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Halálának ötvenedik évfordulója és a pá-
lyaképét bemutató kis kötet 1  megjelenése 
indokolta, hogy az orientalista tudós mun-
kásságára emlékezzünk. Annak pedig kü-
lönös oka volt, hogy a róla 
szóló ismereteinket a fővá-
rosi örmény közösséggel is 
megosszuk. Örmény szár-
mazását Felvinczi gyak-
ran emlegette, de hogy ez 
az eredettudat milyen ágon 
vezethető vissza, az csak a 
róla szóló források ismere-
tében derült ki. Irattári ha-
gyatéka tanúskodik erről, 
mely a Hopp Ferenc Kelet
ázsiai Művészeti Múze-
umban maradt meg, mely 
intézménynek Felvinczi 
alapítója és sok éven át igazgatója volt.

Az erdélyi kultúra is sokat köszönhet 
Felvinczi Takács Zoltánnak. Az Észak
Erdélyt visszacsatoló második bécsi 
döntés után az első hívó szóra elvállal-
ta a kolozsvári egyetem magyar művé-
szettörténeti tanszékének fölállítását, és 
ennek hat éven át szuggesztív alkatú elő-
adója volt. Ő szervezte meg 1941ben a 
mindmáig legátfogóbb erdélyi művésze-
ti kiállítást, és külön is keleti művésze-
ti tárgyak fölsorakoztatásával tette lát-
ványossá az Erdélyben ünnepélyes kere-
tek között megrendezett Kőrösi Csoma 
Sándor évfordulót.

Hazalátogatásai a szűkebb szülőföldre 
a családi kapcsolatok megszakítatlanságát 
mutatták. Felvinczi a történeti Erdély és a 

Partium közötti Kővárvidék központjában, 
Nagysomkúton született. Apja és testvér-
öccse is ebben a nagyközségben működött, 
mint megbecsült orvos. Az örmény szárma-

zás  anyai ágon vezethető 
vissza. Felvinczi édesanyjá-
nak, Tömlő Gizellának csa-
ládja eredetileg a Szongott 
Kristóf által is emlí-
tett Tumul nevet viselte. 
A Tumulból azután Tömlő 
lett, majd még inkább ma-
gyarosítottan, Zolnai. A  
Zolnai név, a család kivá-
ló nyelvész tagjaira is utal, 
a szintén nagysomkúti szü-
letésű Zolnai Gyulára, il-
letve fiára, Zolnai Bélára. 
Utóbbi Felvinczivel egy 

időben lett a kolozsvári egyetem nyelvész 
professzora.

Az örménység és az örmény diaszpóra 
kutatása azután került, az orientalizmussal 
amúgy is elkötelezett Felvinczi Takács 
Zoltán figyelmének előterébe, hogy az 
1941es erdélyi művészeti kiállításon ör-
mény emléktárgyak egész sorát mutatta 
be. Végigkutatta a szamosújvári, erzsé-
betvárosi és gyergyószentmiklósi egyhá-
zi gyűjteményeket, és ezekből mutatott be 
az említett kiállításon kéziratos könyve-
ket, evangéliumokat, ritkaságnak számí-
tó imatekercset.

Az örmény művészet eredetéről szó-
ló következtetései ma is útmutató jellegű-
ek. Helye van itt, hogy ennek összegezé-
sét a maga teljességében idézzem.

„Az örmények művészete őshazájukban 
iráni alapon kezdett fejlődni. A szeren-
csétlen sorsú nép viszontagságai és ván-
dorlásai közben erős bizánci és török be-
folyás alá került. Mindezek a befolyások 
egy rendkívül érdekes és tanulságos egy-
házi művészetet fejlesztettek ki. Erről ta-
núskodnak a XVII. század második felé-
ben történt letelepüléskor behozott kegy-
szerek és illuminált könyvek.

