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felébenélő,egyiklegnagyobb,felelősma-
gyargondolkodószavaineltöprengeni,rá-
adásulnemdigitáliskiterjesztésben.
Kisebbségitörvényünk-aMagyarKöz-

társaságAlkotmányával, főkéntpedigév-
ezredesengyümölcsözőmagyarhagyomá-
nyaink szellemével egyezően - kimondja,
hogymindenkiolyannemzetiségű,amely
nemzetiségheztartozónakvalljamagát.
Erkölcsileg fogalmazzuk így: olyan

nemzetiségű, amelyik nemzetiséget vál-
lalja.Távolrólsem„igen”-„nem”alapon.
Anemzeti-érzelmihovatartozásnemdigi-
táliskérdés.Többrétű:sajáttisztességünk,
és amások iránti tisztesség vállalásának
kérdése.
Persze, vannak, akik választásról vá-

lasztásranemzetiséget„váltanak”.
És akkor? Hiszen olyanok is vannak,

akiklopnak,holottmegvanírvaaTízpa-
rancsolatban:Nelopj!
Dehalopnak-attólmégaTörvényér-

vényes.Azerkölcsitörvényis.

Föltettemakérdést:vajonegyhúszéve
bevándorolt örmény és egy színmagyar
személyházasságábólszármazóemberke
tud-emajdörményislenni,haMagyaror-
szágon élve nem tanulja meg az örmény 
nyelvet? A személyes válaszom: remé-
lem,hogy igen.Remélem,hogyazaki-
csigyermektíz,vagyötvenévmúlvanyu-
godtanmondhatja,ékesmagyarnyelven:
-Nemtudokörményül,deörményszár-

mazásúnakérzemmagam,ésbüszkeva-
gyokrá.Ésmagyaranyanyelvenápolniés
terjeszteni fogja egyik szülőjétől örökölt
örmény kultúráját, és amásiktól örökölt
magyarkultúráját.
Ésakkortisztaszívvel,hangosanhivat-

kozhatazörményszármazásúKiss Ernő 
aradivértanúra,akicsakmagyarul,latinul
ésnémetültudott,örményülnem.Persze,
hamégakkor létezik amagyarságbefo-
gadó, intelligens, finomkultúrája, amely
nemdigitális.

(Megjelent: EÖGY füzetek 2002 nov.)

  

A sok éves családkutatások után is még
mindigkerülnekelőolyanszékelyföldiki-
felejtettcsaládok,akikszármazásilagama-
gyarörmény közösséghez tartoztak, tartoz-
nak,deeddignemkerültsorarra,hogyezt
nyilvánosságra hozzák, bemutatkozzanak,
ésmegismertessék az alig ismert székely-
földitelepülésenéltcsaládjaiktörténetét.
Ez azzalmagyarázható, hogy a család

felmenőjemár többmint 200 éve Szép-
vízrőlaháromszékitájakontelepedettle,
és így megszakadtak kapcsolataik a va-
lamikori örmény közösséggel. Pedig ez

Dr. Száva Tibor-Sándor
„Még mindig jelentkeznek családok!”

a család a szépvíziMánya család egyik
meghatározó ága volt, és az ő felmenő-
jük kereskedőként érkezett a Kovászna
környékitelepülésre,deazelmúltkétév-
századalattazutódokteljesenbeleolvad-
takazottaniszékelységbe.Ittszemélyem
érintettségeabbanadódik,hogyazegyik
dédanyámisMányanevüvolt,valaminta
fiútestvéreKézdivásárhelyenéltésottha-
lálozott el.
Azidénszeptemberelsőnapjaibanbé-

csilakásomonfelkeresettegyhölgyésbe-
mutatkozott, hogy ő Mánya Magdolna, 
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akiaKézdivásárhelyközeliOzsdolahely-
ségbenszületett1954-ben.
A címemet a szépvízi plébános úrtól

kapta meg, és az ő biztatására keresett
felazzalacéllal,hogytisztázzaacsalád-
jaeredetét,mintutolsó Mányajogánaz
Ozsdolánszületettcsaládokból.
Így kezdtük el az ozsdolai Mánya-

családot érintő kutatómunkát és már az
elején kiderült, hogy az idők folyamán
ezenatávoliháromszékitájonegyegész
Mányacsoportosuláséltazakkorodatele-
pült felmenő jóvoltából.Röviden így le-
hetne összefoglalni vázlatosan ennek a
családnakatörténetét:
A csíkszépvízi Mánya János /1782-

1836/ 1809-ben nősült Csíkszépvízen,
neje Persián (Urmánczy) Erzsébet/1789-
?/, majd mint fakereskedő Kovásznán
kezdte el működését. Házasságából 4
gyermek született, akikről egy kis kuta-
tássalésalevéltáriadatoksegítségévela
következőeredményszületett:

- János /1810 - ?/, Katalin /1815- ?/
(PapGyörgyné),Anna/1818-1843/(Pász-
kaAndrásné),Teréz/1822-?/(1844-tőla
voltsógoraPászkaAndrásnejelett).Fel-
tételezhető,hogymégszülethetettegyfiú
isKosztántin /1813-?/ néven, de aki ké-
sőbb a Mánya családnevet Kosztándira
cseréltefel!?
AzutóbbiJános /1810- ?/ iskovásznai

kereskedővolt,demiután1840-benmeg-
nősültaközeliOzsdolánépítettefelcsaládi
életét.Jánosnak1840és1854között3fe-
leségeisvolt;Lengyel Ilona,LengyelÉva
/1819-1853/ésLengyelÁgnes.Aházassá-
gaibólösszesen6gyermekérőltudunk:
- András /1841-1893/, János /1845-

