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Minden évben a Világosító Szent 
Gergely búcsúra sokszáz örmény érke-
zik Szamosújvárra, szinte pezseg a város. 
Lépten-nyomon erdélyi magyarörmény is-
merősökkel találkozik az ember a szélrózsa 
minden irányából, de sok a román ajkú is 
közöttük. Aztán a búcsús mise csokorba köti 
a zarándokokat és megtelik velük a hatalmas 
templom, mely egyébként a Szentháromság 
tiszteletére került felszentelésre még anno 
(a búcsús miséjét Pünkösd utáni vasárnap 
tartják). A mise után a Plébánia alatti 
boltíves „pinceétteremben” szolgálták fel 
idén is a szamosújvári örmény asszonyok 
és lányok az elmaradhatatlan angadzsabur 
levessel kezdődő ünnepi étkeket. Idén kb. 
370 fő élvezhette az örmény katolikusok 
vendégszeretetét. Köszönet érte Szakács 
Endre plébános úrnak és a szorgos közös-
ségi tagoknak.

Két héttel a búcsú után szinte egyedül 
rovom a tikkasztó hőségben a mára már 
csendes város kihalt utcáit. A szép épüle-
tek (sajnos sok igencsak felújításra szorul), 
vasrácsos ablakok, a kőboltozatú hatalmas 
kapuk és záróköveik, sokon az 1760-as 
évszám, a templomok, a sétatér, a hatal-
mas iskolák megelevenednek régmúlt idők 
örmény lakóival, történeteivel, humorával, 
eredményeivel. Már szinte úgy érzem, hogy 
én is ott vagyok a Főtéri piacon, a sétatéri 
korzón, vagy a Jakabffy, Korbuly, Merza, 
akár a Cheul család tagjaival egy cigányze-
nés vendéglőben és megbeszéljük a legújabb 
bécsi divatot, vagy a családi összejövetelek 
finom éteksorának sikerét, a férfiak kártyáz-
nak a Kaszinóban és gazdasági sikereikről, 
vagy kudarcaikról beszélgetnek.

Hol vagytok ti régi magyarörmény csa-
ládok? Hogy történhetett meg, hogy az 
örmények által alapított városban – amely-
nek területét örökáron vásárolták meg az 
Udvartól, majd Alexa mérnök tervei alapján 
felépítették szép és gazdag erdélyi barokk 
városukat - ma már alig van magyarörmény 
lakó (120-an vannak az örmény katoliku-
sok) és azok is már csak az örmény katoli-
kus szentmise során, illetve utána a plébá-
nián elfogyasztott kávé mellett találkoznak, 
beszélgetnek egy kicsit egymással. 

Alig lehet magyar beszédet hallani az 
utcán, az üzletekben (a 22-23 ezer főnyi 
lakosból kb. 3200 a magyar anyanyel-
vű, vagy 2500-an reformátusok, 500-600 
fő között vannak a római katolikusok 
és 120-an az örmény katolikusok), ott, 
ahol csak magyar nyelvű örmények lak-
tak már az 1800-as évek elejétől fogva. 
Persze tudom, hogy mit jelentett Trianon, 
a II. Világháború, hiszen Erdélyben más-
hol is ugyanaz történt, sőt: kényszerből 
elhagyott örmény otthonok, szétszakadt 
családok és a közösség teljes fellazulása, 
sok helyen felbomlása.

Meglátogatom az örmény katolikus 
templomokat és a kissé nyirkos csöndben 
újrarögzítem a már hallottakat, olvasot-
takat. A Salamon templomban Gábrus 
Zachariás (pap, polihisztor) által festett 
Simai testvérek és házastársaik falfestmé-
nyét látva megnyugszom, hogy még ép-
ségben van. Őket látva könnyebb beleélni 
magamat a múltba, látva zsinóros, ma-
gyaros viseletüket, joviális arcukat és el-
képzelni, hogy mennyi pénzt áldoztak 
örmény katolikus hitük eme szentélyének 

felépítésére. (A székesegyházban ünnep 
és vasárnap van mise, míg a Salamon 
templomban hétköznapokon: kedden és 
csütörtökön 9 órától.) 

A ferences templomban (tetőzete szé-
pen felújított, de külső homlokfala igen 
lepusztult) magyar nyelvű leírás olvas-
ható a templom történetéről: a Désről be-
települt ferenceseknek 1742-ben Dániel 
Tódor (nocsak, egyik ősöm) főbíró tel-
ket adományozott, Márkovics András 
pedig egy házat, majd 1748-ban leteszik 
a templom alapkövét és 1757-ben be is fe-
jezik a hatalmas templom építését a gaz-
dag örmény családoknak köszönhetően. 
1758-ban kerül felszentelésre Szent Péter 
tiszteletére. A lorettói Mária kápolnát 
Lászlóffy Bogdán építtette, úgyszintén 
a kolostor K-i szárnyát is. A Szt. Antal 
kőből készült oltára Placsintár Dávid, 
a Szt. Ferenc oltár Csomák Miklós költsé-
gén épült Johannes Nachtigal bonchidai 
kőszobrászra utaló módon. Mindebből az 
is látható, hogy a nagylelkű adományozók 
a hitélet segítését akarták támogatni, füg-
getlenül a rítustól.

A Városi Múzeumot vagy 10 éve nem 
láttam, ezért betérek a Karácsonyi palotá-
ba. A kívül valamikor felújított, de belül 
omladozó, elhanyagolt, kiállításnak nem 
nevezhető térben üveg mögött (de az üve-
gek eltolhatók, hézagosak, védelemre sem 

alkalmas) nincs komoly tartalom, román 
nyelvű papírlapok kitűzve, néhány cse-
réptöredék ismertető nélkül, egy asztalon 
nyíltan heverő csontok, sem románul, 
sem magyarul ismertetőt nem lehet lát-
ni. Az egész múzeum siralmas állapotú, 
megcsúfolja a nevét, ráadásul egy helyen 
sem említi meg, hogy ezt a várost az ör-
mények alapították, építették, és mindaz, 
ami a városban van, őket dicséri. A múze-
um mögötti kertben emlékeztem örmény 
címerekre, feliratos táblákra. Sajnos csak 
két címertáblát találtam meg a földön fek-
ve a sok kődarab között, az egyik közepé-
re egy nagy kődarabot helyeztek a gondos 
kezek, hogy ne lehessen felismerni (?). 
Nagy nehezen leemeltem a követ, amely 
alatt a beodrai Karácsonyi család nemesi 
címerét találtam meg, sajnos erősen sé-
rült állapotban. A nemességet és címert 
Bécsben 1749. június 15-én adományozta 
az udvar Karácsonyi Kristóf, Miklós és 
Lukács szamosújvári polgárok, felesége-
ik és gyermekeik számára. (A címerpajzs 
négyfelé osztva, átlósan egy-egy koronás 
szirén, kezében  kettős keresztet tart,és 
ugyancsak átlósan egy-egy bika, a cí-
merpajzs közepén mérleg ábrázolással.), 
A címerpajzs feltehetően a palota homlok-
zatán a jelenleg üres fülkében volt elhe-
lyezve. A másik címerkő felismerhetetlen 
volt a gondos vésőnyomok miatt. 
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