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A műemlék leírása 
Az észak-dél tájolású Szentháromság-
templom a város főterének déli oldalán 
helyezkedik el. A templom egy nagymé-
retű hajóból és félkörívvel záródó szen-
télyből áll, melyhez egy nagyobb és két 
kisebb méretű torony csatlakozik. A hajó 
északi és déli oldalának bejárata elé egy-
egy kisméretű portikuszt építettek. A ha-
jót nyeregtető, a szentélyt pedig félkupola 
fedi, a kettő találkozásához kis huszártor-
nyot építettek. 

A torony többszöri összeomlásának, az 
eredeti tervek és az építőmester megvál-
tozásának köszönhetően a hajó és a fő-
homlokzat között elég nagy stílusbeli el-
térés figyelhető meg. A nyugati homlok-
zat Erdélyben szokatlan öttengelyes ki-
alakítása az egytornyú és a kéttornyú 
templomtípus kombinációjából született. 
Az íves alaprajzú nagy torony az egytor-
nyú barokk templomokra jellemző, az er-
kélyekkel ellátott oldalbejáratok pedig a 
kéttornyú típus sajátosságai. A főtorony 
kiugrik a homlokzat síkjából, a közpon-
ti, széles tengely egyenes falszakaszá-
hoz kétoldalt egy-egy negyedkör alapraj-
zú falrész csatlakozik. Ezeket lépcsőfel-
járónak és kápolnának alakították ki, fa-
lukat egy-egy egyszerű egyeneszáródású 
ablak töri át, tetejükön áttört mellvédű 
karzat jelenik meg. A negyedkör alapraj-
zú helyiségeket lépcsőzetesen kialakított 
egyenes falszakaszok csatolják az oldal-
tornyok tengelyeihez, melyre jobb oldalt 
Világosító Szent Gergely, baloldalt pedig 
Szent Szilveszter pápa tömbszerű, me-

rev, mára megcsonkult kőszobrát helyez-
ték el. A szélső tengelyeken jobb oldalt 
egyeneszáródású ablakot, baloldalt pedig 
szintén egyeneszáródású mellékbejára-
tot nyitottak. Az egész földszinti részt sá-
vos vakolás borítja. A nagyméretű főbejá-
ratot kettős falpilléreken nyugvó egyenes 
szemöldökpárkány zárja le, melyre szin-
tén áttört mellvédű karzatot helyeztek. 
A vékony pilléreket copfstílusú faragvá-
nyok díszítik: a fejezeteken rozetta, alat-
tuk rojtdísszel ellátott sávozott félkörív 
jelenik meg, alsó lezárásukat szintén rojt-
díszek képezik. Az orommezőt a templom 
titulusára vonatkozó kronosztichonos fel-
irat töredéke tölti ki. Említésre méltó a 
bejárat faajtaja, melyen a copfstílusban 
kedvelt füzérdísz és klasszikus elemek 
mellett a korai gótizálás jeleként csúcs-
íves díszítmények is megjelennek. A 
homlokzat övpárkánnyal elválasztott má-
sodik szintjén levő magas talapzatra he-
lyezett három ión fejezetű pilaszter és a 
fölöttük levő timpanon együttese a fő-
homlokzat leginkább klasszicizáló része. 
A falpillérek közötti mélyített falszakasz-
ban egy egyenes szemöldökű ajtót és egy 
félköríves ablakot nyitottak, melynek ki-
emelt váll- és záróköve a fülke falán is 
folytatódik. Az íves kialakítású, nagy-
méretű faltükrökkel díszített oldaltenge-
lyek falát egy-egy egyeneszáródású nyí-
lás töri át. Az oldaltornyok tengelyein két 
ión fejezetes pilaszter zár közre egy-egy 
egyeneszáródású ablakot. Aszimmetrikus 
hatást kelt a bal oldali falszakasz felső ré-
szén nyitott ablak, melynek jobb oldali 

Pál Emese

Szentháromság-templom (Örmény Nagytemplom), 
Szamosújvár (2. rész)

és Lengyelországban, számos díj és kitün-
tetés nyertese, magyarországi és külföldi 
egyetemeken tart mesterkurzusokat.

