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Issekutz Sarolta

Az Issekutz-család 
a Kárpát-medencében

Régóta foglalkozom a gondolattal, hogy 

a számtalan könyvben már publikált do-

kumentumokat, adatokat összefésülve, 

gyermekeim, unokáim számára átadom 

családunk történetét. Mert megérdemlik 

�seink, hogy példaként álljanak el�ttünk 

az élet viharában, és iránymutatást ad-

janak.

Az Issekutz-család egyike azon ne-

mesi családoknak, akik örmény me-

nekültekként kerültek Erdélybe a XVII. 

században, magyarrá váltak, de mindvé-

gig megtartották örmény identitásukat 

is. Ma már úgy nevezik magukat, hogy 

magyarörmények. Mivel Ani az �si id�k-

ben Örményország f�városa is volt, az itt 

lakók, az innen menekültek hordozták 

magukban a nemességet, a  szellemisé-

get, a  kézm�vességet, a  kereskedelmi 

szellemet, a  vallásosságot, az összetartozás érzését. Ezeket a tulajdonsá-

gokat hozták magukkal a hosszú menekülésük során, és ezt hozták be a 

Kárpát-medencébe, Erdélybe. Mint tehetséges közösség jól beilleszkedtek 

és alkalmazkodtak az itt él� más közösségekhez (magyarok, székelyek, szá-

szok, oláhok stb.), sikeresen közrem�ködtek a haza gazdasági és szellemi 

felvirágoztatásában (tudományos, kulturális és közigazgatási területen) és 

jó magyarként mindig védelmezték a hazát (két aradi vértanút és kb. hetven 

f�tisztet adva 1848–49-ben). Más magyarörmény nemesekkel együtt mindig 

szem el�tt tartották, hogy a gazdasági életben elért eredmények egyúttal 

kötelezettségeket is jelentenek sz�kebb és tágabb közösségükkel szemben. 

Az �si örmény hagyományokat követve ragaszkodtak örmény katolikus hitük-

höz, templomaikhoz, a vallás igen fontos szerepet töltött be egész életükben. 

Bár az Issekutz-család az utóbbi 100-150 évben szétszóródott a világban, 

elmondható, hogy leszármazottaik (a  leányágakat is fi gyelembe véve) ma is 

jelent�s szerepet töltenek be a közéletben, a gazdasági, tudományos és kul-

turális világban.

Cikkemben el�ször az örmény közösség történetét foglalom össze, majd 

bemutatom, az Issekutz-családokat, kiemelve a haza életében betöltött szere-

püket, eredményeiket.
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Az örmények a világon els�ként, 301-ben vették fel a kereszténységet, és Ör-

ményországban államvallássá vált az örmény apostoli vagy gregorián (ortodox) 

vallás. Írásbeliségük 405-ben alakult ki, csodálatos kódexeket hoztak létre.

�seink 1239-ben menekültek el az �shazából, az „ezeregy tornyú Ani” szé-

kesf�városból, a szeldzsuk török, tatár betörés el�l, ahol a királyi udvar neme-

seihez tartoztak. Hosszú menekülés (Kaukázus, Krím-félsziget) után Moldvában 

találtak menedéket, több várost alapítva. A  moldvai vajdának az örményeket 

súlyosan sért� rendeletei azonban ismét menekülésre kényszerítette �ket, a Kár-

pátokba húzódtak, majd kérelmezték I. Apafi  Mihály fejedelemt�l az Erdélybe tör-

tén� betelepülést. A fejedelem ismerte az örmény keresked�k, iparosok jó hírét, 

ezért a török dúlta Erdélyben, a kiveszett keresked�- és iparosréteg újraterme-

léséhez, szívesen fogadta �ket. 1672-ben történt a tömeges betelepülés. Még a 

XVII. század végén az addig apostoli vagy gregorián örmények a Lembergi Unió-

hoz csatlakozva – elismerve a római pápa f�ségét – örmény szertartású római 

katolikusok lettek. A fejedelem privilégiumokkal látta el a menekülteket, akik ezt 

