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A családfakutatás minden ősi kultúra fontos tudományága volt: királyok, fáraók, császá-
rok, papok igazolták származásukat, és fontos volt az örökösödés és örökség megálla-
pításának céljából is. Az erdélyi örményekre jellemző, hogy képesek családjuk szárma-
zását a kezdeti, betelepedésig visszamenő időkig visszavezetni. A családok nyilvántar-
tása elsősorban az örmény katolikus plébániák feladata volt, és ma is az. Emellett a csa-
ládok is megőrizték családtagjaik keresztelési, házassági, halotti anyakönyveit, és ápol-
ták a rokoni, baráti kapcsolatot. 

Így volt ez Marosvásárhelyen is. A marosvásárhelyi örménységnek nem volt templo-
ma, de élő kapocskánt kötötte össze őket a rokoni szál. Nem egy időben, és nem töme-
gesen érkeztek a városba, de bizonyítottan tartották a kapcsolatot egymással, és kötőd-
tek korábbi lakhelyeiken élő családtagjaikhoz is. Az örménység egy szorosan összefo-
nódott organikus egységben élt és él ma is Erdélyben, és nem túlzás kijelenteni, hogy 
majdnem minden erdélyi örmény származású a másiknak rokona.

A MÖMKE egyik feladata az ősi családok felkutatása, a genealógiai kutatások támo-
gatása. Ennek a célkitűzésnek tett eleget Szász Ávéd Rózsa, aki egy évig tartó kitar-
tó kutatómunkájával elkészítette a marosvásárhelyi örmény származású családok egy 
részének genealógiáját, az utolsó élő leszármazottig, ennek közlése alapján. A kutatás 
azonban túlmutat a családfakutatáson, és „felrúgva” a hagyományos módszertant, kul-
túrtörténeti jelleget is ölt. Érdekes részleteket közöl a családok és a város életéből, rá-
mutat az örmény származásúak társadalmi szerepére Marosvásárhely életében és városi 
arculatának kialakulásában.

Az örmények vásárhelyi jelenléte, fejlődése és gazdagodása bizonyítja azt, hogy egy 
kisebbség a többség számára gazdagság forrása. Az örmények jól érezték itt magukat, 
a családok megvetették lábukat, ami tanúságot tesz a város nyitottságáról és lakóinak to-
leranciájáról is, jóllehet nehézségek akkor is léteztek. Legyen ez a kutatás intő, felkiáltó 
jel korunk „európai”, harmonikus együttélést hirdető Marosvásárhelyének is.

Köszönet illeti Szász Ávéd Rózsát, Novák József és Szabó Attila designereket a kiál-
lítás megalkotásáért, valamint az egyesület minden tagját a készséges segítségért.

Dr. Puskás Attila MÖMKE elnök, Marosvásárhely, 2015. március.

Az adatok bármilyen technikával történő másolása, felhasználása engedély nélkül tilos.
© Asociația Culturală ArmeanoMaghiară din Tg. Mureș / Marosvásárhelyi Örmény
Magyar Kulturális Egyesület

DANCZKAI PATTANTYÚS (ÁBRAHÁM) CSALÁD

Címeres nemeslevél birtokosa Jakobi Pattantyus de Danczka és 
fia (szintén Jakab), Gyulafehérvár 1680, adományozó) Erdély fe-
jedelme, Apafi Mihály, olvasható a Liber Regius transsylvaniae, 
XXVI. Kötet, 362 oldalán. Kihirdetve 1681. április 5 volt, a ne-
mességet, előnévhasználatot a következő helyeken és időkben 

újították meg: 1835Kolozsvár, 1845 és 1846 – Marosvásárhely, 1890Szamosújvár, 
1891Mármarossziget, 1898Illava, 1908Budapest.

