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akülönbözőex-librisek.Afeldolgozásalatt
ilyen jellegűműveket is talált a szakember
–avatottbe.Megjegyezteugyanakkor,hogy
egy könyv a tartalma, a nyomdai kivitele-
zése,aritkaságaésaművészikötésemellett,
attólisértékeslehet,hatudjuk,hogykivolt
azegykoritulajdonosa,használója,melyetaz
igen gyakori poszesszor-bejegyzésekből tu-
dunkmeg.Acsíkikönyvanyagfeldolgozása
folyamán találkoztak Szebeléby Bertalan er-
délyivikáriusésIllyés Andráspüspökszig-
náltapéldányokkal,deszépenrekonstruál-
hatókpapihagyatékok,gyűjteményekis.

Restaurátor-műhely is van 
Folyamatban van ugyanakkor a gyűjtőle-
véltár ésgyűjtőkönyvtár szomszédságában
aRestaurátorMűhelykialakításais,amely
megvalósításáhozszinténaBethlenGábor
Alap nyújtott anyagi segítséget. A helyet
a két említett létesítményhez hasonlóan
a csíksomlyóiSzentPéter ésPálPlébánia
épületébenbiztosítottaGöthér Gergely plé-
bános–számoltbeafőlevéltáros.Továbbá
arról is tájékoztatott,hogya rendelkezésre
bocsájtottszobafelújításaéscélszerűátala-
kítása idén áprilisban kezdődött ésmájus-
ban ért véget.A javítási munkálatok után
elkezdték az alapvető berendezéseket
beszerezni, hogy működőképessé váljon 
arestaurátor-műhely.„Mégatervezésfázi-
sábanaMagyarNemzetiLevéltárrestaurá-
tor-műhelyénekmunkatársaitólkaptunkegy
részletes tervezetet,eztvettükfigyelembe
a berendezésnél. Az alapvető bútorzaton
kívülprést,szárítóállványt,A0-ástárolókat,
páraelszívókat, papíröntő szívóasztalt, vá-
góeszközöket,vegyszerszekrényt,porszívó-
kat,különbözővastagságúfátyolpapírokat,
papírpépet, ph-mérőt, ragasztóanyagokat
és különböző vegyszereket sikerült már
vásárolniakapotttámogatásból.Beszerez-
tünk ugyanakkor egy nagy teljesítményű

A2-es szkennert is, amely elengedhetetlen
a levéltári iratokdigitalizálásánakelvégzé-
séhez.Azinduláshoz,amialapeszközvolt,
azt már tulajdonképpen megvásároltuk
vagymegrendeltük.”Már a teljes eszköz-
készletmegérkezése előtt, júniusmásodik
felétől konzerváló tevékenységet végez
egy alkalmazott restaurátor a műhelyben,
akitulajdonképpenakönyvtárianyagokkal
dolgozik,ugyaniskivételnélkülmindegyik
egyházközség könyvgyűjteménye meg-
szenvedte az eltelt évszázadokat és tisztí-
tásra, preventív konzerválásra szorul több
könyvpéldány belőlük. Jelenleg ez képezi
aműhelyalaptevékenységét.Rövidesenúj
munkatárssalegészülkiamunkaközösség,
aki a levéltáros-könyvtáros tevékenység
mellett a papírrestaurálásba is bekapcsoló-
dik–avatottbeaszakember.

A gyűjtőlevéltárról
Idéneddig25kutatókerestefelaCsíkszere-
daiGyűjtőlevéltárat,sokanközülüktöbbal-
kalommalisvisszatértek.Többségükettörté-
nészekteszikki,egyharmadaránybanpedig
családfakutatók. A legnépszerűbb kutatási
témaahelytörténet,aztkövetikagenealógiai
kutatások és a különböző egyháztörténeti,
történelmivagyvallási,néprajzitémák.Egy
rövidideigméghétfőnésszerdánkéntkeres-
hető fel agyűjtőlevéltár,demiutánállandó
munkatársatalkalmaznak,úgyaprogramis
változnifog.Mindenkutatnivágyónakajánl-
ják, hogy előre jelezze kutatási szándékát,
hogyalevéltárostudjakire,milyentémában
számítson.Ugyanakkoralevéltárijegyzékek
elérhetőkaGyulafehérváriFőegyházmegyei
Levéltárhonlapján,ígyazokbólelőretájéko-
zódnilehet,hogyvan-eforrásazadottkuta-
tásitémához,érdemes-eahelyszínreutazni.

Kömény Kamilla 
 Székelyhon.ro, 2018. szept. 23.

György Ferenc
A lokális emlékezet vallásantropológiai
vizsgálata a tordai örmény családban                                     

A szerző Ditróban született 1967. március 1-jén, teológiai tanulmányokat folytatott
1986–1992közöttGyulafehérváron,1992-espappászenteléseután1994-igsegédlel-
kész volt Csíkszeredában, 1994–1996 között érseki titkár Gyulaehérváron, 1996-tól
Tordánplébános.Posztgraduálisképzéskeretében2004-benakolozsváriBBTEműem-
lékvédelmiszakátvégezteel,majd2006-banugyanottpasztorálteológiábólmagiszteri
képesítéstnyert,jelenlegaRKTeológiaKardoktorandusza.

