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Gajzágó Salamon ősi, erdélyi örmény, 
örménykatolikus családból szárma-
zott szülőktől – Gajzágó Lukács apa és 
Gáll Terézia anya – származott. Édesapja 
földhaszonbérlő, majd földbirtokos volt, 
aki Szamosújvárról családjával Túr
Pásztóra (Túrkeve) költözött, ahol 1828. 
február 2án született meg Salamon, 
Ignác. 18an voltak testvérek. Elemi is-
koláit Szamosújváron végezte el, majd 
a gimnáziumot Szolnokon és Pesten, vé-
gül a jogot Pesten és Pozsonyban. Már fi-
atal korában megmutatkozott kivételes 
tehetsége, szorgalma és tudása, fiatalon 
gr. Széchenyi István mellett patvarista, 
aki tehetségét méltányolta. Jó barátság-
ba kerül Petőfivel, Jókaival és Vasvárival. 
Nagyszerű szónok. 1848. márciusában 
lelkesülten fogadja be a nemzeti függet-
lenség gondolatát, fáklyás felvonulásokat 
szervez, amelyeken szónoklatokat tart. 
Elkísérte márciusban azt a küldöttséget, 

Kerek évforduló
címmel új sorozatot indítunk, amelybe bárki bekapcsolódhat. Ezzel is szeretnénk 
felhívni a figyelmet az erdélyi örménység kiemelkedő személyiségeire az élet minden 
területén és  ünnepelni büszkeségeinket. Általuk mi is gazdagodunk és még erőseb-
ben kötődünk örmény gyökereinkhez. Gazdag emberanyagból válogathatunk.

Az Állami Számvevőszék és első elnöke 
Dr. Gajzágó Salamon

amelyet a pozsonyi országgyűlés indí-
tott az osztrák fővárosba azzal a feladat-
tal, hogy hazánk részére kívánja a felelős 
magyar kormányzat létesítését. A Bécsből 
Pozsonyba visszatérő kinevezett minisz-
terelnököt, gróf Batthyány Lajost, már-
cius 17én rendezett fáklyás és zenés ün-
nepségen Gajzágó Salamon e szavak-
kal üdvözölte: „Azért állok itten Uram! 
– kezdte beszédét – hogy e mérhetetlen 
sokaság örömét kifejezzem. Idegen föld-
ről ragadt ma vissza hazád, de nem idegen 
lelkektől s miután közöttök az újjászüle-
tés magasztaltságát élvezéd, ím itt is fel-
tárjuk előtted örömrészeg kebleinket, di-
adaláért elveidnek, szabadságáért e szent 
hazának!”

Az Egyenlőség Társulat tagja lesz, 
amely honvédelmi sereget szervezett, fő-
vezére Perczel Mór, akinek egyik segéd-
je Gajzágó Aladár. Itt lett százados Petőfi 
és Vasvári Pál. De nem csak verbuvált, 

145 évvel ezelőtt alakult meg az Állami Számvevőszék, melynek első elnökévé 
Gajzágó Salamont, a képviselőház alelnökét választották meg.
„Ő cs. és Apost. kir. Felsége következő legfelsőbb kéziratot méltóztatott kibocsátani:
Kedves Gajzágó! Önt a felállítandó állami számvevőszék elnökévé, az 1870. XVIII-ik 
törvényczikk értelmében, ezennel kinevezem.
Kelt Bécsben, 1870. évi augustó hó 1.

Ferencz József. s.k.
Gróf Andrássy Gyula, s.k.” 

 

hanem be is áll a hadseregbe. Diadalmas 
csatákban vesz részt, bátorságáért alhad-
nagynak nevezik ki. Egyik alföldi csatá-
ban megsebesült, majd a móri ütközetben 
az osztrákok elfogják, gyalog Bécsbe kí-
sérik. A Königgrätzi börtönbe kerül, ahon-
nan 1849 október 22én szabadul.

Visszatér Erdélybe, 
Szamosújváron, majd a 
Dés melletti Némán te-
lepedik le. A birtokán 
gazdálkodik és képezi 
magát, főleg az iroda-
lom területén.

1853. február 13án 
házasságot köt Szamos
újváron tinkovai Matskási 
(Macskási) Katalinnal, 
akitől 4 gyeremek szü-
leik: Fatime Zaida, 
Salamon (Samyl), Margit 
és Boldizsár. Fatime lá-
nya erzsébetvárosi Lukács 
Bélához megy feleségül, 
aki országgyűlési kép-
viselő, majd államtitkár, 
MÁV vezető, végül ke-
reskedelmi miniszter lesz. 

1971ben meghal fe-
lesége, majd 1879ben 
újra megnősül, elveszi 
raggambi Fluck Paulát.  Ezen házasságá-
ból gyermek nem származott.

