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Gyertyaláng mellett

A Fővárosi Örmény Klub április 17i dél-
utánján a törökországi örménység ellen 
1915. április 24én megkezdett népirtás-
ról emlékezett meg a közösség a 100. év-
forduló kapcsán. Az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület által 
rendezett műsorban Dr. Issekutz Sarolta 
elnök felelevenítette a népirtás célját 
és módszereit, amelynek eredményeként 
az I. Vh. égisze alatt szinte észrevétlenül 
került végrehajtásra az örménység kiir-
tása a legkegyetlenebb módszerekkel, 
amelynek eredményeként a törökországi 
kb. 2 millió főt számláló örmény nem-
zetiség teljesen megszűnt létezni. Talaat, 
Enver és Dzsamál pasák titkos doku-
mentumaiban leírtak alapján szisztema-
tikusan történt a megsemmisítés török, 
kurd és cserkesz közreműködéssel, mely-
nek 1.5 millió örmény esett áldozatul. 
Törökország a mai napig tagadja a népir-
tás elkövetésének tényét. A 100. évfordu-
ló kapcsán Ferenc pápa is az örmény nép-
irtás terminológiát használva emlékezett 
meg az áldozatokról, amelynek a Magyar 
Kurirban megjelent közleményeit is is-
mertette az előadó.

A borzalmakat elszenvedő, megsem-
misített örmény testvéreink emlékére egy 
perces néma felállással adóztunk, majd 
Fogolyán Kristóf fuvolaművész az áldo-
zatok emlékére komponált szerzeményét 
adta elő. 

Az est második részében a 75 évvel 
ezelőtt elhunyt Dr. Urmánczy Nándor  
(Toplica, 1868. okt. 1. – Maroshévíz, 
1940. október 31.) erdélyi örmény szárma-
zású politikusra, íróra, országgyűlési kép-
viselőre, a Védő Ligák Szövetségének el-
nökére, a „megalkuvás nélküli magyarra” 

emlékeztünk vetítettképes előadással. 
Vendégünk volt Dr Gortvay István ügy-
véd, aki közvetlen módon emlékezett 
meg édesanyjáról, Urmánczy Annáról és 
nagyapjáról, elhivatottságáról, kemény 
politikai kiállásáról, hazaszeretetéről. 
(Életrajza keretes írásunkban.)

A klub háziasszonya ismertette az   
Urmánczi név jelentését: Urmia (Perzsia) 
helységből való az Urmia  tó partján, 
azaz Urmánczhián. Lengyelországból 
kerültek a Kárpátmedencébe. 1786ban 
Lengyel Urmánczi Mihály, aki 1790. dec. 
10én jött Kuthiból Szamosújvárra, egy 
keresztlevelet mutatott Mosoro Sámuel 
Kuthii örmény szertartású prépost alá-
írásával, 1788. dec. 31én. A keresztle-
vél Romáskánnak nevezi őket, tehát ez 
volt a  vezetéknevük. Báró Romáskán 
volt lem bergi örmény katolikus érsek 
sírja a lembergi temetőben megtalálható. 
(Szongott Kristóf feldolgozása alapján)

Az estet támogatta a Bp. Főv. II. ker. 
Örmény Önkormányzat.                                                                                                              

M

Sokgyermekes családba született 
Urmánczy János (1805–1876) és Novák 
Mária Magdolna (1836–1900) fiaként. 
Nyolc testvére volt, négy fiú és négy le-
ány. Az Urmánczy család 1650 környé-
kén Lengyelországban emelkedett bárói 
rangra, jóllehet a címet szinte alig hasz-
nálták. Brassóban kezdett tanulni, majd 
Budapesten 1895ben jogi doktorátust 
szerzett. Életének ezen szakaszában volt 
jegyző és főszolgabíró Küküllő és Maros
Torda vármegyékben. Ekkor jelent meg 
több verse, dala, valamint sok szép hely-
történeti monográfiája, amiért 1896ban 
az Erdélyi Kárpát Egyesület a „Turistaság 
Bajnoka” címet adományozta neki.

1908ban kötött házasságot szatmárné-
meti Freun Júlia Irénnel, házasságukból 
Júlia és Anna gyermekeik származtak.

Politikai korszaka
1902 és 1918 között 16 éven át volt a 

Szászrégeni választókerület képviselője 
az Országgyűlésben. (Ezen időszakban 
volt olyan ciklus, amikor 16 örmény gyö-
kerű képviselő ült a Parlamentben.) 

Képviselősége idején 1909ben 
épült székely körvasút Szászrégen és 
Gyergyószentmiklós közötti szakasz 
átadása is nevéhez fűződik, valamint 
Maroshévizen az első bíróság és pénz-
ügyőrség felállítása is. A Szabadelvű 
Pártból a Nemzeti Pártba távozott an-
nak újjáalakulása után, melyet követett a 
Függetlenségi és Negyvennyolcas Pártba 
történő átlépése. Tökéletesen beszélt és 
írt angolul, franciául, németül és romá-
nul. Több könyve is megjelent ebben az 
időszakban. 1917ben önként bevonult 
katonának. A 9es honvédhuszároknál tel-
jesített szolgálatot a Bukovinai fronton, 

zászlósi rangban. Vitézségi érmet is ka-
pott.  1918 novemberében megalakította a 
Székely Nemzeti Tanácsot. 1928ban kül-
döttséget vezetett Lord Rothermere angol 
újságvállalkozóhoz és miniszterhez, aki 
támogatta az irredenta mozgalmat. 

Csak 1940. október 23án térhetett 
vissza szeretett szülőföldjére, ahol 8 nap 
múlva ragadta el a halál, október 31én.

Munkássága
Az ő kezdeményezésére készültek el 

a budapesti Szabadság téren az Észak, Dél, 
Kelet és Nyugat szobrok, melyeket 1945 
februárjában a betörő szovjet csapatok 
pusztítottak el. Nevéhez fűződik a Védők 
Ligája Szövetség alapítása, a Nemzeti 
Hiszekegy az ő indítványára született, 
az Ereklyés Országzászló, a Honvédelmi 
Párt alapítása és még sok más. Ő alapí-
totta és építtette Maroshévizen az első 
állami iskolát, továbbá az első maroshé
vízi újságot (Topliczai Hiradó, 1895). 
1902ben testvérével újból megalakítot-
ták Maroshévízen az amatőr színjátszó 
társulatot.

Emlékezete
1942 decemberében az Erdélyi Férfiak 

Egyesülete, Urmánczy tiszteletére a 
Margitszigeten a kedvenc padja és két 
fája mellett, felállítottak egy 3 x 2 x1 mé-
teres mészkő emlékpadot, melyet Siklódy 
Lőrinc készített el, és a Szent Mihály temp-
lom előtti sétányon egy platán alatt állt. 
E pad egyik oldalán csorgó, a másik olda-
lán egy kis oszlop, három mélyített dom-
borművel: az egyiken Urmánczy profilja, 
a másodikon az Ereklyés Országzászló 
előtt szónokoló Urmánczy, a harmadi-
kon az Erdélyi Férfiak Egyesülete címe-
re volt látható, melyet Füredi Richárd 

Dr. Urmánczy Nándor 
Maroshéviz (Toplica) 1868  okt. 1.– Maroshéviz 1940. któber 31.

dr: Issekutz Sarolta és Gortvay István