1845/, János /1846- ?/, Anna /1849- ?/
(BíróLajosné),Ágnes/1852-?/Fleischer
Friderikusné), Róza /1855 -?/ (akinek 3
férje is volt: Bögözi Imre /1854-1886/,

MártonMihály /1858-?/ésNagyAndrás
/1864-?/).Ezutánsorbakövetjükazittfel-
soroltakcsaládjait:

- Mánya András/1841-1893/,aki1874-
bennősült,nejeBögöziMagda/1853-?/,
ésitt2 fiú született:
Mánya Imre /1878-1933/ (férfiszabó,

aki 1906-ban nősült Budapesten, neje
Perpicz Matild /1884-?/ és itt születtek
MagdaésJenő),valamintamásodikfiú:
Mánya István /1887-1954/, aki 1924-

ben nősültOzsdolán, neje JakabosRóza
/1892-1962/.Ittszülettek:Mihály/1922-
1944/ (II. világháború), András /1928-
1970/(aki1952-bennősültOzsdolán,neje
BarabásTeréz/1921-?/ésittszületettMá-
ria/1953-2017/),István/1926-1989/(aki
1953-bannősült,nejeCsíkiIlona/1930-/
ésittszületettMánya Magdolna/1954-/
KónyaBenedekné/1950-/).

- Mánya János /1846- ?/, aki 1873-
bannősültelőször,nejeMolnárErzsébet
/1851-1883/,ittszülettek:
Apollónia /1874-?/, István /1876-1883/

és Sándor /1879-1957/. Második házas-
sága1884-benBándiErzsébettel/1859-?/
történtésittszülettek:András/1888-?/aki
ozsdolai főtörzs-őrmester volt, de 1918-
banDebrecenbetávozottésittmegnősült,
nejeTerjékIlona/?-?/volt,ahol2lányszü-
letett: Éva /1922-?/ ésMária /1925-?/.A
Debrecenbe távozottAndrásnak volt egy
fiatalabb testvére József /1896-1917/, aki
1915.ápr.1-énvonultbeabrassói2.Cs.
és kir. gy.e.-hez (Infst.,IR.Nr.2, Komp.5)
és a fronton számos ütközet után 1916
őszétől a Keleti-Kárpátokba vezényelték,
majd1917.aug.16-31közöttiharcokban
nemmesszeagaliciaihatártólTopourucz
ésGrozniczyközöttéletétvesztette.

(A fenti családtörténeti írás mellett, 
az alábbiakban látható a szerkesztett 
ozsdolai Mánya-családfa is!)  
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A háromszéki Ozsdolára telepedett Mánya-család

 /ÁgopMánugián/MánugJakab∞N.N.(nejenemismert)
(1624-1697)

(AfelmenőVaslui-ban(Vasló)születettésittisnősült/nejeismeretlen/,előszörBesz-
tercére, majd az 1670-es évek elején Szépvízre települt, 5 gyermeke volt, ebből az
ozsdolaiakfelmenője:


 (Váslovszki)MánugGergely∞(Száva)IsáákMárkid

/1666-1735//1681-1751/(szépvízi)
Szépvíziállatkereskedővolt,1699-bennősült,7gyermekevolt,ebbőlazozsdolaiak

felmenője:


VáslovszkiJános∞StechnóKajetána
/1706-1782//1717-1794/(szépvízi)

Szépvíziállatkereskedővolt,1736-bannősült,7gyermekevolt,ebbőlazozsdolaiak
felmenője:


MányaTódor∞CsercselAnna/Kristófé/

 /1751-1821//1761-1836/(gyergyói)
Szépvízikereskedővolt,1782-bennősült,9gyermekevolt,ebbőlazozsdolaiakfelmenője:


                  Mánya János∞PersiánErzsébet/Urmánczy/

/1782-1836//1789-?/(szépvízi)
(A fenti Mánya János 1809-ben nősült Szépvízen, majd Kovásznán folytatott kereske-

dői tevékenységet. Rokonságba állt a csíktaplocai Mánya Dáviddal /1825-1892/, a bé-
csi dr. Száva Tibor üknagyapjával).Afenti„szépvízi“MányaJánosnak4gyermekeis-

mert,detalánvoltegyKosztántin/1813-?/is):
                                                                                                                 
Mánya János∞LengyelÉvaKatalin∞PapGyörgyAnna∞PászkaA.Teréz ∞PászkaA.
/1810-?//1819-1853//1815-?/(ház.1838)/1818-1843/(ház.1839)/1822-?/(ház.1844)

Mánya János kovásznai kereskedő3-szornősült1840-1854között,innen5gyermek
szül. Ozsdolán:


1. Mánya András (anyja Lengyel Ilona),feleségeBögöziMagda
2. Mánya Anna
3. Mánya János,(anyja Molnár Erzsébet)
4. Mánya Ágnes
5. Mánya Róza, f (anyja Lengyel Ágnes)
(Megj:Nincs kizárva egy olyan névcsere se, ahol az 1813-ban született Mánya Kosztán-
tin utódai, az apa keresztnevét Kosztándira változtatva családnévnek írták be és ez ké-
sőbb  így állandósult)  

További információ a szerzőtől kérhető.