A gazdálkodás mellett az irodalom-
mal foglalkozik főleg. Egyik darabja: 
„Békesi” történelmi szomorújáték, ame-
lyet Sali Bánk írói álnév alatt jelentetett 
meg, majd a kolozsvári színház és a pes-
ti Nemzeti Színház is előadta. Beszélye-
ket, verseket, elbeszéléseket publikál 
Pesten a Hölgyfutárban. Több drámája 
is megjelenik, melyeket rendre játszot-
ták a színházak.

1861ben BelsőSzolnok vármegye fő-
jegyzője lesz, 1867ben Szamosújvár kép-
viselőjévé választják. Parlamenti jegyző, 
Désen főbíró, közigazgatási bíró lesz. 

Gajzágó Salamon képviselői karrier-
je a pesti országgyűlésen kezdődött. Két 
cikluson át képviselte Szamosújvárt 1865

1868as és az 1869
1872es ciklusban.

Egyiket sem töltötte 
ki teljesen. Gyorsan lé-
pett a ranglistán. A vá-
lasztékos, udvarias stí-
lusú felszólalásai, hoz-
zászólásai, éles meglá-
tásai, tudása, tárgyila-
gossága, szerénysége 
és humora miatt képvi-
selőtársainak osztatlan 
szeretetét, megbecsülé-
sét érdemelte ki. A régi 
Deákpárt tagja volt. 
A képviselőházban har-
cos és szenvedélyes vi-
tákat vezetett, amelyek-
ben azonban a Ház mél-
tósága és tekintélye sér-
tetlen maradt. Mérsé-
kelt, szabadelvű politi-
kus volt.

Rövid idő alatt az or-
szággyűlés másod, majd első alelnö-
ke lesz, majd több bizottságba beválaszt-
ják. Levezető elnökként, előadóként, ja-
vaslattevőként sokszor szerepelt, de ki-
tűnt számtalan interpellációjával is (pl. 
magyar örökösödési tv., a közgazdászat 
alapjául szolgáló törvénynek Erdélyre is 
kiterjesztése iránt, úrbéri törvényszékek-
nek Erdélyben való felállítása ügyében, 
az út és hídvámokkal kapcsolatban.). Be-
választják 1866ban a 40 tagú „Erdélyi bi-
zottságba” is.
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Az erdélyi örmények számára az 
1868.december 1. és december 2i or-
szágos ülés kiemelést érdemel. Gajzágó 
Salamon ekkor, mint levezető elnök sze-
repel. Simay Gergely szamosújvári képvi-
selő mondott beszédet a „Magyarország 
és Erdély egyesülésének részletes sza-
bályozásáról” c. törvényjavaslat vitáján. 
Kiemelte az erdélyi örményeket, akik 
1848ban és 1863ban, amikor az elszaka-
dási törekvések tetőpontján sem inogtak 
meg, hanem legnagyobb kitartással küz-
döttek az elnyomott törvényesség mellett 
és a magyar alkotmány helyreállításáért. 
Egyben az örmény nyelvű és szertartá-
sú katolikus egyház érdekében szállt sík-
ra. Az egyház részére is jogegyenlőséget 
kért, amit a fennálló törvények, de maga 
az alkotmány is biztosít. A Gajzágó által 
vezetett ülés a törvényjavaslatot elfogad-
ta és 1868. XLIII. számmal megszületett 
a törvény, amit 1868. december 6án szen-
tesítettek. A 14. §. így fogalmaz: „Erdély 
mindazon törvényei, melyek az erdélyi 
területen és a korábban úgynevezett ma-
gyarországi részekben a bevett vallásfe-
lekezetek, egyházak, és egyházi hatósá-
gok vallásgyakorlatai és önkormányza-
ti szabadságát, jogegyenlőségét, egymás 
közti viszonyait, illetőleg hatáskörét biz-
tosítják, nemcsak sértetlenül fenntartat-
nak, hanem egyszersmind a görög és ör-
ménykatolikus és a keletigörög szertartá-
sú egyházakra is kiterjesztetnek.”

1869ben fellép az erdélyi telekkönyve-
zés mielőbbi bevezetése ügyében. Bevá-
lasztják a „Hetek bizottságába”, sőt elnö-
ke lesz, amelynek feladata az 1867. évi ál-
lami bevételek és az 1868. évi állami zár-
számadás felülvizsgálata.

Gajzágó Salamonnak a kiegyezésig és 
azt követő idők gazdasági és politikai vi-
szonyai kialakításában, fellendítésében 

nagy szerep jutott. E feladatokat dereka-
san oldotta meg. Ezért érdemelte ki az 
1870ben felállított Állami Számvevő-
szék elnöki méltóságát.

