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Az örmény arcképekkel nem ismert em-
bereket akarunk bemutatni, hanem egy-
kori örmény elődeink közül némelyek-
nek máig fennmaradt arcképét szeret-
nénk megosztani az Olvasókkal. Ezek-
nek a képeknek a piaci értékét nem ismer-
jük, azonban érzelmi értékük a számunkra 
felbecsülhetetlen. A sort az erzsébetváro-
si Nuridsán Bogdán fényképével folytat-

juk. Bár az örmény arcképek sorozatában 
elsősorban festményeket mutatunk be, de 
egykét esetben meg kell elégedjünk az il-
letőről készült fényképpel. (Egy 120140 
éves fénykép majd’ akkora ritkaság, mint 
egy azonos korú olajportré.)

A kegyes nevű Bogdán1 szülei 
Nuridsán Jakab és Páskuly Anna voltak. 

Gyarmati Béla 
Örmény arcképek - Nuridsán Bogdán (7. rész)

Bár Bogdán származásáról kevés hite-
les adatunk maradt, de különféle források 
alapján úgy vélem, hogy Nuridsán Jakab az 
1753ban Szamosújvárott jegyzőként em-
lített Vártán fia Nuridsán Bogdánnak volt 
valamelyik későbbi fia. Nuridsán Bogdán 
születési időpontját Nuridsán Lajos déd-
unokája egyértelműen 1790. 07. 08.ra te-
szi (más leszármazottak az 1797es, illet-
ve az 1800as évszámban hisznek, azon-
ban valószínű, hogy az egyenes fiági le-
származott őrizte leggondosabban az ere-
det dátumát. Sajnos, a szamosújvári ör-
mény anyakönyvek még nincsenek feldol-
gozva, így a kérdést egyelőre nem lehet 
véglegesen lezárni.) A szamosújvári ör-
mény temetőben máig fellelhető Nuridsán 
feliratos sírkövek ősi rokonság hallgatag 
tanúi lehet nek. (Sajnos, az ott megmaradt 
legrégebbi síremlék is sokkal fiatalabb, 
semhogy segíthetne eligazodni a XVII–
XVIII. század fordulója táján…)

Nuridsán Bogdán kereskedő volt. 
1822. november 25én kötött házassá-
got a küküllőparti Erzsébetvárosban élő 
Pap Annával, az ottani főtéri templom-
ban, örmény rítusú katolikusokként. Há-
zasságukból nyolc gyermek született, akik 
közül heten megérték a felnőttkort: Bor-
bála (férje Bángi Sándor), Antal (1826—
1899, a sikeres nagyszebeni kereskedő, 
akiről Temesvári Liza kapcsán már szól-
tam), József, Anna (férj. Nuritsány Kris-
tóf), Ráfáel (az 1800as évek végén „tőzs-
deileg jegyzett divatárú kereskedő” Nagy-
szebenben), és János (*1837).

Bogdán sikeres kereskedő volt, aki pol-
gártársai közt tekintélyt vívott ki magának, 
mert pár évvel Erzsébetvárosba történt 

költözése után – Antal fia 1826os kereszt-
levele szerint – Nuridsán Bogdán már sze-
nátor, azaz városi tanácsos volt. Később 
azonban, 1860–’61ben már Erzsébetvá-
ros bírája volt !)

Szinte napra pontosan ugyanak-
kor, amikor az erzsébetvárosi Lukácsok 
Zalatnán élt ága a szörnyűséges zalatnai 
események től szenvedett, az erzsébetvá-
rosi örménység is megjárta a ma ga kálvá-
riáját. A szülővárosában lezajlott történel-
mi eseménye ket feljegyző Ávedik Luk-
ács2 sorai szerint Erzsébetvárosba a ro-
mán „felkelők” élén 1848. október 26án 
„reggel 9 órakor érke zett Krisztián tri-
bun bocskorban és kucsmával, lóháton 
vezérelte az 1500 főre menő sereget, kö-
rülvétette a várost, és felhívta a városi ta-
nácsot, hogy adja meg magát; maga elé 
idézte Dániel Eugén főbírót, Pa(t)rubány 
Márton és Nuridsán Bogdán tanácsoso-
kat (mindannyi an örmények) és megpa-
rancsolta, hogy két óra alatt az összes 
fegy vernemeket főbelövetés büntette alatt 
beszedjék és átszolgáltassák… kívánságát 
teljesítették.”