meghálálva önálló városokat hozhattak létre a megvásárolt földterületeiken, fel-

építették templomaikat, iskoláikat, kiépítették önkormányzati és szociális rend-

szerüket, önálló bíráskodási joggal a helyi ügyekben, szabályozva a közösség 

mindennapi életét. Zárt kolóniákban éltek, egymás között házasodtak, egészen 

Trianonig. Így alakult meg Szamosújvár (ma 

Gherla) és Erzsébetváros (ma Dumbraveni), 

kés�bb mindkett� szabad királyi városi jogot 

kapott, betelepültek Gyergyószentmiklósra a 

székely közösséghez, és azt polgárosodott 

várossá fejlesztették, valamint Csíkszépvíz te-

lepülést hozták létre. A f�leg marha- és egyéb 

állatkereskedelem, az állatok feldolgozása 

(mészárosság, szattyán- és kordovánkészítés) 

nagy hasznot eredményezett, meggazdagod-

tak. Az örmények segítették a császári udvart 

anyagi támogatásaikkal (pl. a 7 éves háború 

költségeinek viselése), aminek viszonzásaként 

nemességet kaptak (armális nemesek).

Az Erdélybe betelepült örménység rövid 

id�n belül igazi hazájának vallotta Erdély-

országot, a  magyar kultúrán feln�ve a ma-

gyar nyelvre váltotta anyanyelvét, és hazáját 

szeret� magyarrá vált. 1800-tól már kérel-

mezték, hogy a kincstári felterjesztéseket is 

magyar nyelven tehessék meg. Munkájukkal 

a társadalom hasznos tagjaivá váltak, létszá-

mukat felülreprezentálva vettek részt a haza 

polgárosodásában, szabadságharcaiban. Úgy 

nevezték �ket, hogy „magyarabbak a magyar-

nál” (gróf Teleki Sándor).

Amikor az örménység honfi úsítása meg-

történt (1840) és földterületeket is vásárolhat-

A b�rkötés�, kézzel írott Imádságos 

könyv bels� lapján: „Mellyben a 

Keresztény Catholicus Embernek 

minden napi Imádsági és Istenes 

Foglalatossági szép oktatásokkal 

öszve foglalttattak

Issekutz Zácsáriás írta 1800 dik 

Esztend�ben”
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tak, az erdélyi örmények egy része az örmény 

közösségekb�l kirajzott Erdély, a  Délvidék 

és Magyarország területére. Ezt követ�en 

sokan már az értelmiségi pályákon jelennek 

meg, állami hivatalokban, a politikai életben, 

gazdasági és kulturális területen. A családok 

azonban továbbra is fenntartották a családi és 

közösségi kapcsolataikat a gyökereket jelent� 

közösségekkel, az örmény katolikus egyház-

zal, s a (jövedelem)adót is oda fi zették.

Drasztikus változás 1920-ban, a  trianoni 

békediktátum következtében állt el�, amikor 

újra menekülni kényszerültek �seink, f�leg 

a csonka Magyarországra. Ez a menekülés 

folytatódott a második világháború idején is.

1997-ben alakult meg az Erdélyi Örmény 

Gyökerek Kulturális Egyesület, amely els�d-

leges céljául a szétszóródott közösség Magyarországon letelepedett tagjainak 

összefogását t�zte ki, az erdélyi gyökerekkel való állandó kapcsolattartás mellett.

Megindult az egyesület genealógiai kutatása, a közösség tagjaitól a doku-

mentumok beszerzése, aminek eredményeként 2000-ben kiadtuk a Gudenus 

János József által szerkesztett Örmény eredet� magyar nemesi családok ge-

nealógiája (kiadó: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület) c. könyvet, 

majd 2010-ben ennek javított és b�vített kiadását. Ez utóbbiban 59 örmény 

eredet� magyar nemesi család genealógiája került feldolgozásra a megne-

mesítést�l kezdve, ugyanis az azel�tt keletkezett iratok �seink erdélyi örmény 

nyelvjárása szerint íródtak, amely mára már kihalt. A  közel ezer oldalon – a 

színes címerrajzokkal együtt – megjelen� 59 nemesi család 5500 családba ága-

zott el. De nem csoda, hiszen az erdélyi örmény családokban 8-10, esetenként 

még 14 gyermek is született.

Így is több mint 250 év került feldolgozásra.

Az Issekutz-család két ága külön-külön nemességet kapott: Mária Teréziá-

tól 1758-ban Issekutz Mihály erzsébetvárosi polgár és neje, Márton Dorottya, 

valamint gyermekei, további leszármazottai, majd 1760-ban Issekutz Antal és 

Gergely testvérek – Márton unokaöccsei –, erzsébetvárosi polgárok és leszár-

mazottaik. Az Issekutz örmény név, jelentése kis Izsák, Izsák fi a Izsák. (A továb-

biakban az Issekutz név Iss. rövidítéssel kerül feltüntetésre.)