DANCZKAI PATTANTYUS JAKAB nemes 
Gyermekei: 
(1) Jakab (*?  Szamosújvár, 1700 körül)
(2) Ábrahám - 1706ban céhmester Szamosújváron
(3) Eustachius /Takesz/ (*1715 körül – 1773)
Felesége: PÁSKUJ MÁRIA
Utódai felvették az (ARAM) ÁBRAHÁM családnevet
Gyermekük: 
(3.a) Márton Emánuel (*Szamosújvár, 1756 – Zilah, 1812)
Felesége: KOVRIG MÁRIA (* – Zilah, 1805)
Gyermekük: 
(3.a.1) Márton (*Zilah, 1790 – Kolozsvár, 1871)  Szamosújvár rendőrkapitánya
Felesége: ANDRUS ROZÁLIA (*1800 – 1848)
Gyermekeik:
(3.a.1.1) Emánuel (*Szamosújvár, 1815 – Szamosújvár, 1883) 
Felesége: MÁRTONFFY VERONIKA (*Szamosújvár, 1824 – 1878, Szamosújvár) Sír-
felirata: „…nyugszik itt a korán elhunyt hű nő/ A veszteség jaja megtér a menny viga-
szán/ Mert hisz erénye jutalmát / Nyerte el csupán”
Gyermekeik:
(3.a.1.1.1) Antal (*1802 – Kolozsvár, 1850) NEM TALÁL A DÁTUM  Singes – méter-
árú kereskedő. „Kolozsvári kiváltságos kereskedő társaság” rendes tagja.
Felesége: PAP KAROLINA (Kolozsvár, 1830 – Kolozsvár, 1846). Síremlékük a kolozs-
vári minorita szerzetesrend, ma görög katolikus templom kriptájában van. (Lsd. Sas 
Péter: Kolozsvári egykori minorita majd görög katolikus templom sírfeliratai.)
(3.a.1.1.2) Mária (*Szamosújvár, 1846 – Szamosújvár, 1868)
(3.a.1.1.3) Anna (*Szamosújvár, 1848  ?)
(3.a.1.1.4) Veronika
Férje: PAPP MIKLÓS
Gyermekeik:
(3.a.1.1.4.1) Irma (*Szamosújvár, 1872 – Szamosújvár, 1951)
Férje: ESZTEGÁR GÉZA (*Szamosújvár, 1865 – Szamosújvár, 1929)  bank vezér-
igazgató

„Élő emlékezet” 
– Örmény származású családok Marosvásárhelyen –  1. rész
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Házasságkötés: 1897
Gyermekeik: 
(3.a.1.1.4.1.1) Mária (*1895, Szamosújvár – 1961)
Férje: dr. BODNÁR PÁL (*Nagyajta, 1894 – 1967)
(3.a.1.1.4.1.2) Bálint (*Szamosújvár, 1897 – Szamosújvár, 1967)  bank vezérigazgató

Középiskolai tanulmányai befejezése után (1915) beiratkozik a Kolozsvári Egyetem 
orvosi karára. Egyetemi tanulmányait katonai behívó szakítja meg, 1917 Olaszország, 
Franciaország hadszínterein teljesít szolgálatot (szanitéc), 1918ban (zászlósként) sze-
rel le. Ezt követően Budapesten könyvelési oktatásban részesül, 1924ben Budapesten 
fejezi be az orvosi egyetemet, hazatér Szamosújvárra. 

Átveszi elhunyt apósa üzletét, ezzel párhuzamosan 1924től a Szamosújvári Taka-
rékpénztár alkalmazottjaként könyvelőként dolgozik, 1930tól pedig ugyanott vezér-
igazgatóként dolgozik 1947ig, a bank fuzionálásáig. Ekkor veszti el a család tetemes 
takarékpénztári befektetéseit (részvényeit), ezek után járó végkielégítésben soha nem 
részesültek.

Az 1948as évektől kezdve több helyi kereskedelmi társaság alkalmazásában dolgozik.
193234 között a Magyar Párt helyi szervezetének, 194044 az Erdélyi Magyar Párt 

vezetőségi tagja volt. Meglehet ennek is volt köszönhető, hogy tíz éven át 1957es ha-
láláig a Román Népköztársaság Belügyminisztériuma Kolozs megye, Szamosújvár kör-
zet Nemzetbiztonsági osztálya által a „megfigyelt személyek” közé sorolták, folytonos 
jelentéseket készítettek róla. Ezek a jelentések semminemű államellenes, terhelő tevé-
kenységéről nem tudtak beszámolni, nyilvántartási okmányait 1964ben a „passzív nyil-
vántartottak” közé sorolták, 1967ben bekövetkező halálakor 71755 sz. személyi dosz-
sziét lezárták, a kolozsvári irattár „C” osztályán helyezték el. 