A Művészeti Líceum dísztermében 
Liszt Ferenc Lenóra című műve hang-
zott el zongorán, amelyet a zeneszerző 
Gottfried August Bürger balladájára kom-
ponált és amelyet Kistétényi Melinda for-
dított. Rainer Maria Rilke: Ének Rilke 
Kristóf zászlótartó szerelméről, halálá-

ról című költeményt Petra-Szabó Gizella 
fordította, zenéjét Kazimir von Pászthory 
szerezte. Az előadást rendezte Szőke Ist-
ván Jászai díjas rendező.

Az operaest szervezői a Lorántffy Zsu-
zsanna Kulturális Egyesület, az EMKE 
és a Marosvásárhelyi Örmény Kulturális 
Egyesület voltak.
(Új Magyar Szó – 2014. május 16.)

  

Az Örmény Genocídium 
99.évfordulójára emlékez-
ve, 2014. április 27-én az 
Örmény Katolikus Lelkész-
ség vendége volt Mariam 
Kharratján zongoraművész. 
A számos nemzetközi ver-
senyen sikerrel szereplő ör-
mény művésznő 1987-ben 
látta meg a napvilágot a Je-
reván melletti Arbat faluban. 
A jereváni Komitasz nevét 
viselő Zeneakadémia elvégzése után 2012-
től Norvégiában, az Adgari Egyetemen 
folytatja zenei tanulmányait, párhuzamosan 
koncertezve Európa több országában. Ha-
zánkban ez volt az első fellépése, amellyel 
nagy örömet okozott a szép számban megje-
lent magyar-örmény hallgatóságnak.

Előadói arculatát a magas szintű professzi-
onalizmus mellett belengi a nőiség sok-sok 
árnyalata a gyengéd kifinomultságtól a vul-
káni erőkig. Ez a bájos fiatal hölgy W. A. 
Mozart C-dúr szonátájában (K330) az üde 
finomság és intenzitás egyidejűségét éltette. 
A zenekarban való gondolkodás, vagyis az, 
hogy a zongorán előadandó művet gondolat-
ban szimfonikus zenekarra hangszerelte, kü-
lönös dimenziókkal gazdagította játékát.

A nagy orosz lélek, Szergej 
Rahmanyinov öt darabjában 
a szenvedély, a honvágy, a 
szárnyalás, a belenyugvás 
szólt hozzánk elemi erővel.

A Komitasz által gyűj-
tött, Garun (Tavasz van) 
kezdetű örmény népdalt 
Robert Andriaszján dol-
gozta fel zongorára, és 
Mariam ujjai alatt vált egy 
gyönyörű, sokszólamú, di-

adalmas tavasz-himnusszá.
Arno Babadzsanján a művésznő kedvenc 

zeneszerzői sorát gyarapítja. A Hat kép c. so-
rozatból a Korál egy lopakodó árnyakkal teli, 
fájdalmas világot tárt elénk, majd az Elégi-
ában egy keserédes, nosztalgikus vallomást 
hallhattunk.

Komitasz Barèr (Táncok) sorozatának 
Susikí tétele, ez a hamisítatlan örmény mély-
tüzű tánc a régmúltból, ismerősen csengett e 
sorok írójának 2007-ben megjelent, Örmény 
miniatűrök zongorára c. lemezéről.

Az idei, koránjött tavasz és a jó hangula-
tú április délutáni zenés együttlét harmóniája 
eszünkbe juttatta a Genocídium kapcsán azt, 
hogy minden síron nő virág... Köszönet érte 
Mariamnak!      Szilvay Ingrid

