését pár héttel korábban
megjósolóversétis.

ZsebőkCsaba a kötetmeg-
írása előtt hajdani állam-
biztonsági forrásokat is
kutatott. Ezekből is ki-
derült: a rendszerellenes
egyetemistákból, s a pár
oktatóból álló „Kolhoz
Kör” és a Tiszta szívvel

című ELTE-s folyóirat „csapata” – so-
raiban például I. Tóth Zoltánnal, Sza-
bad Györggyel, Molnár Józseffel, illetve 
Máté Imrével, ifj. Domokos Pál Péterrel, 
Szakács Sándorral,Dr.KabdebóLóránt-
tal – rendkívül jelentős hatást gyakorolt 
az 1956-os eseményekre. „Félig nyilvá-
nosan” ’56. március 15-én léptek színre 
aRégiOrszágházVendéglőben.

Pagonyi Judit

Jobbról Dr. Kabdebó Lóránt, Kelemen Elemér és Trencsényi Imre

1974-ben,amelynekÁzbejSándorépí-
tetteátafölszintjétkápolnává.
Az örmények térítő püspöke,Világosító 

Szent Gergelypatrocíniumátviselőkápolna
nagyobb részét az eredeti falak fogadják
magukba.Ázbej amellékhajón átmegkö-
zelíthető főhajóhoz kapcsolta az újonnan
épített,négyoldalánsüttőivörösmészkővel
borítottnyolcszögűapszist,amelycentrális

elrendezése révén a keleti kereszténység
térképzésétidézi.Szinténkeletiutalásthor-
doznakazegyenlőszárúbizáncikeresztek,
amelyekafőhajóttagolónégymárványosz-
lopzömökkockafejezeteitdíszítik.Azem-
berléptékűteretaszakrálisatmoszféramel-
lett -valószínűlegazanyaghasználatmiatt
-aKádár-korhangulataisbelengi.

Folytatjuk

  

  

Március 14-én ünnepség Kiss Ernő
emléktáblájánál    

Balról: Várady Mária, Nurisány Zoltánné, 
Belényessy István

AXV.kerületÖrményNemzetiségiÖn-
kormányzat Képviselő Testülete fennál-
lása óta közösenmegemlékezik március
15-rőlésoktóber6-ról.
2002-tőlazÖrményÖnkormányzatszer-

vezésébenállítottKiss Ernőörményszár-
mazásúaltábornagy,aradivértanúemlékpla-
kettjével díszített emléktáblánál szerveznek
ünnepséget és emlékünnepséget egyaránt.
Az emléktáblát Nuridsány Zoltánné 

kezdeményezésére,négyévutánajárással
tudtákelhelyezniaXV.kerületKissErnő
utca ésSzentmihályiutca sarokház (volt
TaródyNagyGyógyszertár)falán.

Leleplezte és felavatta Katona Tamás 
történész2002október6-án.KissErnő
bronzplakettjétmegmintáztaNagy Előd 
a kerületben élő festő és éremművész.
Az első emléktábla voltKissErnő aradi
vértanúéakerületben,azaradivértanúk-
rólelnevezettutcáksorában!
Nuridsány Zoltánné elnök köszöntötte 

amegjelenteket.Smiutánelőzőlegfeltettek
egy fontoskérdést, amely ígyhangzott:


