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1.Arraakérdésre,hogykiisvagyokén,
utolsókönyvembenválaszoltam:örmény
ésnémetgyökerekkel is rendelkező szé-
kely-magyar.Ahangsúlyamagyarraala-
pozószékelyenvan.Földrajziértelemben
Kárpát-medencei, ezen belől erdélyi, to-
vább szűkítve a kört szé-
kelyföldi, szüleim révén
pedigAlsó- és Felső-Há-
romszékiszékely-magyar.
Amint említettem, van

bennem örmény rész is,
amelyet szívesen felválla-
lok.Demásképélemmeg
ezt egy örményországi,
csak örményül tudó sze-
méllyel szemben, mint egy regáti, csak
románul beszélővel és megint máskép
egyMagyarországonélőújonnanbetele-
pültmagyarul isbeszélőörménnyel.Be-
lőlükhiányzikvalami,amibennünkma-
gyar-örményekbenmegvan.Ebben a va-
lamibenbennevanannakasokszázévnek
a sikeres és kevésbé sikeres, békével és
háborúkkalterhelttörténeteis,amitközö-
senéltünkmegeszűkhazábanmagyarok,
székelyek és az ide települt örmények.
Ebbőlahármascsoportbóljöttlétre,szü-
letettmegErdélyföldjénezazújentitás,
amelyet  magyar-örményeknek nevezünk.
Mamárcsaknéhányszázvanbelőlük,

legtöbbGyergyószentmiklóson,  valami-
velkevesebbenahajdaniörményfőváros-
ban  Szamosújváron,  Erzsébetvárosban,
Csíkszépvízen. A többi magyar-örmény
Erdélykülönbözőhelységeibentaláltott-
honra. A trianoni békediktátum után az
erdélyi magyar-örmények egy része is-
métvándorbototvettakezébeésaromán

Beder Tibor
A magyar-örmény identitás lényege

uralomelőlkitelepedettMagyarországra.
Ittakadtegycselekvőember,azerzsébet-
városigyökerűdr.IssekutzSaroltaszemé-
lyében,akiBudapesten létrehoztaazEr-
délyi Örmény Gyökerek Kulturális Egye-
sületet, amelynek igennagy szerepevan

a magyar-örmény iden-
titás megtartásában Kár-
pát-medenceszerte.
Másképpen fogalmazó-

dikmegbennükahazaés
országfogalmais.Azer-
délyi magyar-örmények
egyrészeegyújhazare-
ményébentelepültátMa-
gyarországra.Mertahaza

egyolyanhely,aholanyelvisotthonérzi
magát, ahol nem korlátozzák használa-
tátésnemküldikmindigamásodikhely-
re.Ezérthátmindenmagyarhazájaanya-
nyelve isegyben.Az ilyenhazátmagáé-
nakérzi,büszkeráéskészáldozatothoz-
niérte.Mintahogytettékaz1848-asfor-
radalomidejénamagyar-örmények,akik
aközkatonáktólatábornokokigálltakkia
magyarszabadságmellett.EzértÖrmény-
országszámukraegyország,ahazapedig
amagyar nyelv, amely bennük van. Így
hátők senemmagyarok, senemszéke-
lyek, se nem örmények, hanem csak így 
egyszerűen magyar-örmények. Vigyáz-
zunk hát rájuk, hogy még sok száz éven át 
maradjanakmegebbenazállapotukban.

2. Gyulafehérvártól északra, nyolc ki-
lométere, a Maros jobboldali teraszán
áll a Jékelyáltalgyönyörűversbenmeg-
örökített marosszentimrei gótikus refor-
mátus templom.Úgyállottfigyelmezte-
tően, akár az örmények szent hegye, az

Beder Tibor
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5165métermagasArarátatörökállamte-
rületén.A marosszentimrei templomot a
Nagyszebenostromára indulóMezid bég 
törökseregefelettaratott1442-esgyőze-
lem emlékére emeltette a kereszténység 
ünnepelthőse,Hunyadi János.
Akistemplomnakmamárnincsengyü-

lekezete,ahajdanimagyarságmárrégki-
halt,mégmutatóbansemakadegyafalu-
ban.Atemplomfalaiomladoznak,ablakai
ésköveitöredezettek,harangjapedigmár
rég nem hirdeti Hunyadi János 1456-os
nándorfehérvári diadalát,melynek emlé-
kére a pápa világszerte elrendelte a déli
harangszót.Ha amarosszentimrei temp-
lomragondolok,mégsemaromlásfájdal-
mátérzembenne,hanemaz575évvelez-
előttigyőzelemmámorát.
Tudom,hogyközömvanhozzá,olyan-

formán, ahogy az elfoglalt és megszállott 
Kolozsvárhoz és Szamosújvárhoz is, hi-
szen köveikben, faragványaiban beépül-
tekelődeinkálmaiis.Ezekazálmokpe-
digaztsugallják,hogyminemcsakmúlt-
jában, régi épületeiben, omladozó szent-
egyházaiban, a világtól elzárt falvaiban
ésárvatemetőibenvagyunkjelenErdély
földjén, hanemaz itt élő közel kétmillió
magyarésazáltalukvirágzómagyarkul-
túraokánis.
Ez a kis templom arra figyelmeztet,

hogyhaelődeinkálmátmegakarjukva-
lósítani,úgycsakagyőzelemrekellössz-
pontosítanunk. És ebben mindenkinek a
magalelkiismereteszerintkelleljárnia.
Hogyvanaz,hogyahányszorcsakát-

megyek Marosszentimrén és megpillan-
tomazomladozófalugótikusreformátus
templomot, átjár az otthonosság érzete, 
és sokkal jobban érzemmagam itt,mint
egy hasonló nagyságú erdélyi román fa-
luban?!Mertittvanvalami,amiamásik
falubólhiányzik.Ésannakavalamineka

neve:többlet.Atöbbletittrepdesaleve-
gőben, az elhagyott templom köveiben,
üresablakaiban,akérdéseinkben, aszí-
vünkbenésalelkünkmélyén.
Több alkalommal, a kilencvennyolc

éves korábanmeghalt édesanyám szülő-
faluja, Lisznyó és a hegyoldalban fekvő
temetőjutazeszembe.Immárhúszéveis
elmúltannak,hogyhalottaknapjánmin-
denévbenkimentünka„sírokhoz”,ahogy
ő nevezte, hogy az elődök sírján elhe-
lyezzükakegyeletésemlékezésvirágait.
KöztükanyaidédapámBedő Károly, volt 
járásiszolgabíróésfelesége,dédnagyma-
mám Zárug Máriaörményszármazásúta-
nítónő sírjára, aki 1828-ban született és
1896-ban,68éveskorábanhaltmeg.Csak
felnőttkorombaneszméltemrá-azerdé-
lyi örmény településeket, Szamosújvárt,
Erzsébetvárost, Gyergyószentmiklóst és
Szamosújárt járva - , hogy ZárugMári-
ánkeresztülnekemisközömvanazör-
ményekhez. Nagyapám, Bedő Tivadar, 
akiráeszmélésemelőttpárévvel,87éves
korában haltmeg, a sírba vitte édesany-
ja,ZárugMáriaszemélyére,létére,erede-
térevonatkozóminden információt, és a
családi iratokközött sem találtamegyet-
len rá vonatkozó mondatot sem. Min-
dent,amitrólatudok,az1903-banszüle-
tettédesanyámtólhallottam,akinekszüle-
téseelőtthétévveldédnagymamámmár
halott volt.
ŐazuzoniTemesváribárótestvérének