Azemlékezésésazemlékállítás tematiká-
ban1 való lokális kutatás egyben bepillan-
tás a 19. és a 20. századi örmény kisebb-
ség egyházközségi életben való cselekvő
szerepvállalására, ami a II. világháborúval
megszakadt, és Torda tömbmagyarságával
az ezt követő kommunizmus korszakában
nagy arányban szétszóródott. Azok, akik 
amaradástválasztottákésátéltékakommu-
nistadiktatúrakeménypróbáját,azelődök
erényeiből,vitalitásábólmerítenekerőt.Bár
atanulmánybantöbbnyirecsaka20.század
elsőfeléttaglalom,igengazdaganyagavan
azörmény jelenlétnek a18. és 19. század
vonatkozásábanis.Ezenidőbenakatolikus
templomot körülvevő örmény kereskedők
nemcsak a város gazdasági életét alakí-
tották,hanemalelkiéletterénissokattet-
tek.Amagukkalhozottgazdaságiérzésés
akatolikushittudatakölcsönösenalakította 
avárostésazegyház20.századiképét.2

Az írott és képi emlékezés kutatása
a tordai örmények hagyatékában

A19.és20.századitordaiörménytársada-
lomnakismegvannakamagaíratlansza-
bályai,melyekazegyházközösségiéleten
belül,vagyacsaládkutatásoksoránválnak
feltárhatóvá. Ezeknek sajátosságait a tor-
dai római katolikus levéltár anyagában

különösenazegyházközségijegyzőköny-
vekésnéhányhitbuzgalminaplóanyaga
értelemszerűenmegerősíti.Feltűnő,hogy
a 20. század első negyede és vége, ami-
korazemlékezésésemlékállításkultusza 
atordairómaikatolikusközösségiéletben
felerősödik,egyértelműenamúltbirtokba-
vételétisjelenti.Némilegburkoltanazzal
acéllalteszikezt,hogyazutókormajdrá-
juk is emlékezzen. Megállapítható, hogy
azok a cselevési modellek, amelyek Tor-
dánakatolikushitátmentéséreirányultak
a 18. századtól, hangsúlyosan az örmény
származású egyházközségi élet berendez-
kedését határozták meg a 19. században.
Ismérveiazerősdominanciaésazönren-
delkezés a közösségen belül.A katolikus
hitélet gyakorlása mentén sikeresen kép-
viselikérdekeiket,amiagazdaságiélette-
rüket is erősíti, illetve kiterjeszti a városi
kulturáliséletszintemindenterületére.3
A20.századfordulónahelyiemlékezés

és emlékállítás egyik társadalmi rétege 
azörményszármazásúrómaikatolikuskö-
zösségbőlkikerülőazonerőspolgáriréteg,
akik közül többen a városi vezetés jeles
egyéniségei is lettek. Így nem véletlen,
hogyezzelpárhuzamosanahitéletgyakor-
lásamellettaközösségenbelülőkszorgal-
mazzákazemlékezést.Tudatábanvannak
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annak,hogyazemlékállításnakmiadina-
mikája, és hogy annak társadalomformáló
ereje a későbbi korokra is kihat. Egy-egy
emléktábla, amelyeket a templomon belül
helyeznekelnagyelődeiktiszteletére,egy-
ben saját emléket ismegörökít az utókor-
nak.Nemcsakazokmányokbanésjegyző-
könyvekben,hanemaszakrálistárgyakon,
kelyheken, templomi szobrokon, oltáro-
kon is olvashatóak neveik.AGajzágók, 
Gogománok, a Csíkycsaládtagjaiadomá-
nyaikkal és áldozatos munkájukkal gaz-
dagítottákatordairómaikatolikusegyhá-
zat.Makevesentudják,hogya18.század
első évtizedében a piactéren állított fo-
gadalmi keresztet protestáns környezet-
ben örmények állíttatták, aCsíky család
viselte gondját a 20. század első feléig,
amikor városrendezési okokból bekerült 
atemplomkertbe.
Haazemlékezésésazemlékállításkul-

tuszátvizsgáljuk,kiemelveegy-egykort,
legyeneza19.vagya20.századegy-egy
évtizede,lehetúgynevezettCsíky-,Szent-
péteri-, vagy Bogdánffy-örökségrőlisbe-
szélni.Ennekemlékezetemaiserős,mert
valamikor ezek a meghatározó egyének
közösségformálóerővelalakítottákvallá-
sos környezetüket.A 21. századfordulón
azörménykatolikusokemlékezésimecha-
nizmusait kutatvamegállapítottam, hogy
ez emberi magatartás mint kapcsolódási
felületfelerősödik.Ígypéldáula2015-ös
örménygenocídiumcentenáriumiemléke-
zésealkalmatadott,hogyahelyiörmény
családok a saját kommunizmus alatti ül-
döztetésüket is beépítsék az örménynép
szenvedéstörténeténekkorpuszába.
Az emlékezés ötletgazdája Bogdánffy 