Erzsébetvárost a hadiszerencse forgan-
dósága miatt felváltva szállták meg a ma-
gyar forradalmi, a Habsburg császári, az 
orosz cári, valamint a román fel kelők csa-
patai, mindegyik legalább a megszálló 
csapatai élelemmel és ru házattal való el-
látását követelte, de némelykor súlyos 
pénzbeni sarcot is kivetett. 1849 nyarán 
a már végsőkig kifosztott Erzsébetváros 
tanácsa deputáci ót küldött a várost sokad-
szor megszálló csa patok sarcolása miatt 
az illetékes – osztrák – katonai parancs-
noksághoz. A küldöttség mondandóját 
Nuridsán Bogdán adta elő.  (Érdemes el-
gondolkodni azon, hogy a követség szó-
szólója nem a rangelső bíró, hanem egy 
tanácsnok volt: akár nyelvtudása, akár 

bátorsága okán, de Bogdán volt a fősze-
replő. A szigorú követelményeken azon-
ban nem sikerült enyhíteni, ráadásul a pa-
rancsnok a követséget magából kikelve 
egy goromba „Márs!” szóval haza zavar-
ták, Bogdánt pedig áristomba vetve fogva 
tartották! Egyedül a hadisze rencse forgan-
dóságának köszönhették, hogy mind ő, 
mind szeretett vá rosa szerencsésen meg-
menekült a legrosszabbaktól!

Amikor Bogdán első felesége meghalt, 
az erzsébetvárosi örmény temetőben te-
mették el. Az asszony síremléke máig 
megőrződött. Az erzsébetvárosi örmény 
szertartású plébánia házassági anyaköny-
ve szerint Bogdán 1857ben ismét meg-
nősült. Második feleségét Medgyesi 
Teréznek hívták, e házasságból azonban 
már nem született utód.

Erzsébetváros Ávedik Lukács által írott 
monográfiája a város bíráinak jegyzéké-
ben az 1860–61es időszakra vonatko-
zóan tartalmazza Nuridsán Bogdán ne-
vét. Bogdán viszonylag rö vid ideig, csu-
pán egyetlen periódusra töltötte be az er-
zsébetvárosi főbíró felelősségteljes tiszt-
ségét. Az 1861es országgyűlés tiltakozott 
a császári ön kény ellen3, ezért azt felosz-
latták, amire válaszul viszont az erdélyi 
magyar tisztviselői kar szinte teljes egésze 
leköszönt állásáról, természetesen Bog-
dán is, így ő lett Erzsébetváros utolsó fő-
bírája. Négyszer ismétlődött meg, hogy az 
erdélyi országgyűlésre kényszerből meg-
választott képviselők tiltakozásul azonnal 
lemondtak a mandátumukról. Az új köz-
igazgatási rendszerben a szabad királyi 
városokat már nem főbírák, hanem pol-
gármesterek vezették. Nuridsán Bogdán 
nem vállalt tisztséget az új rendszerben.

Nuridsán Bogdánnak a magyar kultú-
ra iránti áldozatkészségét mutatja, hogy 
az 1865ben megalakult Erdélyi Magyar 
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Közművelődési Egyletnek rendes tag-
ja volt. Gazdagsága és társadalmi pozíci-
ója egy mást kölcsönösen támogathatták, 
így módja nyílott egy gyönyö rű ház épít-
tetésére.4 

Nuridsán Bogdánról a leszármazottak-
nál egyetlen régi fénykép maradt fenn, 
sajnos évszám nélkül. Nuridsán Bogdán 
egyetlen fennmaradt arcképe.