leányavolt.Gyergyószentmiklósrólszár-
mazott.Uzonbanházi tanítójavolt aTe-
mesvári gyermekeknek. Itt ismerkedett
meg dédapámmal, aki Lisznyóba vitte
férjhez. Lám dédnagymamám születése-
kor(1828),189évvelezelőttacsaládés
az egész örmény közösségnek a nyelve az 
örményvolt, ami azután fokozatosan el-
maradtéshelyétamagyarnyelvfoglalta
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el.Hamaivilágunkforgatagáragondolok,
úgyunokáimigen távolkerülhetnekhaj-
dani örmény őseiktől. Mégis ahányszor
csakottvagyoka temetőben,a legszebb
virágokatmindigazősírjárahelyezemés
elhaltőseimközülőtérzemalegközelebb
magamhoz,mertőasokatszenvedett,ha-
zánkbanletelepültörménynépetidézine-
kem, azt, amelymagyarráválásaután is
ragaszkodottőseihez.

3. A világ minden részén találkozunk
velük. Őseik a királyszékesAniban, Ör-
ményországakkorifővárosábanlaktak.
Kiűzetésük után először a Krím-fél-

szigetre mentek, amely akkor a keresz-
tény genovaiak fennhatósága alatt ál-
lott. Ott több helységben telepedtek le,
deatatárbetörésekmiattLengyelország-
baésMoldovábamenekültek.Kezdetben
ott jólmentadolguk,későbbazonbana
moldvaivajdákarraakartákkényszeríteni
őket,hogyhagyjákelvallásukat,nyelvü-
ket és szokásaikat.Az örmények inkább
Moldováthagytákel.
Talánnincsmégegynépazsidókonkí-

vül,melynektörténelmejobbantükrözné
amegmaradásértfolytatottszívósküzdel-
met.AK.e 612-ben alakult örmény rab-
szolgatartóállamhatalmacsúcspontjána
Káspi tengertől a Földközi-tengerig ter-
jedt.Ázsiae térségéneka legjelentősebb
államavolt,amelyazÁzsiafelőlaFöld-
közi-tenger felé vezető legfontosabb ke-
reskedelmi utak csomópontjában feküdt.
Éppezokoztaavesztétis.
Perzsa, makedón, hellén, római, majd

ismét perzsa, majd arab, török uralom
alákerült.Az1555-benkötött török-per-
zsa egyezmény értelmében keleti részét
Perzsiához, a nyugatit Törökországhoz
csatoltákésmajdcsak363évelteltével,
1915-1920-as években alakult újra Ör-
ményország a Szovjetunió fennhatósága

alatt. Igazi függetlenségét csak a szovjet
birodalomszéteséseutánnyertevissza.A
hajdanifővárosAniköy(Anifalva)néven
ma már Törökország területén fekszik.
Ugyancsak idekerültazörményekszent
hegye,azArarátisésahajdaniÖrmény-
országközepétjelölőVantóis.

4. Ha jól számítom, 762 éve annak,
hogy az erdélyi örmények őseit elűzték
Anivárosából.Dédnagymamámrévénén
a39.generációhoztartozom(százévreöt
generációt számítva) és még mindig ott
vanbennemazörménységhezvalótarto-
zástudatais.Mindeztegypárláthatójel-
nektulajdonítom:alisznyóitemetősírkö-
vének,amelyenottvanZárugMárianeve
is, édesanyám pármondatos visszaemlé-
kezésénekésazerdélyiörménytelepülé-
seknek.Mertcsakezmaradtmegbelőle,
deezelég,hogysegítségévelegyrégmúlt
világotépítsekfelmagamnak.Ebbense-
gítenekaz itt élőmagyar-örményközös-
ségekönismeretiésönmegtartórendezvé-
nyei.
Meddigélazemberéshogyanélben-

neatöbblet,amitgénjeibenhordoz?!Ho-
gyanélbennemazörménység?
Azemberaddigél,amígmegnemhal,

