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A megérintően szép liturgián Mátyás Kár-
oly székelyudvarhelyi főesperes-plébános 
az ünnep eredetéről is szólt, a jeruzsálemi, 
543-ban a Szűzanyának szentelt templom-
ról. A szentmisén az örmény nemzet vá-
rosunkban élő tagjait és tevékenységüket 
a Szűzanya oltalmába ajánlották.

„Bár az egykori székely anyaváros nem 
rendelkezik olyan örmény múlttal, mint 
Erdély több települése (Szamosújvár, 
Gyergyószentmiklós, Erzsébetváros, 
Csíkszépvíz), biztosak lehetünk abban, 
hogy a 19. század második felétől már te-
kintélyes létszámban öregbítették a város 
kulturális és gazdasági fejlődését – mond-
ta az ünnep szónoka. – Gróf Majláth Gusz-
táv Károly, Erdély főpásztora 1906-ban 
felszólította a plébánosokat, hogy azok-
ban a helységekben, ahol több örmény 
család él, Világosító Szent Gergely nap-
ján az örmény híveknek ünnepélyes szent-
misét végezzenek, s a papi zsolozsmát is 
a szentről válasszák. Ebből az alkalom-
ból magyar nyelven megjelentette az ör-
mények nagy szentjének életét. Az akko-
ri székelyudvarhelyi főesperes-plébános 
Gróf Zabolai Mikes János nagy szeretettel 
fogadta és igénybe vette az udvarhelyi ör-
mények segítségét a lelkipásztori munká-
ban. Az egyháztanács tagjai között pedig 
ott találjuk Dragomán Domokost, Esztegár 
Gerőt, Flórián Kristófot, valamint az Ol-
táregylet elnökeként dr. Vass Lajosnét.”

Az ünneplő egyesület az örmény ha-
gyományokat, szokásokat, a kultúrát, 
a gasztronómiát szeretné megőrizni és 
megismertetni a székelyudvarhelyiekkel, 
ugyanakkor helyi kultúránkat gazdagíta-
ni, gyarapítani. Azért imádkoztak, hogy 
tudjanak olyan polgárok lenni, mint nagy 
eleik, akiknek nevét megörökítette a vá-
rostörténet. Végül áldást kértek a Szálasy 
Mária és Szalay Dénes által készíttetett 
örmény zászlóra. A templomi ünneplés 
az Örmény Köztársaság himnuszának el-
éneklésével zárult.

Molnár Melinda
Nem volt még ilyen ünnep Udvarhelyen!

Az esztendő utolsó templomszentelési emléknapján Máriának a templomban 
történt bemutatását ünnepli a keleti és a római katolikus egyház. A kétéves 
székelyudvarhelyi Magyar–Örmény Kulturális Egyesület tagsága és pártoló-
ik védőszentjük ünnepét pénteken a ferences templomban tartott szentmisével, 
zászlóáldással, majd kulturális műsorral és örmény díszvacsorával ülték.

A Palló Imre Zene- és Képzőművésze-
ti Szakközépiskolában folytatódott esten 
„hajszálgyökereiket táplálták”: az iskola 
diákjai örmény zeneszerzők műveit mu-
tatták be, Gyarmathy Melinda örmény 
költők magyarul megjelent verseit tol-
mácsolta, majd a „szellemi vacsora” ke-
retében Bálintné Kovács Júlia örmény–
magyar kötődésekről mesélt. Szálasy 
Ferenc elnök pedig beszámolt tevékeny-
ségeikről. Zárásképpen a díszvacsora fo-
gásai az ízgazdag keletre emlékeztették 
az ünneplőket.

Tévedtek a történészek
A történészek évtizedeken át abban a hitben 
éltek, hogy ez az épület egy híres magyar 
nemes háza volt. Egy restaurálási szakér-
tői tanulmány azonban felborította ezt az el-
méletet. Kiderült, hogy az úgynevezett Bor-
nemisza-házat tulajdonképpen egy örmény 
ember építette.

Orbán János művészettörténésztől szár-
mazik ez a felmérés, aki ezzel új fejezetet 
nyitott a város történetében. Azonban szem 
előtt kell tartanunk azt a tényt is, hogy a ma-
rosvásárhelyi örmény közösségről igencsak 
keveset tudunk. Az örmények a császári fő-
városból hozott luxuscikkekkel keresked-
tek, és ők szállították például Bécsből Vá-
sárhelyre a Teleki Téka számos kiadványát.

A Haller-ház volt a Bornemiszáké! A vá-
ros meséi című könyv szerzője is tudni véli, 
hogy az egykori Sáros utca 1-es szám alat-
ti épületről hosszú ideig azt hitték, hogy a 

híres Bornemisza család tulajdonát képez-
te. 2010-ben az ingatlan renoválásakor el-
készült egy szakértői tanulmány, ami aztán 
teljesen más dolgokra derített fényt. A levél-
tárban talált adatok teljesen a feje tetejére ál-
lítottak mindent, amit eddig erről a házról 
tudni lehetett. Kiderült ugyanis, hogy tulaj-
donképpen a szomszédos ingatlan, a Haller-
ház volt a Bornemisza család tulajdona.

1803-ban készült el az épület
Ami az ingatlan történetét illeti: azt is leír-
ták, hogy a házat Csiki Márton építtette. Az 
örmény család a tizennyolcadik század má-
sodik felében telepedett le Marosvásárhe-
lyen, és ő maga a második generáció kép-
viselője volt. Sajnos nincs túl sok konkrét 
adatunk az építési folyamatról, nem tud-
juk, ki vezette a munkálatokat, vagy, hogy 

Nagy-Bodó Tibor
Az Örmények Háza Marosvásárhelyen

Erről az épületről mindenekelőtt azt érdemes tudni, hogy hosszú évtizedeken ke-
resztül nagyon sokan azt hitték róla, hogy a Bornemisza család tulajdonába tarto-
zik. Tévesen. Az okiratokból kitűnt, hogy ez bizony nem így van. Minden jel arra 
mutat, hogy az épületet az örmény Csiki Márton építtette. Családja a XVIII. szá-
zad második felében költözött ide, és telepedett le Marosvásárhelyen. Az Örmé-
nyek Házának is megvan a maga múltja, és története igencsak érdekes.

(Udvarhelyi Híradó, Hit-Vallás rovat – 
2013. nov. 23.)
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