Felesége: FLORIÁN RÓZSIKA (*Szamosújvár, 1905 – Szamosújvár, 1946)
Apa neve: Flórián Jakab (*1865 – 1923), anya neve: Burján Etelka (*1877 – 1933) 
Házasságkötés: 1926, Szamosújvár
Gyermekeik:

(3.a.1.1.4.1.2.1) Judit (*Szamosújvár, 1924 – 1986)
(3.a.1.1.4.1.2.2) Anna (*Szamosújvár, 1927 – Marosvásárhely, 2011 – Szamosújvár te-
mették) 

Férje: dr. IMREH GÉZA ANDRÁS (*Zsibó, 1913 – 1974)  ügyvéd
Házasságkötés: 1951, Magyarlápos
Gyermekeik: 

(3.a.1.1.4.1.2.2.1) István (*Magyarlápos, 1953)
Felesége: LOGYIN ÁGNES (*Marosvásárhely, 1953) 
Házasságkötés: 1977, Marosvásárhely 
(3.a.1.1.4.1.2.2.2) András (*Magyarlápos, 1954)  családjával Németországban él

(3.a.1.1.4.2) Rózsa (*1875 – 1971)
(3.a.1.1.4.3) Katinka (*1882 – 1977)

Adatközlő: Imreh István

Mellékelt okmány:
házasságlevél /1923. Esztegár Bálint és Florian Rozália
halotti bizonyítvány / 1946 Esztegár Rozália
halotti bizonyítvány 1967 –ből, Esztegár Bálint
születési bizonyítvány 1927 –ből Esztegár Anna Erzsébet
házassági bizonyítvány 1951ből Imreh Géza András és Esztegár Anna
halotti bizonyítvány 2011ből, Imreh Anna Erzsébet

(3.a.1.1.5) Márton (*1850  ?)
(3.a.1.1.6) Zakariás / Záchár / (*1852 – 1919), maga és gyermekei nemességét és 

előnevét 1909ben megerősíttette.
(3.a.1.1.7) Róza (*Szamosújvár, 1857 – Marosvásárhely, 1946)
Férje: PETELEI MÁRTON (*1847 – Marosvásárhely, 1915), bőr és fegyver kereskedő
Házasságkötés: 1875, örmény szertartás szerint.
Gyermekeik:
(3.a.1.1.7.a) Erzsébet (*Marosvásárhely, 1878 – 1968, Marosvásárhely)
Férje: VÉGH BÉLA (*Bánát, 1870 – Marosvásárhely, 1915) Cs. és Kir. katonatiszt, 

a 23. vadászezrednél százados
Gyermekeik:

(3.a.1.1.7.a.1) József (*Marosvásárhely, 1901 – Budapest, 1980)  röntgen szakorvos, 
főorvos (Lsd. dr.Med.Habil. Mózsa Szabolcs: Úttörő tudományos társaságok a Magyar 
Orvosi Radiológiában (1922-1966), Meghívó 1942ből a MORE CLXIII. rendes Tudo-
mányos ülésére. Előadásai: A nyaki csigolyák lövedék okozta sérülései, Magyar Rönt-
gen Közlöny szerkesztője. 

Felesége: dr. ANTAL ETELKA
Gyermekeik:

(3.a.1.1.7.a.1.1) László (*1930 – ?)  főorvos, Magyarországon él.
(3.a.1.1.7.a.1.2) Etelka (*1935 – Bécs, 2015)
(3.a.1.1.7.a.2) Erzsébet (*Marosvásárhely, 1903 – Marosvásárhely, 1978)  könyvelő

Férje: BODÓ NORBERT (*Beszterce, 1900 – Marosvásárhely, 1982)  faiparban 
könyvelő

Házasságkötés: 1928.
Gyermekeik: 

(3.a.1.1.7.a.2.1) Ágnes, adjunktus
(3.a.1.1.7.a.2.2) András (* Marosvásárhely, 1935 – Budapest, 2005), vegyészmérnök.
(3.a.1.1.7.b) Róza, Magyarországon telepedik le

Férje: KÁDÁR KÁLMÁN
Gyermekeik:

(3.a.1.1.7.b.1) Márton
(3.a.1.1.7.b.2) Rózsika
(3.a.1.1.7.b.3) Piroska 
(3.a.1.2) Adeodat (Bogdán) (*1817 – 1864/1867?)
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Felesége: BORSZÉKI (PINTYE) ANNA
Bécsben és Brünnben orvosi képzésben részesül, 1848ban hazakerül Kolozsvárra, 