Álmos egyházközségi főgondnok volt, aki
az örmény népirtás kapcsán akart párhu-
zamosan emlékezni a kommunizmus alatt
meghurcoltörményekre,különöstekintettel

azokra,akiknekTordáhozfűződőkapcso-
lataikvannak.Őátélteacsaládjakitelepí-
tését,javaikelvesztését,atordaicsaládok
befogadókészségét.Tordán főként az ör-
mény származású családok segítségével 
anehézségekellenéreissikerültazéletadta
terheketfelvállalni,ésbeépülniatemplomi
közösségéletébe.Ígyaváltozásutániévek-
ben az egyházközségi vezetésben kapott
szerepéta19. századinagyörménygond-
nok, Bogdánffy Dániel, az ő példáját ma
is érvényre akarja juttatni leszármazottja.4 
Ebben erősítette közeli rokona,Bogdánffy 
Szilárdvértanúpüspökpéldájais.Felhívta
afigyelmetazeseményekfontosságára,és
aközösmegemlékezésapropójánakartafel-
hívniatordaiközösségfigyelmétarra,hogy
Tordán a reformáció utáni idők katolikus
megújhodásában milyen szerepet vállaltak 
avárosbanélőörmények.Ehhezkiválóalka-
lomadódott,hogynéhányörményszárma-
zású,Tordánszolgáltlelkipásztor,kántor,pe-
dagógus, egyházgondnok neve is előkerült.
Megállapítottuk, hogy a megemlékezéshez
szükségesanyagegyrészemárelőbbikuta-
tásaimbólmegvan.Hasonlóörményvonat-
kozásúmegemlékezésreaz1989utáni idő-
ben,bárszerényebbkeretekközött,demár
sorkerült: templomikörnyezetbenaSvájc-
banélőKeszi Harmath Andrásfestőművész
szorgalmazásárakülönösenaTordánélőhí-
res Szentpéteryekreésitthonmaradtörmény
származású rokonaira emlékeztek.Annak
amegemlékezésnekegyikcéljaazvolt,hogy
felhívjaafigyelmetarra,hogycsaládjaköré-
bőlkerültkia19.századvégénavárosban
a megemlékezéseknek, emlékállításoknak 
többötletgazdája,akikegybenazadottkor
egyházi és a polgári vezetésében sikeresen
vittékvéghezavállalkozásokat,amelyeket
aközjóérdekébenvégeztek.
Enneknemzetiésvallásivonatkozásai19.

és20.századravonatkozóhátteréttekintve

különösen a századforduló éveire tekint-
hetünk, amikor a millenniumi emlékek
felállítása, megörökítése igencsak meg-
mozgatta a tordai polgárokat. A helyi
emlékezetazakkormáraköztudatbabe-
sulykoltvallásszabadságnakakartmonu-
mentálisemléketállítani,5 és a megpezs-
dültszázadvégipolgárirétegaromantika
világábanakartaújraértelmezniaz1568-as
vallásszabadságot.Úgylátszik,hogya20.
század végi népi demokrácia újra előve-
szieztalokálisanmárjólbeépült témát,
aszabadságvágyatújraebbeaz„ikonba”
építibele.Ennekvallásantropológiaivizs-
gálata örménykatolikus hátterével Keszi
HarmathAndrás festőművész értelmezé-
sébeniskülönfejezetetérdemelne.6
Hacsakakatolikuslevéltárianyagotés

a templomi élethez kapcsolódó tematikát
vizsgálom, arra a megállapításra jutok,
hogyaközösségenbelülalegerőteljeseb-
ben csakis az örmény származásúak sze-
retnekésakarnakezzelasajátosmegnyi-
latkozássalélni,emléketállítanimaguknak
ésazelődöknek.Aközösségenbelül,vagy
azelszármazottakközülkiemelhetőamár
említettBogdánffyésaHarmath család,7 
akik nemcsak a családon belül, hanem 
aközösségiéletbenisnagyérdemeketsze-
reztek.Őkatörténelmiidőkemlékeiközül
aztacsaládiörökségetemelikki,amiegy-
résztahithez,másrésztaművészethez,kul-
túrához,tudományhoz,gazdasághozkötő-
dik.Számukraacsaládiörökségakárlelki
vagytárgyiértékeibenigenfontosérzelmi
kötődéstjelent.Azokaveszteségek,ame-
lyeketatörténelembenkudarckéntéltekát,
igencsakhangsúlyosak,deakatolikushit,
acsaládiörökséghezvalóragaszkodásáltal
erősítőésmegtartófaktorttaláltak.
JópéldaaBogdánffycsaládazonága,

amely a kommunizmus alatti kitelepítés
miattTordárakerült,ésmintkisemmizett

és jogfosztottcsaládkezdteújraéletterét
kialakítaniavárosikörnyezetben.Szíve-
senemlékezikamaélőcsaládtag,évente
legalább egyszer szentmisét mutattat be
akitelepített család tagjaiért.Rendszere-
sen,minden évmárcius 4-hez közel eső
vasárnapiszentmisénamegemlékezésben
a család történeti emlékét eleveníti fel. 
Ameghívottakbanésamegjelentekbenez
amegemlékezésjellegzetesörményiden-
titást erősítő tényező, és apropóján lehe-
tetttöbbtordaiörménycsaládotmegszólí-
tani.Hasonlómódonszívesenemlékeztek
nemcsakcsaládjukmúltjára,defelemlítet-
tékazoknakazegyházbanésaközösség-
benbetöltöttszerepétis.Őkszorgalmaz-
tákaplébánosáltalaBogdánffySzilárd8 
nagyváradi püspök boldoggá avatásának
sikeréért való közös imákat. Bogdánffy 
Botond helytörténész9 és Bogdánffy Ál-
mos10egyházközségigondnokigensokat
tettek a kultuszért Tordán, mert a püs-
pökhöz régi emlékek és rokoni szálak
fűzték őket. Szívesen emlegették, hogy
a Bogdánfiakkülönösena19.században,
mintacsaládmásikágaigenfontoshelyet
foglaltakelatordaiközéletbenésazegy-
házközségihitéletszervezésében.11
Az emlékezés antropológiai vizsgálata