A fénykép hátoldala szerint a fotográfia 
annak az August Meinhardtnak a műtermé-
ben készült, aki Nagyszebenben 1872től 
működött (és később már Gyulafehérvárott, 
Meggyesen és Segesváron is működtetett 
fényírdát5). Eszerint a felvétel valamikor 
1872 és 1876 között kellett készüljön, fel-
tehetően Nagyszebenben, ahol Bogdán fia 
Antal és unokái (Mária, Anti és Teréz) láto-
gatására nyilván többször megfordult. (1872 
volt az az esztendő, amikor Bogdán sikeres 
fia, a komoly tőkét felhalmozó Antal a vele 
társult Nendvich Vilmos és Kabdebo Mihály 
(szintén szebeni és dúsgazdag) nagykeres-
kedőkkel létrehozta a „Siebenbürgische 
KupferbergwerksAktiengesellschaft zu 
Balánbánya” részvénytársulatot és ezzel 
újjáélesztette a korábbi tulajdonosok által 
csődbe vitt baláni rézbányát és kohóművet. 
Ez alkalom lehetett a családi ünneplésre és 
egy fényképezkedésre.) 1872ben6 Bogdán 
már ugyancsak javakorabeli, mindenkép-
pen 70 feletti korú férfiú volt. A ránk ma-
radt arckép ehhez képest megtévesztő, mert 
rajta Bogdán jóval fiatalabbnak vélhető! 
Érdemes elidőzni ráncnélküli arcán! A ko-
paszodásnak nyoma sincs, egyedül dús ba-
juszának őszülése árulkodik idős voltáról. 
(A pajeszán látszó folt valószínűleg csak a 
felvétel hibája.) Különösen értékes két sze-
mének csillogása, ami nem csak fiatalos, de 
szinte huncut is!

Leszármazottai nagy szerencséjé-
re megőrződött az a levele7, amit 1874. 

áprilisában írt Erzsébetvárosból Nagysze-
benben élő Antal fiának. Bár a levél be-
tűi igencsak öregesen reszketősen sorjáz-
nak, de szavai, mondatai hibátlan magyar-
sággal íródtak és máig meghatóan süt be-
lőle a fiáért érzett aggódás és az iránta ér-
zett szeretet...

1876 nyarán Bogdán komolyan bete-
geskedni kezdett, ami egyre súlyosbodott. 
A családi emlékezet pontosan megőrizte 
Bogdán halálának időpontját : „1876. okt. 
19. regg. 7. ó., Erzsébetváros”. Nuridsán 
Bogdán tehát 79 évet élt. Haláláról 
Nuridsán Adeodát név alatt 1876. október 
29.én beszámolt a Vasárnapi Újság is.

Az erzsébetvárosi temetőben – részben 
ugyan már olvasha tatlan felirattal – máig 
áll egy szép régi sír, ami Nuridsán Bog-
dán és felesége, Papp Anna emlékét őrzi.8

    Nuridsán Bogdán leszármazottai kö-
zött többségben voltak a leányok, így nem 
meglepő, hogy bár ma közel négytucatnyi 
leszármazottjáról tudunk, de közülük sen-
ki se viszi tovább a Nuridsán nevet. Emlé-
kezete azonban, részben éppen az őt ábrá-
zoló kép révén, tovább él!

Lábjegyzetek:
1 Az örmény Aszvádur szláv megfelelője 
a Bogdán, latinul Adeodatus, görögösen 
Teodorosz (röviden: Tódor, magyarosítva 
Tivadar), egyaránt azt jelentik: „Isten ado-
mánya” 
2 Ávedik Lukács: Szabad királyi Erzsébet-
város monográfiája (Szamosújvár, 1896)
3  A Februári Pátens – Erdély és Magyar-
ország ’48as unióját megtagadva – kü-
lön erdélyi országgyűlést akart összehív-
ni, amit az erdélyi rendek óriási többsége 
elutasított és évekig elszabotált.
4  Bogdán akkor már majd két évtize-
de férjnél lévő, távol élő Nuridsán Teri 
unokája 1916. márciusában a naplójában 