Minket különösen érdekelhet az, hogy 
ékítményeikben a késő évszázadokban 
is érvényesült az abbaszida ornamenti-
ka, amelynek honfoglaló őseink díszítő-
művészete egyik származéka volt. A kele-
ti jellegű örmény művészet a XVIII. század 
első felében még életben volt, de csakha-
mar beolvadt az egyetemes nagy barokk 

termelésbe, amely a XVIII. század folya-
mán egységessé tette nagy mértékben – 
bár legkevésbé sem teljesen – Erdély mű-
vészetét is.

 Az örmény egyházi felszerelések hím-
zései árulják el leginkább a keleti egyház-
művészet befolyását és ennek következté-
ben rokonságot mutatnak a megfelelő ro-
mán művészettel is. Ennek a fonalművé-
szetnek, amely értékes anyagánál fog-
va is figyelemre méltó, jelentős tényezői 
az oszmán-török arabeszkek és virágdí-
szek. Az örmény hímzések mutatják leg-
jobban, hogyan váltott át az Apafi feje-
delem által betelepített keleti nép művé-
szi ízlése a nyugatiba. A változást lépés-
ről lépésre lehet követni. A képes kézirat-
ok viszont mindvégig megtartották sajá-
tos keleti jellegüket. A hal és a madár ős-
régi, Mezopotámiában a Krisztus előtti 

Murádin Jenő   

Az örmény kultúra eredetét is kutatta
Felvinczi Takács Zoltán

Édesanyjával, Sándor öccsével Nagysomkúton

Rajza a Hollósy festőiskolában, 
Nagybánya 1898
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harmadik évezredig kimutatható motívu-
mai a mi örményeink XVII. századi evan-
géliumaiban, énekeskönyveiben és egyéb 
egyházi kézirataiban még mindig első he-
lyen állanak. A könyvdíszek tisztán ékít-
ményes része viszont a Kaukázustól Dél-
Oroszországon és Moldován át vándorolt 
nép viszontagságos történelmét tükrözi. 
Ez az, amelyikben az arabeszk régi fajtái 
mindvégig érvényesültek. Az ékítmények 
egyik eleme a széles sarlós levél a nyugat-
ázsiai hellenisztikus római, nálunk pedig 
a népvándorlás kori művészetben már ott-
honos volt, a szeldzsuk törökök művésze-
tében még érvényesült, de az oszmánoké-
ban már nem. Éppen az az érdekes, hogy 
az örmény zárdák lakóinál fennmaradt. 
Egyik egészen sajátos jellemvonása az ör-
mény miniatúráknak a keleti, sőt távol-ke-
leti és egyben népvándorlás kori ékszerek-
re (hajtűk) emlékeztető rovátkolt minta.

Szükségesnek tartottam minderre nyo-
matékosan fölhívni a figyelmet, mert né-
hány igen jelentős műtörténelmi kérdés 
megoldásához a kulcsot szolgáltatja.” 
(Pásztortűz, 1941. 525–526.)

Belemélyedve a témába, Felvinczi né-
met nyelven is összefoglalta kutatásait, 
Die Kunst der Armenien in Siebenbürgen 
címmel, és ugyanerről értekezett a Magyar 
Rádió egyik 40es évekbeli adásában.

Az 1942es Kőrösi Csoma Sándor év-
forduló kapcsán a megemlékezésekre 
meghívott Giuseppe Tucci olasz Kelet
kutató, a későbbi Nehrudíjjal kitüntetett 
tudós vendégeként Felvinczi és felesége 
Rómába látogathatott, és hazafelé megáll-
tak Velencében, hogy a San Lazzaro szi-
geti mechitarista kolostorban örmény illu-
minált kódexeket tekintsenek meg.