A számvevőszék és elnöke 1890ben 
ünnepelte fennállásának, illetve műkö-
désének huszadik évfordulóját. A tisztvi-
selő kar azzal tette emlékezetessé e na-
pot, hogy leleplezte Than Mór készítet-
te Gajzágó Salamont ábrázoló festményt. 
A 149 x 89 cmes méretű festmény az első 
elnököt ábrázolja egyenes tartással, sza-
kállal és bajusszal, magyaros ruhában, aki 
jobbjával csákóját, baljával díszkardját 
fogja. A kép időközben a Nemzeti Múze-
um Képcsarnokába került.

Gajzágó Salamon 1892. szept. 22ével 
nyugdíjazását kérte. Ő volt a számvevő-
szék leghosszabb ideig elnöke. A király 
felajánlotta Gajzágó Salamonnak a bárói 
címet is, amit azonban nem fogadott el. 

A főrendiház 1893ban Gajzágó Sala-
mont – többekkel együtt – az országgyű-
lés főrendiháza életfogytiglan való tagjá-
vá kinevezte.

1897ben az országos közigazgatási bíró-
ságnak (12 tagú) rendes tagjává választot-
ták, a ház előtt ünnepélyes bírói esküt tett. 

Gajzágó Salamon egész életében sze-
rette Túrkevét és Szamosújvárt. Túrkeve 
közgyűlése hálás köszönete jeléül a pol-
gármester indítványára jegyzőkönyv di-
cséreten felül elhatározta, hogy szülöttjé-
nek arcképét megfesteti és a tanácsterem-
be helyezi. A 172 x 98 cm méretű fest-
ményt Roskovics Ignác, a müncheni aka-
démiát végzett festőművész készítette el. 
A múlt századi öltözékben, díszkard-
dal kezében, a jobbját könyvre helyez-
ve, önérzetes arcú, egyenes tartású fér-
fit ábrázoló képet végül is 1971ben Jere-
vánba szállították. Az Örmény Tudomá-
nyos Akadémia az Örmény Köztársaság 

fennállásának 50. évfordulója alkalmá-
ból felhívást intézett a világ örményeihez, 
örmény emlékek összegyűjtésére. Így ju-
tott a kép Jerevánba, az ősi földre, ahová 
Gajzágó Salamon soha nem jutott ki, he-
lyette életrajz írója 1983ban és megtekin-
tette a képet.

Túrkeve hálából egyik főútját Gajzágó 
utcára keresztelte és nyugdíjba vonulásá-
val egy időben díszpolgárnak választotta.

Gajzágó Salamon csak néhány nap-
pal élte túl 70. születésnapját; Budapes-
ten 1898. március 9én tüdőgyulladásban 
meghalt. Gyászolták gyermekei, felesé-
ge, testvérei, unokái, menye, veje, a népes 
rokonság és talán az egész ország. Szinte 

minden magyar és nem egy külföldi újság 
tudatta halálhírét.

A halottat március 11én a budapesti la-
kásán: Újvilág u. 13. (a mai Semmelweis 
u.) katolikus szertartással búcsúztatták és 
a Kerepesi úti temetőben helyezték örök 
nyugalomra.

1993tól az Állami Számvevőszék elnö-
ke által adott elismerő oklevélen Gajzágó 
Salamon arcképe látható.

Dr. Gajzágó Aladár: Villámok a magyar 
égen – A Gajzágó-család története (Sal-
gótarján, 2007) c. kötet alapján összeál-
lította 

dr. Issekutz Sarolta

  

2015. február 22én, halá-
lának 10. évfordulója alkal-
mából az Örmény Katolikus 
Lelkészség fogadótermében 
em léktáblát állított és koszo-
rúzott meg a Budapest Főv. II. 
kerületi Örmény Önkormány-
zat, a Fővárosi Örmény Ön-
kormányzat, valamint az Erdé-
lyi Örmény Gyökerek Kultu-
rális Egyesület.
 Issekutz Sarolta visszaemlékezéseit osz-
totta meg a nagy számban egybegyűltekkel 
 sokan jelentek meg a Szentpétery család 
részéről, majd felolvasta Dr. Szentpétery 
Tibor életrajzát a  tiszteletére rendezett és a  
Klebelsberg Kultúrkúriában 2013. április 
20.án tartott emlékülés könyvecskéjéből.

Dr. Szentpétery Tibor 
örmény katolikus egyházi gondnok emlékére

Dr. Szentpétery Tibor 
1916. január 5én született 
Budapesten régi magyarör-
mény családban. Az érettségi 
után 1937ben szerzett jogi 
diplomát a Pázmány Péter 
Tudományegyetemen. Ön-
ként jelentkezett a frontra, 
haditudósító lett. 1942 máju-
sában egy haditudósító egy-
ség vezetőjeként került ki 

a Don kanyarhoz. Augusztus 15én a sze-
me előtt tartott Leica fényképezőgépe fel-
fogta és eltérítette a neki szánt lövedéket. 
Életben maradt, de súlyosan megsebesült. 
Két hét múlva sebesültszállító vonattal ju-
tott haza, és csak egy gyors, bravúros ope-
ráció mentette meg karját az amputálástól.