A két ág nemesítéséb�l leszármazottak 115 családnévvel szerepelnek. Ez 

azt jelenti, hogy az erdélyi örmény közösség tagjai valamilyen fokon rokonai 

egymásnak. Ezen rokoni fokozatok felfedezése és megismerése segít össze-

kovácsolni a hazai közösséget, különösen ha az �sök kiváló teljesítményei is 

megismerésre kerülnek.

Az Issekutz-család négy ága került részletesen feldolgozásra: a címerszer-

z� unokái közül Iss. Antal az aradi-pécskai ág megalapítója, Iss. Emánuel a 

marosvásárhelyi ágat, János István az erzsébetvárosi ágat, míg Ferenc Jakab 

a torontál-ittebei ágat alapítja meg. Jellemz�en mindegyik ág tagjai a meg-

nemesítést�l számítva három-négy generáció után, 1850 körül már polgári 

Erzsébetvárosi Issekutz-címer, 1758
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foglalkozásúak. A  genealógiájukban el�forduló jelent�sebb foglalkozások a 

számszer�ség sorrendjében: 18 orvos és gyógyszerész, 16 ügyvéd, jogász, 

6 kúriai bíró, törvényszéki tanácselnök, 10 katonai pályán, 8 mérnök, 5 köz-

igazgatásban dolgozó, 3 országgy�lési képvisel�, 3 közgazdász, 2 bankigaz-

gató, 2 papi hivatású, 2 iparm�vész, 1 rend�rf�tanácsos. Jogász-, orvos- és 

gyógyszerészdinasztiák sora mutatható ki.

A címerszerz� Issekutz Mihály erzsébetvárosi keresked� polgár nemessé-

gét az oklevél szerint a hazai kereskedelem felvirágoztatásáért és a többéves 

háború költségeihez több ízben felajánlott pénzadományok jutalmaként kapta, 

valamint mindkét család közös felmen�je érdemeiért, hogy az örménységnek 

Erdélybe, különösen Erzsébetvárosba letelepedését el�mozdította.

Issekutz Mihály Ágoston nev� gyermekét�l (erzsébetvárosi f�bíró) szárma-

zó Iss. Mária Anna (1746–1814) az 1760-ban ugyancsak nemességet szerz� 

Kiss (Ákoncz) Gergely gazdag erzsébetvárosi jószágkeresked� Izsák fi ának 

(1740–1796) lesz a felesége, aki 1781-ben földárverésen megvásárolta a 

Kincstártól a hatalmas kiterjedés� Elemér és Ittebe birtokokat a Délvidéken, 

benépesíti a birtokán lév� kipusztult falvakat, jól m�köd� mintagazdaságot 

hoz létre, kastélyépítésbe kezd mint az udvar hadiszállítója. Halálával – nyolc 

gyermekük közül – Kiss Ágoston fi a örökli a birtokot, akinek felesége Bogda-

novits Anna. Házasságkötésükön még örmény népviseletbe öltözött barátok 

is részt vesznek. A házasságból három gyermek születik, a legkisebb eleméri 

és ittebei Kiss Ern� aradi vértanú (Temesvár, 1799. július 13. – kivégezték 

Aradon, 1849. okt. 6.). Kiss Ern� négyéves korában elveszíti édesapját, és 

hatéves korában édesanyját. A  három unoka nevelését, a  hatalmas birtok 

vezetését, a  falvak lakosairól való gondoskodást, a kastélyépítés folytatását, 

a katolikus egyház anyagi (templomépítés) és személyes támogatását (misé-

ken orgonált) az özvegy nagyanya, Iss. Mária Anna vállalja magára (Délvidéki 

örmény nemesek. Elemér, Écska, Nagybecskerek, szerkesztette dr. Issekutz 

Sarolta, Budapest, Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2010). 

A rendkívül er�s egyéniség megállja a helyét minden tekintetben. Ern� uno-

kája feln�ttkorában is többször emlékezik meg szeretett nagyanyjáról, gon-

doskodásáról.