feljegyezte, hogy: „A házat eladták 20 ezer 
Koronáért…”, a remélt ár alig 2/3áért. Mi 
már tudjuk, hogy ráadásul az eladás a leg-
rosszabbkor történt, mert egy értékálló in-
gatlant a leszármazottak közt szétosztha-
tó pénzre váltottak, amit azonban az épp 
megindult infláció hamarosan el vitt! Hol 
volt a nevezetes örmény finesz?!
5  A www.fotografenwiki.org szerint...
6  1872 volt az az esztendő, amikor Bog-
dán sikeres fia, a komoly tőkét felhal-
mozó Antal a vele társult Nendvich 
Vilmos és Kabdebo Mihály (szintén 
szebeni) nagykereskedőkkel létrehozta 

a „Siebenbürgische Kupferbergwerks
Aktiengesellschaft zu Balánbánya rész-
vénytársulatot és ezzel megmentette a 
korábbi tulajdonosok által csődbe vitt 
baláni rézbányát és kohóművet. Ez alka-
lom lehetett a családi ünneplésre és egy 
fényképezkedésre...
7  A megőrzés valószínű oka, hogy felte-
hetőleg ez volt az utolsó Bogdán által írott 
levél...
8  A síremlék képét közli Dr. Issekutz Sa-
rolta: Az örmény halottkultusz és az er-
zsébetvárosi örmény temető (Erdélyi Ör-
mény Gyökerek Kult. Egy., Bp., 2009.)

Tovább nem hallgathatunk arról, hogy mi-
ként „működik” második ciklusban az Or-
szágos Örmény Önkormányzat (OÖÖ). 
Megdöbbentő, hogy a háromtagú elnök-
ség válogatott tagjai (dr. Serkisian Seván el-
nök és Avanesian Alex, valamint Akopjan 
Nikogosz elnökhelyettesek) teljesen semmi-
be veszik hazánk törvényeit, az OÖÖ saját 
szabályzatait, az erkölcsi normákról nem is 
beszélve. Felháborító, hogy a hazai történel-
mi örménységet szóban, írásban, tettekben 
pocskondiázzák, lenézik, illetve nem is tart-
ják örményeknek. 

Számukra a legfontosabb, hogy mindenki 
tudomása nélkül a magyar adózó állampol-
gárok pénzéből a költségvetés által jutatott 
pl. idén 79 millió Ft állami támogatást minél 
gyorsabban és követhetetlen módon eltün-
tessék. Ezért a legkülönfélébb törvénytelen 
módokon – rendkívüli közgyűlést hív össze 
az elnök – kihagyva a rendkívüliség indoko-
lását – a meghívó kiküldését követő 3. napra 
Pécsre! Az OÖÖ vezetése kézi vezérléssel 
az országos közgyűléssel olyan határozato-
kat fogadtat el, amelyről az Erdélyi Örmény 

Az erdélyi örmények tájékoztatása
Gyökerek Kulturális Egyesület (EÖGYKE) 
kisebbségben lévő frakció tagjai nem is ér-
tesülnek, mert a közgyűlés meghívójához, 
vagy a közgyűlésig, illetve a közgyűlés előtt 
külön kérésük ellenére se kapnak semmifé-
le írásbeli előterjesztést. Úgy dönt a 3 tagú 
vezetés, hogy a szavazógépezetük soha nem 
szól hozzá, senki föl nem fogja, mi történik 
a közgyűlésen, mellyel a 3 tagú vezetésnek 
tettestársaikká válnak. 

Hivatalos formában panaszunkat eljuttat-
tuk többször is az illetékes hatósághoz, ered-
ménytelenül. Mi erdélyi örmények nem en-
gedjük, hogy a több száz év óta Magyar-
honban letelepedett őseink és leszármazot-
tai jó hírnevét sárba tapossák olyanok, akik-
nek – származásuktól függetlenül – nem az 
örménység összefogása, gazdag kultúrája 
megmentése és bemutatása a célja, hanem 
az állam által az Országos Örmény Önkor-
mányzatnak az örmény közösség egésze ja-
vára juttatott milliók megszerzése és elkölté-
se, ellenőrzés nélkül.

Dr. Issekutz Sarolta 
EÖGYKE frakcióvezető 