során előkerült az egyházközségi levéltár-
ból aHarmath család írott és tárgyi emlé-
keinek anyaga is. Sikerült azonosítani azt 
amodernMária-képet,amelyetmamárTor-
daiMadonnanévenismeraművészvilág,és
amelyetazemlített,SvájcbanélőKesziHar-
mathAndrás1225évigfestett,ésakommu-
nizmus bukása után ajándékozott a tordai
római katolikus egyházközségnek. Mária
képében édesanyja, Polonyi Erzsébet em-
lékétmintáztameg,ésakortársművészet-
ben igen értékesműalkotást hozott létre.13 
Aképpelegyüttmegküldött,akutatássorán
előkerültkísérőlevéligenértékesnarratívája 
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ésreprezentációjaagondolatiháttérnek,ami 
az alkotó lélektanát tükrözi, utalva arra,
hogyaháttérbenazörménygyökerek,acsa-
ládikötődés,ragaszkodásáll.„AMadonna
kép sokáigkészült, sokvázlat, tanulmány,
technikaikísérleteredményeképpen”–írja
a művész, amelyet részleteiben többször
újjákellettfesteni,mert„aművészkutatva
kritizáló pillantása azóta is talált javítani
valórészletetmindazelküldésnapjáig”.14

A képet Bartalis Árpádplébánosünnepé-
lyeskeretekközött1993.november21-én
áldottameg,résztvettekatordaiörmények,
amégélőcsaládtagokközülVeraésAnna-
Mária.Ameghagyás szerint „a szentmisét
a Művész Úr megboldogult édesanyjáért,
Polonyi Erzsébetért ajánlottam fel” – írja
köszönőlevelében a plébános. A Mária-
képmegáldásátésazünnepségetameg-
emlékező Szent Erzsébet-napi szentmise
utánatematikábanegyelőadáskeretében
magyaráztaaplébánosaközösségnek,és
azalkotáscsaládihátterétaművészleve-
leibőlhosszasanidézte.Akép„emlékezés
a Tordán élt évekre, emberekre, tájakra,
illatokra,hihetetlensokrészlettelésnem
halványulóelevenséggel”.15
„A tordai Madonna-kép felszentelésé-

hez tartozó értelmi, érzelmi eligazítás”
szintén értékes tananyaga a művésznek.
Mert a kép „tapintható tárgy, a szabato-
sanfogalmazottkegyesindoklatamögött,
alatt és fölött lebeg egy kimondhatatla-
nabb, metafizikusabb tartalom, aminek
egyikösszetevőjeazújnemzedékéletcélt
keresőlátóhatár-pásztázása...amúltbanés
jelenbenkeresatekintet”.Azzalazüzenet-
telbír,hogyakisemmizett tordaiörmény
családok,„azátültetéstjobbanelviseltfiak
ésunokákmegértették,együttszenvedték
szüleiknek tragédiáját, imádkozva kérik 
aMindenhatóirgalmát,azelköltözöttőse-
inek örökkévalóság oldali békességéhez,

boldogságához”.Aművész tele van hon-
vággyal és fájdalommal, ebben az emlé-
kezésben ezzel pereskedik,mert „a hely-
ben maradottak tanúskodnak – legalább
– egymásért. Az elfogyottakért, az el-
mentekértnemtanúskodiksenki.”– írja. 
Az idézett levéltanulmány kifejti, hogy 
„améltatást célzó jóakarat tekintse aki-
halt vagy kihalófélben lévő apai vagy
anyai családokat és emlékezzen elsősor-
ban a Szentpéteriekre,16 de ugyanolyan
szomorúbúcsúztatóérzésselazokra,akik
a 30-as években együtt éltek Tordán. 
Az Aszlányi, Bardócz, Bocsánczky,  Darkó, 
Fogolyán, Gogomán, Inczeffy, Frank, Helt-
mann, Gombos, Jakabos, Kovrig, Gegessy, 
Tutsek, Vertán családoknak talán nincs is
olyanfolytatódása,akiszóvátehesseőse-
inek emlékét.”Aművész nagyon büszke
a család Szentpéteri ágára is, akiktől 
a művészetre való hajlamát örökölte.
Tordán a Szentpéteriek világjárt, művelt
és műpártoló emberek voltak, művészi
képességekkel, alkotó képzelettel meg-
áldva. „Szentpéteri János tette nagyobb
bizonyítékátacsaládképességeinek.Gaz-
dagkereskedővolt,azontúlTordaváros-
gazdája,17mintilyenatörténelmiFeszty- 
kép (Dávid Ferenc)egyikszorgalmazója
éspártfogója,atemetőfelsőszakaszában
lévőgótikuskriptaépítője.”18 Az emléke-
zésben fontos szerepet kap az édesanya,
Keszi-Harmath Béláné Polonyi Erzsébet
rokonságais.KülönösenPolonyi Sándor, 
akiSzentpéteri-lánytvettfeleségül.Ővolt
avároskereskedelmének,iparánakegyik
igenneveselőmozdítója.Kiválóésnagy-
érdemű elnöke volt a Tordai Kereskedő
Egyesületnek.Arokonokközöttmindenki
által ismert az írónő, Tábori Róbertné 
Tucsek Piroska, Albert Annamária ope-
raénekes, valamint a szintén festőpályán
indult nagy tehetség,Albert Sándor, aki