Kiss Ern� Wiener-Neustadtban végezte a Katonai Akadémiát, és magas 

rangú császári-királyi tiszt, amikor megérintik az 1848-as eszmék. Létrejön 

a független magyar kormány, és a magyar hadsereg a magyar minisztérium 

fennhatósága alá kerül. Elrendelték, hogy a magyar hader� esküt tegyen a 

magyar alkotmányra. Ern� lesz az els�, akit a magyar hadseregben tábornokká 

léptetnek el�. Nagy hazafi ként vesz részt a harcokban. Kossuth altábornaggyá 

lépteti el� és magyarországi f�hadparancsnokká nevezi ki, többször hadügy-

miniszterként is m�ködik. A temesvári csata elvesztése után, augusztus 11-én 

Kossuth lemondott, Görgey vette át a hatalmat, a haditanács döntése alapján 

augusztus 13-án Világosnál a magyar hadsereg letette a fegyvert Kiss Ern� je-

lenlétében. Október 6-án hajnalban golyó által kivégezték (ami csak a második 

sorozatlövésre sikerült a végrehajtóknak). Hazájához h� maradt, bátran vállalta 

a halált, bár gazdagsága biztosíthatta volna a kegyelmet számára, különösen, 

miután az ítéletet aláíró Haynau barátja volt a Katonai Akadémiáról, akinek 

nagy kölcsönöket adott. Talán éppen ezért kellett meghalnia?
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Kiss Ern�nek házasságon kívül két ikerlánya született, Rozália és Auguszta. 

Auguszta a szamosújvár-németi Dániel János hites ügyvédhez megy férjhez, 

aki királyi tanácsos, országgy�lési képvisel�, Torontál vármegye alispánja volt. 

Egyik gyermekük Szamosújvár-németi báró Dániel Ern�, �felsége valóságos 

bels� titkos tanácsosa, aki a millenniumi ünnepségek megrendezéséért kapta 

a báróságot. A  Dániel- és az Issekutz-család rokonsága Daniel Antal Mihály 

pankotai üknagypapa révén áll fenn, aki 1848-as kormánybiztos volt, és akinek 

leánya, Daniel Sarolta Amália Julianna az összeállítást író apai dédanyja.

Kiss Ern� nagyanyja, Kiss Izsákné Iss. Mária Anna egyik testvére volt Iss. 

János István (1755) erzsébetvárosi keresked�, akinek egyik dédunokája Iss. 

János (1848–1902) Dr. jur. ügyvéd Gyulafehérváron, városi tiszti ügyész, 

a Gyulafehérvári Hírlap felel�s szerkeszt�je és laptulajdonosa, a Gyulafehérvári 

Püspökség jogtanácsosa. Fia, Iss. János dr. királyi törvényszéki bíró, ennek fi a, 

Iss. János Simon dr. jur. ügyvéd, legfels�bb bírósági bíró, a Budapesti Örmény 

Katolikus Egyházközség ügyésze, a  XII. ker. 

Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnökhe-

lyettese, az ügyvéd adatközl� édesapja.

Ez az ág az Issekutzok erzsébetvárosi ága.

A  marosvásárhelyi ágból igen jelent�s 

Issekutz Antal (1815–1884) Dr. jur. okl. mér-

nök, hites ügyvéd, megyei törvényszéki ülnök, 

és leszármazottai: Iss. Gyula Jen� (1853–

1917) Dr. Magy. Kir. kúriai bíró, akinek fi ai 

Iss. Gyula Gy�z� (1884–1946) huszár �rnagy, 

az alagi versenyistálló tulajdonosa, valamint 

Issekutz Béla (Albert) (1886–1979) Dr. med., 

gyógyszerész, egyetemi tanár, Kossuth-díjas 

akadémikus. Iss. Béla Dr. a 20. sz. magyar 

kísérletes orvostudomány kiemelked� kép-

visel�je, a  modern magyar gyógyszerkuta-

tás megalapítója. Kolozsvár után Szegeden 

is megszervezte a gyógyszertani tanszéket, 

kezdeményezésére vállalja el Szent-Györgyi 

Albert a szegedi biokémiai tanszék vezetését. Kutatásainak alapja a hatás és 

a vegyi szerkezet összefüggésének elemzése volt. Több gyógyszer el�állítása 

f�z�dik nevéhez. Az általa teremtett gyógyszerkutatási iskola hozzájárult a ma-

gyar gyógyszeripar hazai és külföldi elismertségéhez. Több könyvet írt, ame-

lyek tankönyvnek számítottak a gyógyszerészképzésben. Gyógyszerrendelés 

szakkönyve sokszori kiadást ért meg, és napjainkban is a legfontosabb gyógy-

szerészeti kézikönyv. Dr. Iss. Béla 1976-ban egyik barátjának gratulációjára ezt 

írta: „Boldog vagyok, hogy mi, örmények, munkánkkal megháláltuk a magyar 

népnek, hogy befogadott bennünket hazájába.”