Mariam Kharratján a zongoránál

Mariam Kharratján, Zsigmond 
Benedek és Zakariás Antal Dirán
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párja vakablak. A második és harmadik 
szintet erőteljes övpárkány választja el 
egymástól. Ezen a szinten látható a min-
den oldalán félköríves nyílással áttört, 
barokk sisakkal lezárt két oldaltorony. A 
középtengelyekben egyetlen egyenesen 
záródó nyílás látható, az üresen maradt 
nagy felületeket néhány faltükör díszí-
ti. A gyámkövekkel alátámasztott hang-
súlyos párkány fölötti toronytestet a ba-
rokkban szokványos megoldások szerint 
alakították ki. Minden oldalán egy-egy 
kompozit fejezetű pilaszter között szem-
öldökköves, félköríves záródású ablakok 
jelennek meg. Fölöttük óralapok tűnnek 
fel, melyek fölött a koronázópárkány fél-
körívesen kiemelkedik. A toronysisak ho-
morú alsó részét párkánnyal elválasztott 
domború rész koronázza. 

A hajó háromtengelyes oldalhomlokzata-
it a vertikális jellegű mélyített faltükrök ál-
tal keretelt nagyméretű nyílások határozzák 
meg. A félköríves záródású ablakok fölött az 
egyházi építészetben ritkábban előforduló 
lantablakok láthatóak. A szentély felőli ten-
gelyeken a félköríves ablak alatt egy nagy-
méretű fekvő ovális ablakot is nyitottak. A 
homlokzatok egyetlen vízszintes tagoló ele-
me a lantablakok zárókövének folytatásaként 
megjelenő többszörösen tagolt párkány. Az 
oratóriumok szentély felőli oldalát egymás 
fölött két-két szegmensíves ablak töri át. A 
szentély falfelületét hatalmas faltükrök oszt-
ják három tengelyre, a két szélső tengelyben 
hosszú szegmensíves nyílások jelennek meg.

Folytatjuk
(2007. 07. 22. –http://lexikon.adatbank.
ro/muemlek.php?id=391)

  

Az összecsapások lefolyása és eredménye 
is hasonló lett a Dózsa-féle parasztfelkelés-
éhez, de Hora, Kloska és Krisan máig oláh-
ként (románként), nem pedig szegény job-
bágyként él a köztudatban.

A felkelők sorsa kezdettől meg volt pecsé-
telve, bukásuk után ezt a felkelést is iszonya-
tos kegyetlenséggel, az örökre való elretten-
tés szándékával torolták meg: a gyulafehér-
vári kivégzésre hatezer jobbágyot rendeltek 
ki szemtanúnak, had vigyék hírét a szörnyű-
ségnek! Az elfojtás felelőssége a magyar 
nemességre terhelődött, és ezzel a korabe-
li politikai elit mérgezett termést hozó ma-
got vetett! Az események hatására 1785-ben 
II. József az úrbérrendezés sürgős pótlásá-

ról intézkedett, mégpedig amint írták: „első-
sorban a zalatnai uradalomban, mert ott kez-
dődött a felkelés”. Ámbár végül látszólag 
helyreállt a régi rend, de a román paraszt-
ságban meggyökerezett, hogy neki közeli 
és engesztelhetetlen ellenfele a magyar ne-
messég. A véres parasztmozgalmaktól meg-
rettent nemesség pedig nem élt a francia for-
radalom által felkínált lehetőséggel, hogy a 
nemzeti függetlenség kivívására felkeljen 
a Habsburgok ellen, hanem lényegében az 
Udvar mellé állt, hogy cserében a császári 
katonaság biztosítsa a „nyugalmat”.

A jobbágyság helyzete később sem so-
kat változott. 1840-ben egy máig tisztázat-
lan ügyben bizonyos Varga Katalin (eredeti-

Gyarmati Béla
Az erzsébetvárosi Lukácsok és Zalatna

– az előzmények (2. rész)