tehetségétakésőbbikommunistahatalom
miattsikeresennemkamatoztathatta.19
Azidézettlevélszépnarratívájaatordai

örmények emlékezetének, amely a kül-
földre üldözött, de lokálpatrióta festőmű-
vész lelkében elevenedik meg, az általa
többszöremlítettfestménytárgyibizonyí-
tékaazemlékezetnek,amelyetegynegyed
évszázadalatttervez,készít,kiigazít,né-
hányrészletbenújrafest,hogymegfeleljen
atemplomikörnyezetnek.

Az írott sajtó lokális és örmény
vonatkozása

ATordára vonatkozó festett, illetve leve-
lek,írásosformábanmegőrzötttárgyiem-
lékek mellett helye van az írott sajtóban
találtlokálisemlékezéseknekis.Ennekki-
emeltpéldáiasajtókutatássoránelőkerült
cikkek. Az 1926. március 14-én Tordán
született örmény származású Keszi Har-
math Sándor demográfus és közgazdász 
afestőművészrokona,akiaKeresztény Szó 
1990. januári számában értékes cikkben
emlékezettmegazörményekegyháziránti
elkötelezettségéről és Márton Áron püs-
pökkelvalójókapcsolatáról.A tordai bá-
nyafürdő nyaralója címűírásaigenfontos
ésforrásértékűközlésazzalkapcsolatosan,
hogy az akkor többségében örményekből
állóegyháztanácsivezetésBotár Gáspár 
plébánossalazélenelhatározta,hogyatordai
Bánya-fürdőben telket vásárol és egy ká-
polnával egybeépített gyermeknyaraltatót
épít,melyet a kolozsvári szociális testvé-
rekkelközösenműködtet.20Így„1937-ben
a katolikus misszió vezetősége elhatá-
rozta egy kápolnának a felépítését az em-
lítetttelken,hogyazIstenházatetőzzebe
anyaralóépítését.”Ebbenfontosszerepet
vállaltak:id. Kimpel Flórian főgond-nok, 
dr. Kerekes Béla algondnok, a tanácsosok 
közül Ábrahám István, dr. Albert Andor,  

Babos József ács, dr. Bardócz Gyula,  
Barssy Lajos, Barthel Gyula, dr. Bocsánczy 
Ardrás, Budovszky János, Farkas Zsig-
mond, Frank Pál, Gogomán János, 
Harmath Béla, Jablonszky Fridolin, 
Jakabos Mihály, dr. Janota Albert, Kovrig 
Károly, Köblös Antal, Mádly András, 
dr. Nappendruck Kálmán, Pataky And-
rás, Polonyi István, Retezár Gerő, Szabó 
György, dr. Szenkovits Aurél.Az1938-ban
sorra kerülő kápolnaszentelést dr. Boga 
Alajosvégezte,azerrőlírtcikkhezcsatolt
képen látható az akkori kolozsvári plébá-
nos, a későbbi püspök,Márton Áron, aki
kiválóprédikációtmondottekkor.Arend-
kívül tartalmas Márton Áron-beszédre 
dr. Marton József egyháztörténész hívta fel 
a figyelmet, a gyűjteménykötetben egész
terjedelmében olvashatjuk.21 A felszentelt 
kápolna egy előbbinek, az úgynevezett
Nepomuki-kápolnának az emlékezete,
amelyet a 19. század végén lebontottak. 
Atordaiakáltalisigenkedveltésaszintén
örményCsikycsalád22általpatronált,a18.
századbanépültaknaiNepomuki-kápolna
lelki örökségét kívánták folytatni azzal,
hogy egy újabbat építtetett a közösség,
többnyire ismét azörménycsaládokado-
mányaiból.Az adományozók névsorában
találhatódr. Ászlán András, dr. Bocsánczy 
András, dr. Harmath Béla, dr. Szentkovits 
Aurél, dr. Vertán Endre, dr. Bogdán Jenő, 
Wolf Gyula, Ábrahám István, Ámirás 
Endre, Csiky Endre, Csiky Gyula, Csiky 
Lajos, Flóra József, Fogolyán Sándor, 
Gogomán János, Harry Géza, Harry Bá-
lint, Kovrig János, Kovrig Károly, Miron 
Kajetán, Osztián Ernő, Osztián Géza, 
Plancsintár János, Retezár Gerő, Tömlő 
István, Tutsek Ferenc, Tutsek Lajos, Tutsek 
Sándor, Ámirás Géza, Ámirás Mihály, 
Fejér Ferenc, Fogolyán Lukács, Gogomán 
Gábor, Miron Ernőtordaipolgárok23 neve, 
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akikatöbbierdélyiörményközösséggelis
rendszereskapcsolatotápoltak.
A tordai Bányafürdőben épített és jól