Dr. Iss. Béla három leszármazotti ága hét kiváló orvost, egyetemi tanárt, 

gyógyszerészt adott hazánknak és Kanadának.

A  marosvásárhelyi ág másik jelent�s személyisége Dr. Issekutz Gy�z� 

(Viktor) József Deodát Jen� (1855–1917) köz- és váltóügyvéd, országgy�lési 

képvisel�, aki a Magyar Párt képvisel�je, magyar hazafi ként az erdélyi örmény 

Dr. Issekkutz Béla akadémikus 

id�skori képe
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közösség, az örmény katolikusok védel-

mez�je volt, valamint fi a, Iss. Viktor Dr. 

(1888–1957) törvényszéki tanácselnök.

Ugyanazon felmen�kt�l származó Is-

sekutz testvérekb�l ered az arad-pécskai 

ág, melynek nevezetes személyei Issekutz 

Marcel Mihály György (1859–1916) Dr. jur. 

ügyvéd, országgy�lési képvisel�, a Pécskai 

Takarékpénztár igazgató elnöke, fi a, Iss. 

Béla (1898–1967) Csanád vármegye f�-

jegyz�je, Iss. László Dr. med. szemorvos, 

az Arad-Csanádi Egy. Vasutak felülvizsgá-

ló f�orvosa. Fiai: Aradon ügyvéd, illetve 

bankigazgató.

A  torontál-ittebei ág jelent�s szemé-

lyiségei: Issekutz Aurél Izsák János (1864–

1934), Krassó-Szörény vm. utolsó magyar 

alispánja, belügyi államtitkár, a III. o. Vas-

koronarend és a Ferenc József-rend tiszti-

keresztjének tulajdonosa. Iss. Antal (1827–

1903) Dr. jur. jogász, dévai polgármester, 

1848–49-es honvéd �rmester, a  Hunyad 

vármegyei Honvédegylet és a Hunyadme-

gyei Régészeti Társaság tagja, aki a bukovinai székelyek betelepülését, letele-

pítését segítette. Iss. Antal (1835–1894) Torontál vm. f�szolgabírája, a  Ferenc 

József-rend lovagja. Iss. Antal (1861–1935) ny. honvéd ezredes, a Ferenc József- 

rend hadiékítménye lovagja, Signum Laudis tulajdonosa. Iss. Jen� (1873–1923) 

ezredes, a III. o. Vaskoronarend, a III. o. katonai érdemkereszt, a bronz és ezüst 

katonai érdemrend, a Sebesülési érem, a német II.o. Vaskereszt tulajdonosa.

Az erzsébetvárosi Issekutz-család nevéhez f�z�dik az erzsébetvárosi Szent 

Erzsébet tiszteletére felszentelt barokk templom is, amelynek telkét az Issekutz 

család ajánlotta fel templomépítés céljára a város közepén. Az örmény katoli-

kus egyháztanácsban mindig vezet� szerepet vállaltak, a templom felépítését, 

felszerelését nagy összeg� és nagy érték� adományokkal (keresztel�medence, 

ezüst nagyméret� kandeláberek stb.) segítették, a város vezetésében többször 

viselték a f�bírói posztot.

Az Issekutz-család csak egy a sok erdélyi örmény nemesi és nem nemesi 

család közül, de története dióhéjban bemutatja, hogy a XVII. század utolsó 

harmadától betelepült családok miként lettek befogadó hazájuk megbecsült 

állampolgárai, akikre az utókor még ma is kegyelettel emlékezik. Azt is tudni 

kell, hogy a magyar hazának két miniszterelnököt és nyolc minisztert is adott 

a maroknyi magyarörménység. De örömmel állapíthatjuk meg, hogy a jelen 

is büszkélkedhet jó képesség�, szakmájában kiemelked�, hitéletét megtartó, 

közösségét és hazáját szeret� leszármazottakkal, akik továbbviszik az erdélyi 

örmények jó hírnevét.

Dr. Issekutz Gy�z� (Viktor) József Deo-

dát Jen� (1855–1917) köz- és váltó-

ügyvéd, országgy�lési képvisel�r�l rajz 

és szöveg: Uraim! Már a Pragmatika 

Sanctióban meg lett írva, hogy Erzsé-

betvárosnak egy képvisel�je lehet, s az 

– Issekutz! –