leg egy brassói kötélverő polgárasszony öz-
vegye, egy műveltebb egyén) állott a kérel-
mező parasztok élére, akik a vármegyei túl-
kapások ellen – szokás szerint, a „jó király-
hoz” – Bécshez fordultak „jogsegélyért”. 
Katalin asszony többször járt Bécsben a pa-
rasztok képviseletében, a vármegye azon-
ban rendre dacolt az uralkodó rendelkezé-
sével – amik az országgyűlés megkerülésé-
vel születtek. Varga Katalint végül Andrei 
Șaguna ortodox püspök közreműködésével 
elfogták és a vármegye börtönébe vetették. 
(A lázongó jobbágyokat képviselő asszony 
ítéletre várva a börtönben élte át a ’48–49-es 
viharos időszakot is.1) Hogy a szociális fe-
szültséget mennyire nem érzékelték az „ál-
lamalkotó nemzet” tagjai, azt a már teljesen 
magyarrá asszimilálódott2 örmény családból 
származó Lukács Béla ötven évvel későbbi 
megjegyzése mutatja, aki a Varga Katalin-
féle mozgalmat utóbb holmi „rakonczát lan-
ko dás”-nak titulálta.

Számomra rendkívül zavaró az a kérdés, 
hogy hogyan volt lehetséges az, hogy az er-
zsébetvárosi Lukácsok éppen ebbe a darázs-
fészekbe telepedtek? Hiszen odaköltözésük-
kor tudniuk kellett, hogy Zalatna környékén 
az utóbbi 50–100 esztendőben nem egyszer 
folyt vér és pusztult minden! Valószínűleg 
túlságosan bíztak abban, hogy az „államha-
talom” végleg rendet teremtett, pedig mek-
korát tévedtek!

A belföldi parasztmozgalmak mellett ne 
hagyjuk figyelmen kívül a külföldi kapcso-

1 Varga Katalin sorsát összességében tökéle-
tesen ábrázolja Jókai a „Rab Ráby”-ban, attól 
függetlenül, hogy Ráby Mátyás Varga Katalin-
ról lett-e mintázva.
2 Lukács Bélának az államalkotó nemzethez 
tartozását országgyűlési képviselősége, majd 
hosszú éveken keresztüli sikeres minisztersé-
ge bizonyította.

lódású, elsősorban román nemzetiségi moz-
galmakat sem. A Moldvában és Havasal-
földön kibontakozódó román nemzeti érzést 
nem lehetett feltartóztatni a fejedelemség 
határán! Míg korábban a megvagyonoso-
dott, netán nemességet szerzett erdélyi olá-
hok/románok szinte önműködően váltak a 
magyar rendi társadalom részévé (a magyar 
politikai elit tagjává), addig a határontúli ro-
mán nemzeti öntudat átszivárgása következ-
tében felmerült azt az igény, hogy a román-
ság általánosan jusson ugyanolyan nemze-
ti jogokhoz (a magyarokkal szemben), mint 
amilyeneket a magyarok akartak kiharcol-
ni Béccsel szemben! (Reformkor nem csak 
Magyarországon volt, hanem az akkor há-
rom országban élő románság körében, még 
ha más körülmények közt is, és ha arról haj-
landók lennénk megfeledkezni is!) Az öntu-
datra ébredt románság úgy gondolta, hogy 
ha a sikert nem lehet a magyarokkal meg-
egyezve elérni, akkor támaszkodjunk kül-
ső segítségre: vagy a távoli Bécsre, vagy a 
szomszédbeli román fejedelemségekre (aki-
ket támogatott a románsághoz hasonlóan 
szintén ortodox orosz cár is) – nagyjából így 
fogalmazódhatott meg a román törekvés!

1848 nem véletlenül viselte a népek ta-
vasza jelzőt: ahogy a nemzeti öntudatra éb-
redt magyarságnak volt forradalmi ifjúsága 
(Vasvári, Jókai), úgy a román nemzeti öntu-
datnak is voltak hasonlóan lelkes képviselői, 
mint például a magyar történelemben nega-
tív szereplőként rögzült Avram Jancu3, aki a 

3 Avram Jancut kizárólag történetünkben ját-
szott fontos szerepénél fogva emelem ki, nem 
kívánva ezzel egyedülinek, vagy kiemelkedő-
nek állítani. (Említhetném – a nálunk teljesen 
ismeretlen 1848-as, rövid életű bukaresti for-
radalomban részes – Nicolae Bălcescut, vagy 
másokat is, de ők nem befolyásolták elődeim 
sorsát.)