működtetett Szociális Misszió-telep hit-
buzgalmi életének igazi háttere a tordai
Oltáregyletésannakaz1930-banátszer-
vezett bizottságai. Azok között is több
örmény származású vezetőt találunk,
akik kiváló munkát végeztek. A Szent-
ségimádási bizottság tagjai: dr. Betegh 
Miklósné, Polonyi Sándorné, Kovács Je-
nőné, Schwarczel Róza, Faragó Miklósné, 
Novák Miklósné, Flachbart Károlyné, 
Kovrig Jánosné, Nagy Gézáné, Bölöni 
Kálmánné, dr. Simon Ignáczné, Morvai 
Istvánné, Menasági Jánosné, Tömlő Ist-
vánné, akiknek feladata különösen szor-
galmazniazimádásiórákbetartását.Az Ün-
nepélyrendező bizottság tagjai, akiknek
feladata az egyházi év jeles ünnepeinek
templomi és templomkörülimegszerve-
zése:dr. Betegh Miklósné, Gombos Lász-
lóné, Polonyi Sándorné, Bogdánffi La-
josné, Novák Miklósné, Dózsa Ferenczné, 
Szentpéteri Lajosné, Gyurczó Józsefné, 
Hosszú Béláné, Csíky Mike Mártonné, 
Amirás Gézáné, Ábrahám Laura Jaka-
bos Mihályné, Hecei Lajosné, dr. Bardocz 
Gyuláné. A Templomi ruhákat és felszere-
léseket gondozó bizottság tagjai: Polonyi 
Sándorné, Gombos Lászlóné, Felszeghi 
Lajosné, Ábrahám Laura, Kimpel Vilma, 
Pethő Miklósné, Jakabos Mihályné, özv. 
Császár Jánosné, Dániel Károlyné, Haraj 
Árpádné, Szántner Károlyné, Gnödig Bé-
láné, Schwarczel Róza. Feladatuk a temp-
lomi ruhákat, felszereléseket, oltáro-
kat gondozni. A Taggyűjtő bizottságban  
voltak: Polonyi Sándorné, Jakabos Mi-
hályné, Amirás Gézáné, Gyártó Józsefné, 
Hosszú Béláné, Pethő Miklósné, Dá-
niel Károlyné, Faragó Miklósné, Kovács  
Jenőné, Nagy Gézáné, Bölöni Kálmánné, 

akiknek feladata az Oltáregyletbe tago-
kat gyűjteni, minél több egyházközségi
tagotmegnyerni. Így váltak a püspöklá-
togatások, a templomi és templomkörül
szervezett ünnepségek és körmenetek  
az egészváros, de akörnyék számára is
lelkiélménytjelentőeseményeivé.
Azújtörténelmihelyzetbenatemplomi

élet,ahitbuzgalmicsoportokéletteretel-
jesen megváltozott a bécsi döntés után. 
Azígéretesenindult,jólműködtetettszo-
ciálisküldetésaII.világháborúésazazt
követőkommunizmusalattteljesenlepusz-
tult. Sorsát csak azok kísérték figyelem-
mel,akiknekvalamilelkikötődésükvolt
azottkorábbanszépenműködőtevékeny-
ségekkel kapcsolatosan.
AKisSzentTerézkápolnamegáldásán,

melyet dr. Boga Alajos végzett1938.július
20-án,jelenvoltdr. Rass Károlyteológiai
tanár és Sípos Sándor,afrissenTordárake-
rült esperes-plébános.A kápolnaszentelés
fotódokumentumai a szinténörmény csa-
ládból származó, Tordán született Albert 
Annamária operaénekes családi albumá-
ban található.24 Itt látható, amint Márton
Áronakápolnaelőttszentbeszédetmond.25
Kutatva aSzociálisMisszió és aTor-

dánvégzettszociálismunkamegszerve-
zésénekhátterétazaztmegelőzőidőből,
összeírtam az adakozó családok névso-
rát.Enneknyománmegállapítható,hogy
a legtöbbet nemcsak Torda úgynevezett
előkelő családjai dolgoztak, de azok kö-
zöttisazok,akikvalamelyesörménygyö-
kerekkelrendelkezvekerültekbeavárosi,
egyháziéletvalamelyikhitbuzgalmi,ka-
ritatívszervezetébe.Ezzelpárhuzamosan
összeírtam azon tiszta örmény családo-
kat,akikadományaikkalésmunkájukkal
írtákbenevüketatordairómaikatolikus
életbe,azegyházközségtörténetébe,len-
dítve azt a 19. és 20. század fordulóján.

