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A családfakutatás minden ősi kultúra fon-
tos tudományága volt: királyok, fáraók, 
császárok, papok igazolták származásu-
kat, és fontos volt az örökösödés és örök-
ség megállapításának céljából is. Az erdé-
lyi örményekre jellemző, hogy képesek 
családjuk származását a kezdeti, betele-
pedésig visszamenő időkig visszavezet-
ni. A családok nyilvántartása elsősorban 
az örmény katolikus plébániák feladata 
volt, és ma is az. Emellett a családok is 
megőrizték családtagjaik keresztelési, há-
zassági, halotti anyakönyveit, és ápolták 
a rokoni, baráti kapcsolatot. 

Így volt ez Marosvásárhelyen is. A ma-
rosvásárhelyi örménységnek nem volt 
temploma, de élő kapocsként kötötte ösz-
sze őket a rokoni szál. Nem egy időben, 
és nem tömegesen érkeztek a városba, 
de bizonyítottan tartották a kapcsolatot 
egymással, és kötődtek korábbi lakhelye-
iken élő családtagjaikhoz is. Az örmény-
ség egy szorosan összefonódott organikus 
egységben élt és él ma is Erdélyben, és 
nem túlzás kijelenteni, hogy majdnem 
minden erdélyi örmény származású a má-
siknak rokona.

A MÖMKE egyik feladata az ősi csa-
ládok felkutatása, a genealógiai kutatá-
sok támogatása. Ennek a célkitűzésnek 
tett eleget Szász Ávéd Rózsa, aki egy évig 
tartó kitartó kutatómunkájával elkészítet-
te a marosvásárhelyi örmény származású 
családok egy részének genealógiáját, az 
utolsó élő leszármazottig, ennek közlé-
se alapján. A kutatás azonban túlmutat 
a családfakutatáson, és „felrúgva” a ha-
gyományos módszertant, kultúrtörténeti 

Élő emlékezet
- Örmény származású családok Marosvásárhelyen - 

jelleget is ölt. Érdekes részleteket közöl 
a családok és a város életéből, rámutat 
az örmény származásúak társadalmi sze-
repére Marosvásárhely életében és városi 
arculatának kialakulásában.

Az örmények vásárhelyi jelenléte, fej-
lődése és gazdagodása bizonyítja azt, 
hogy egy kisebbség a többség számára 
gazdagság forrása. Az örmények jól érez-
ték itt magukat, a családok megvetették 
lábukat, ami tanúságot tesz a város nyi-
tottságáról és lakóinak toleranciájáról 
is, jóllehet nehézségek akkor is léteztek. 
Legyen ez a kutatás intő, felkiáltó jel ko-
runk „európai”, harmonikus együttélést 
hirdető Marosvásárhelyének is.

Köszönet illeti Szász Ávéd Rózsát, 
Novák József és Szabó Attila designert 
a kiállítás megalkotásáért, valamint 
az egyesület minden tagját a készséges 
segítségért.

Dr. Puskás Attila
MÖMKE elnök

Marosvásárhely, 2015. március.

Lényegében erre vezethető vissza az 
Azer  bajdzsán és Örményország közöt-
ti béke nélküli fegyverszüneti állapot, 
amely a Safarovüggyel újra a nemzet-
közi figyelem középpontjába került. 
 
Tízezer eltüntetett emlékkő

Az örmény nép elleni sorozatos me-
rényletek egyik beszédes példája az ősi 
julfai temető megsemmisítése. Az előadó 
ismertette Julfa történetét. Az Araxes fo-
lyó csaknem száz éve lett 
határ ÉszakAzerbajdzsán és 
Örményország között, s ez a 
határ a Vergilius által meg-
énekelt kőhídnál – pontem 
indignatus Araxes – fekvő 
Julfa városát is kettévágta. 
Tulajdonképpen már 1600
tól elkezdődött Nachicevan 
exklávéban (magyarul „az 
alászállás helye”, merthogy itt szálltak alá 
a szomszédos Ararát hegyén megfenek-
lett bárkából Noé és fiai) virágzó örmény 
kereskedőváros hanyatlása, azonban a te-
metője – amely az utóbbi évekig 
a Világörökség részét képezte – 
megmaradt, ha a háromezer kő-
ház, a hét templom rommá is vált. 
A 16 négyzetkilométeren fekvő, 
több mint tízezer khachkart (álló és fek-
vő sír, illetve emlékkövet) őrző temető 

tüneményes módon épen maradt. Ősi ör-
mény motívumokkal faragott álló emlék-
köveinek nagy része elérte a két és félmé-
teres magasságot.
Az azeri és örmény viszony elmérgesedésé-
vel az azeri területre szakadt temetőt 2005 
decemberében mindössze három nap alatt 
(15–17. között) eltűntették a föld színéről.  
 
Temetőből lőtér

Azeri katonák és civilek vonultak ki 
a temetőbe, s a túlsó parton 
gyászoló örmények szeme 
láttára széttörték a felmér-
hetetlen értékű sírköveket, 
majd billenő teherautókra 
rakták és a területen átvezető 
vasút töltését rakták ki belő-
le. A törmelék másik részét 
a földbe döngölték, homok-
kal szórták be, így a tizen-

hat négyzetkilométernyi temető területén 
katonai lőteret alakítottak ki – oda pedig 
civileknek szigorúan tilos a bemenet. Így 
lett egy örmény temetőből – amely nem 

mellékesen a Világörökség ré-
sze volt hivatalosan – katonai 
objektum.

Az utolsó, aki még látta a te-
metőt, Steven Sim skót építész 

volt 2005 augusztusában. A nahicseváni 
örmény emlékeket végiglátogatva azt 

Egy kulturális genocídium intő példája
Szerdán este a Bernády Házban tartott találkozót a Marosvásárhelyi Örmény-
Magyar Kulturális Egyesület. A rendezvény során Puskás Attila egyesületi elnök 
a jelenlegi örmény–azeri konfliktus gyökereire világított rá, ismertette az örmény 
nép legalább kétezer évre visszamenő meghurcoltatásait, a Szovjetunió széthullá-
sával kialakult nemzetközi helyzetet, amely az utódállamok létrejöttével tovább 
mérgesítette a keresztény örmény és a környező, jobbára muszlim országok között 
létrejött feszült viszonyt.

Nareki Szent Gergely