Ha az idők nem sötétülnek el, és a há-
borút követően Felvinczinek nem kel-
lett volna távoznia katedrája éléről, majd 

Erdélyből is, bizonyosan többet köszön-
hetett volna neki az armenológia. Erre 
utalt Dr. László Gyula is, egykori kolozs-
vári tanártársa, aki Felvinczi halálakor 
(1964)  nekrológjában így írt róla: 

„Nem pusztán foglalkozása s hivatása 
volt a Kelet-kutatás, hanem:  életeleme. 
[…] Kolozsvári professzorsága alatt kü-
lönös figyelmet szentelt az erdélyi örmény 
művészetnek is. Anyai ágon ő is ennek az 
ősi műveltségű népnek fia volt.” (Archeo-
lógiai Értesítő, 1965. 2. sz. 217.)

1  Murádin Jenő – Murádin János Kris-
tóf: Felvinczi Takács Zoltán erdélyi évei 
és kolozsvári tanári működése. Sepsi-
szentgyörgy, 2014.

(szerk. megj.: Felvinczi Takács Zoltán 
1880. április 7én Nagysomkúton született, 
édesapja dr. Takács Sándor orvos, édesany-
ja Tömlő Gizella. 1964. december 4én Bu-
dapesten hunyt el.)

Úgy tudom, hogy az 1750es évekig visz-
szavezethető anyai ági családfán tisztán 
örmény felmenőink voltak, akik mind a 
gyergyószentmiklósi kolóniához tartoztak.

Dédapám Vertán Lukács az 1800as 
évek második felétől Magyarbánhegyesen 
telepedett le feleségével Rétháti Kövér 
Máriával, ott született nyolc gyermekük-
nek egyike volt anyai nagyanyám, Vertán 
Kornélia.

Idézet a magyarbánhegyesi Hon 
és népismereti szakkör honlapjáról:

A Vertán család birtoka a Tippán
Csupor dűlőben terült el. Az egykori kato-
nai felmérések alapján 18721884 között 
kerülhetett a tulajdonukba. A Vertán csa-
lád igen népes, családfájuk a XVIII. szá-
zadig visszavezethető. A családfának csak 
egy részét közöljük a honlapon.

A magyarbánhegyesi birtokhoz elsőként 
az emberszerető Vertán Lukács juthatott. 

A Vertán család birtokát 1902ben csatol-
ták Magyarbánhegyes községhez. Vertán 
Lukács támogatásáról biztosította a köz-
séget, de sajnos 1909ben elhunyt. Fele-
sége Rétháti Kövér Mária sokszor támo-
gatta a helyi egyházközséget. Ő 1934ben 
hunyt el.

Anyai nagyanyám Vertán Kornélia 
(18951963) és Ébner József házasságá-
ból két gyermek született, Ébner Kornélia 
(19151993) és Ébner László (1916 1939).

Édesanyám Ébner Kornélia, édesapám 
Dr. Horváth Dénes (19332010). Né-
gyen vagyunk testvérek: Horváth Dénes 
(1941), Horváth Lukács (1942), Dr. Hor-
váth Margit (1944) és Horváth Kornél 
(1954).

Feleségem Burits Magdolna (1954), két 
gyermekünk: dr. Horváth Botond (1986)/ 
és Horváth Gellért (1990).

H.K

Horváth Kornél előadóművész erdélyi örmény gyökerei

Fővárosi Örmény Klub

2015. április 16., csütörtök 17 órakor a  Pest Megyei Kormányhivatal 
Nyáry Pál termében, Budapest V. Városház u. 7.

Műsor
• Emlékezés az Örmény Genocídium 100 éves évfordulóján
   Előadó: Dr. Issekutz Sarolta
• Emlékezés a 75 évvel ezelőtt elhunyt Dr. Urmánczy Nándor  (Toplica, 1868. okt. 1.    
  – Maroshévíz, 1940. október 31.) erdélyi örmény származású politikusra, íróra, 
    országgyűlési képviselőre, a Védő Ligák Szövetségének elnökére, a „megalkuvás 
    nélküli magyarra”
    Vendégünk: Dr Gortvay István ügyvéd  unoka.
• Levetítésre kerül Dr. Urmánczy Nándorról készült dokumentumfilm
• Közreműködik Fogolyán Kristóf fuvolaművész 
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