megismerkedik egy kétgyerekes özvegyasszonnyal, akit hamarosan nőül vesz. A for-
radalom és szabadságharc idején Bem József törzsorvosa. A segesvári csatában kezén 
megsebesült tábornok egy ujját amputálja, és megmenti a vérmérgezéstől. A forradalom 
leverése után bebörtönzik. Urban nevű osztrák tábornok foglyaként tudja meg, hogy fe-
lesége az osztrák tábornok nővére, ezért kiszabadulása után elválik tőle. Hamarosan új-
ranősül, házasságából született gyermeke:
(3.a.1.2.1) Ábrahám Béla  Császári és Királyi ezredorvos, Máramarosszigeten szolgált.
(3.a.1.3) Rebeka (*1821 – 1898)
Férje: LENGYEL ZACHAR
(3.a.1.4) Anna (*1824 – Nagyvárad, 1904)
Férje: MÁRTONFFY KAJETÁN
(3.a.1.5) Antal (*Szamosújvár ,1825 – Zilah, 1869)
Felesége: K. PAPP MÁRIA (*Zilah, 1836 – Zilah, 1875)
(3.a.1.6) Margit (*1827 – Kolozsvár, 1906)
(3.a.1.7) Gábor (*Zilah, 1833 – Zilah, 1903)
(3.a.1.8) Mária (*1837 – 1908)
(3.a.1.9) Rozália (*1842 – 1922) 

Mellékelt okmány: Gyászjelentés: Bodó Norbertné
Felhasznált irodalom:
Gudenus János József, Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája, Buda-

pest, 2010, 679682.
dr. Med.Habil. Mózsa Szabolcs, Úttörő tudományos társaságok a Magyar Orvosi 

Radiologiában (1922-1966), Budapest, 2014.
EÖGYKE Füzetek 2011. májusi lapszám.

Adatközlő: dr. Bodó Ágnes adjunktus

Esztegár Géza, Felesége, Esztegár Gézáné szül. Papp Irma

Esztegár Bálint és felesége szül. Florián Rózsika

Családi képtár

Burján Etelka Esztegár Anna (Imreh Gézáné)

Imreh István, gyermekei: Zoltán és Zsófia, unokái: Hanna és Júlia



Erdélyi Örmény Gyökerek2015. szeptember - október

54

Erdélyi Örmény Gyökerek 2015. szeptember - október

55

Thököly utcai ház képe Kertben: Petelei Mártonné szül. Ábrahám Róza
lánya Petelei Róza és Petelei Erzsébet, Végh Béláné
unoka: Végh Erzsébet és Végh József

Végh Béláné szül. Petelei Erzsébet, Végh József, Petelei Mártonné szül. Ábrahám Róza

Bodó Norbertné szül. Végh Erzsébet és Bodó Norbert

Bodó András, Bodó Norbertné szül. Végh Erzsébet, Bodó Norbert

  

Bizonyára kevesen tudnak arról, hogy 
egykor temetőnek adott otthont a vá-
ros közepe: a Bolyai utcával párhuzamo-
san, a Bányai–Papppalota (amelyben 
ma a Concordia Hotel működik) oldalán 
lévő házsor helyett, illetve mögött, jóko-
ra területen húzódott a minorita rend te-
metője, amelybe számos neves maros-
vásárhelyi örmény család is temetkezett. 
Ez adta az apropóját a Marosvásárhe-
lyi ÖrményMagyar Kulturális Egyesület 

által szervezett legutóbbi estnek, amely-
nek keretében Barabás Kisanna művé-
szettörténész tartott előadást a minorita 
rend marosvásárhelyi megtelepedéséről, 
templomáról, kolostoráról, illetve a szó-
ban forgó temetőről a Bernády Házban.

A Temető a város közepén, amikor még 
különösen örmény családok használták 
(Kelemen Lajos) című tényfeltáró, vetített 
képes értekezést megelőzően Puskás Attila, 
az egyesület elnöke üdvözölte a telt házas 
közönséget, majd kezdetét vette az előadás.

Városunk egyik nagyon szép épüle-
te a minorita rend Köteles Sámuel ut-
cai temploma és kolostora, amely épü-
letegyüttessel kapcsolatosan nagyon ne-
héz volt levéltári forrásokhoz jutni. Annyit 
tudunk, hogy a rend 1726ban tér visz-
sza Marosvásárhelyre, és 1740ben, gróf  
Keresztes Márton támogatásának köszön-
hetően sikerül végleg letelepedniük. Ekkor 
vesznek pár telket a jelenlegi helyen, 
és építkezésbe kezdenek. Könyvtárukat 

Temető a házfalak alatt (Marosvásárhelyen)
„Amikor még különösen örmény családok használták”

Barabás Kisanna

(Folytatjuk)