Ezek:Szentpéteri János és felesége, Har-
math Mária, Virág Gergely és felesége, 
Gajzágó Mária, Daniel Ferencz és fe-
lesége, Harmath Eleonóra, Bogdánffy 
Dániel és felesége, Tucsek Mária, Szent-
péteri Antal és felesége, Tucsek Fanni, 
Zakariás Ferencz és felesége, Zakariás 
Margit, Amberboly Albert és felesége, 
Bot Emília, Harmath János és felesége, 
Amberboj Mária, Ostián Kristóf és fele-
sége, Kazenti Mária, Daniel Károly és fe-
lesége, Szentpéteri Anna, Retezár Péter és 
felesége, Thuczek Fanni, Darkó Zsigmond 
és felesége, Amberboly Katalin, özvegy 
Amberboly József és újraházasodása ré-
vén felesége, Csiki Terézia, Biluska József 
és felesége, Szentpéteri Rebeka, Osztián 
Péter és felesége, Pap Erzsébet, dr. Vi-
rágh Benedek és felesége, Duka Korné-
lia, dr. Harmath Márton és felesége, Ko-
vács Karolina, Daniel József és felesége,  
Jáger Amália, Amirás Márton és felesége, 
Wolff Gábor és felesége, Dukát Erzsébet, 
Varga János és felesége, Biluska Rebeka, 
Bozsenek József és felesége, Tinbus Amá-
lia, Harmath Sándor és felesége, Csiki 
Anna.A kimutatásokból kiderül, hogy e
családokmindazegyházi,mindavárost
érintőszociáliskérdéseketfelvállalták.
A tordai közösség nem csak római

katolikustagjaiköszönhetneksokatazitt
megtelepedett örmény társadalomnak,
de az egész város.26 Szerepük, munká-
juk,közösségépítőtevékenységüka19.és
a20.századbanszépemlékekethagyott.

 
Jegyzetek
1 Ezzel kapcsolatos irodalom Maurice 

Halbwachs,AleidaAssmann,JanAss-
mann, Jan Vansina műveiben találha-
tóak,aholakollektívemlékezetlineáris
és vertikális szakaszainak aspektusait
történelmiidőszakokraosztvataglalják

ésértelmezik.Ahazaiszakirodalomból
Keszeg Vilmos és Jakab Albert Zsolt 
nevét említem.

2 Az örményekre vonatkozó népmoz-
galmimutatókésademográfiaiválto-
zásoktematikájábanKránitz PéterPál 
foglalkozikaDemográfiai változások 
az erdélyi örmények körében a két 
világháború közöttcíműtanulmányá-
ban.Regio2016.24.évf.1.sz.289.

3 Az örmény identitás történeti alaku-
lásával és körülményeivel, valamint 
apiaciéletérvényesülésénekfeltétele-
ivel ld.Árvédik Félix: Magyar örmé-
nyek múltja.M.O.E.,Bp.1922,9.

4 A jelenlegi plébánia és leányiskola
Bogdánfy Dániel gondnoksága alatt
1866-ban és 1867-ben létesült.A vizi-
tációsaktákbanolvassuk,hogy„Foga-
rasi Mihályer.pk.1200frt.adománya
tettelehetővé,hogyarégiódonplébánia
helyébe új modern épület emeltessék.
Csikszentsimoni Péterfy Jánosplébános
és Bogdánfy Dániel m.gondnokbuzgó
vezetése s ellenőrzése mellett készült
el a plébániai lak, melynek költségeit 
az említett összegen felül a templomalap 
hordozta”.TRKL,1897,3.

5 Ezt1895-benKőrösfői-Krisch Aladár 
általfestett,az1568-astordaiország-
gyűlést ábrázoló nagyméretű alkotás
örökítette meg.

6 Keszi Harmath András Tordánszületett
1924.március 28-ánHarmath Béla és 
Polonyi Erzsébet gyermekeként. Fes-
tői tehetségével már a kolozsvári Ró-
maiKatolikusFőgimnáziumbankitűnt.
Darkó Lászlóvalértékesdíszleteketfes-
tettek.A II. világháborúutánZürichbe
került. Sokat gondolt tordai gyermek-
korára, és az emlékezéseiből ihletve
festettealkotásait.Acsaládbantöbbmás
tehetségesfestővan.1997.január14-én
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Budapestenérteahalál.Hamvaitako-
lozsváriHázsongárditemetőőrzi.

7 A tordai római katolikus levéltári for-
rások megerősítik a Harmath család
elkötelezettségét a helyi közösségben.
Hacsakaz1871-esoltáregyleti jegyző-
könyveketvesszükszemügyre,ottiski-
tűnnek tevékenységükkel. Ezek szerint
ebben az időben a legcselekvőbb tiszta
örménycsaládokazegyházközségiélet-
ben:Szentpétery János és felesége, Har-
math Mária, Daniel Ferencz és felesége, 
Harmath Eleonóra, Harmath János és 
felesége, Amberboj Mária, dr. Harmath 
Márton és felesége, Kovács Karolina, 
Harmath Sándor és felesége, Csiky Anna.

8 Az1953.október2-ánvértanúhalálhalt
Bogdánffy Szilárd nagyváradi püspök
aTordán élőBogdánffy család közeli
rokona.Amintacsaládilevéltárbólki-
derül,a2010.október30-ánboldoggá
avatottpüspökmégteológiaitanárként,
dekülönösenaháborúutániidőkbenjó
rokonikapcsolatotápoltacsaláddal.