demégutánaisfennmaradútódai,roko-
nai,ismerőseiemlékezetében,amígőkis
megnemhalnak.Azidőrostájánminden-
ki kihull egyszer, de a közösség, mely-
nekcselekvőtagjavoltvalamikor,nyel-
vében,szokásaiban,cselekvéseiben,vagy
csak tudatában tovább éltet mindenkit.
Olyanformán,ahogybennemistovábbél
dédnagymamám emléke. Erdélybe érke-
zésükkor anyai részről való dédnagyma-
mám ősei örmények voltak, később ör-
mény-magyarokká, majd a századfordu-
lóra (1800) magyar-örményekké váltak,
hogybennemszékely-magyarrálényegül-
jön.DeZárug Mária révénvanbennem
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örmény rész is, ettől jobban érzem ma-
gaméslélekbengazdagabbvagyok,mert
őáltala nekem is közöm van az örmé-
nyektöbbévezredeskultúrájához,amely
amegmaradásértvívott szívósküzdelem
példaképévémagasulelőttem.
Ha évente egyszer-kétszer megállok a

többmintkétméteressírkőelőtt,hogyvi-
rágot helyezzek reá, a marosszentimrei
református templom tornya jut eszembe,
amelyetamagyarokgyőzelméreemeltek
ötésfélszázadévvelezelőtt.
„Drága Dédnagymamám! – mondom

neki.Ezasírkő,melyetaTeneveddelis
megjelöltek, akárcsak amarosszentimrei
templomtornya,agyőzelmethirdeti.ATe

győzedelmedet is. Hiszen Te nem haltál
meg,mivel bennem újra élsz, és 9 uno-
kám és két dédunokám közül, akik ne-
kedszépunokáid,majdcsaktalálokegyet,
akitovábbvisziazemlékezésfonalát.So-
katsegíthetszmajdabbanaküzdelemben,
melyet létünkért és megmaradásunkért
folytatunkErdély földjén, napmint nap.
Mertmígcsillagleszazégen,fűamezőn,
amígazerdőbenfanőésaNapkoronája
világitránk,jogosküzdelmünketnemad-
jukfel.ÖrökkééljhátbennünkésIstenis
éltessendrágaDédi.”

Csíkszereda, 2017. szeptember 29.                            
Beder Tibor

(2008. március 21.)

  

Urmánczy Nándor gondolkodását ak-
kor értjük meg igazán, ha életútját a
maroshévíziCzirják Károlykutatásaialap-
ján követjük. Az Örményországból szár-
mazócsaládaXIII.századbanbetörőszel-
dzsuk törökök elől Perzsiába menekült,
aholazUrmia-tómelletti,azonosnevűfa-
luban telepedett le. Több évszázad múl-
tána lengyelországiLemberg,mainevén
Lvov(Ukrajna)városábaköltözött,acsa-
ládegyikágaittvettefelazUrmánczy ne-
vet.AXVII. századbanErdélybe települ-
tek,majdGyergyó-Topliczán(Maroshévíz)

Kerek évforduló – 150 évvel ezelőtt született

Urmánczy Nándor hagyatéka 
Hitt Magyarország feltámadásában

Fekete István szerint egy ember addig él, ameddig emlékeznek rá. Urmánczy Nán-
dor élen járt a Trianonban megcsonkított, lelkileg megtört Magyarország újraélesz-
tésében. Több mint 600 szoborcsoport felállítása mellett pályázatain születtek a „Hi-
szek Magyarország feltámadásában”, vagy a „Csonka Magyarország nem ország” 
jelmondatok.

kötöttekki,1868.október1-jénittszületett
UrmánczyNándor.
A cseperedő ifjú komoly tanulmányo-

kat folytatott.Anyanyelvi szinten beszélt
románul,angolul,németül,franciául,jogi
diplomája birtokában pedig főszolgabíró
lett.Munkájamellett közfeladatot is vál-
lalt, megjelent írásaiért az Erdélyi Kár-
pátEgyesületkiistüntette.Maroshévízen
ő alapította az első állami iskolát, vala-
mint az első helyi újságot, míg családja
azegyikházukbannyitottkórházat,ésáll-
taazorvosok,asszisztensekegyrészének