9 Bogdánffy Botond a már említett Bog-
dánffy Álmos idősebb testvére, 1929. 
augusztus 20-án született aDésmel-
lettiEsztényben.Bálint Júlia és az ör-
mény irodalom leginkább helytörté-
neti tevékenységét méltatja. Az ősi 
tordaitemetőörményvonatkozásúsír-
jainakdokumentálásátkezdteel.Ezzel
kapcsolatos irodalom: Sárdi Margit:
Nevek az ótordai temetőben. Névtani 
értesítő.2000.3.22,53-78.

10 AGajzágónevűnemesicsaládbólszár-
mazóésaDésmellettiEsztényben1931.
március4-énszületettBogdánffy Álmos  
a20.századmásodikfelébenigenfontos
ésérdekesegyéniségeazegyházközségi
vezetésnek.Meséli,hogymintaföldbir-
tokos Bogdánffy Gábor és Berei Deák 
Lenkeszülőkötödikgyermekét1949.

március3-ánotthonukbólacsaláddal
együttkilakoltatták,Tordárakényszer-
lakhelyreköltöztették.1998-tólatordai
római katolikus egyházközség főgond-
noka.Mint gondnok a nevesBogdánfy 
Dánieleszméitköveti,azegyévszázad-
dalelőbbéltelődnagytisztelője.

11 Bogdánfy Dániel 1856-1870 között 
atordairómaikatolikusegyházközség
főkurátora, a tordai közéletben igen
fontos szerepeket vállal. In: TRKPL
57/1857.43.,TRKPL132/1871.20.

12 KesziHarmatAndrásjókapcsolatokat
ápola szinténTordánszületett,Buda-
pestenélőnevesfestőművésszel,Gross 
Arnolddal.AkétTordárólelszármazott
festő közös élményvilágból eleveníti
meg a vásznon azt a környezetet, ame-
lyetagyermekkorésacsaládiörökség
hagyott lenyomatként a lelkükben.
GrossArnoldTordáravonatkozógye-
rekkori emlékeit, Keszi HarmatAnd-
rással valóbarátságát aKorunk 2009.
novemberiszámábanidéztefel.

13 Az 1993. december 18-án írt leve-
lében Édesanyám emlékére címmel 
olvassuk, hogy Keszi-Harmath Béla 
tordai származású, Svájcban élő fes-
tőművészésműépítészMadonna-kép-
pelajándékoztamegatordairóm.kat.
plébániatemplomot.TRKPL12/1994.

14 TRKPL:12/1994.
15 1992.december12-énZürichbőlírtlevél.
16 A tordai római katolikus levéltár 19.

századi anyakönyveiben igen gyakran
előfordulaSzentpéterinév.Azegyház-
községiéletbenigentevékenyszerepet
vállaltak.Adakozásukésszociálisérzé-
kenységükaszegényebbsorsúakiránt
többhelyenkiemeltenszerepel.

17 BogdánfyDánielmellett a 19. szá-
zadvégénSzentpétery Jánosaz,aki 
azegyházközségivezetésbenésavárosi

közéletbennagyontevékeny.Azőbe-
folyásáraaz1870.május21-én tartott
egyháztanácsigyűlésen,melyenazEr-
délyiAutonómiaTanácsbaválasztanak
küldötteket,amegjelentekközöttaleg-
többörmény.Aválasztottak:Nesselfeld 
János, Szentpétery Antal, Wolf Gábor, 
dr. Virágh Benedek, dr. Wolf Gyula, 
Harmath Kristóf, Harmath Mátyás, 
Amberboly József, Hatchkuj Antal, 
Hatchkuj Márton, Bogdánfy Dániel, 
Osztián Gerő. Ezek mellett legtöbb
szavazatotSzentpéteryJánoskapta.In:
TRKPL67/1870.május21,24.

18 Aképallegóriaatordaivárosivezetés
által a millenniumi évre megrendelt,
1895-benKőrösfői-Krisch Aladár ál-
tal festett, az 1568-as tordai ország-
gyűléstábrázolónagyméretűalkotásra
utal, amely mint hatalmas mű igen
gyakranemlegetett,a tordaiemlékál-
lítás egyik ikonja.Márton Áron:Ol-
táriszentség, Krisztus király. (Márton
Áron hagyatéka, 4.). Mentor Kiadó,
Marosvásárhely2008,66-68.

19 Afestőédesanyja,Albert Artúrné Ami-
rás Ilona az egyházközségi élet nő-
társadalmának vezéregyénisége a két
világháború között. Az Oltáregylet, 
aSzociálisMisszió,akatolikuskultúr-
életkiválószervezője.Mécs László pap-
költő és a Franciaországban élő festő-
művész,Gáll Ferenctöbbszörvendége
acsaládnak,általukatordaiegyházköz-
ségnek.In:Domushistoria,46.

20 „ABányafürdőmedencéjénekészakke-
leticsücskénaCsíki-tómellettelhúzódó
virágos völgyi út bal oldalán terül el 
aRómaiKatolikusEgyháztelke,ame-
lyenaTordaiküldetés1936-banegynya-
ralótépítettaszegényésbeteggyerekek
számára,akikazitteltöltöttnéhányhét
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