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Megteszmindent,mintbörtönőre,
hogyneörülhessenekelőre:
valahavégelesz,leültem–
innennincsmásút,csakkihűlten.

Hólyagésmájegyszótseszólnak,
vese,dobhártyahaldokolhat.
Atörvényekisleépülnek–
ÉN-mártírjainktovábbülnek.

Amiótacsapdábaestem
smintrostély-rácsonki-kilestem
sebbenafélrabeszméletben
lassanörökreszabadlettem.

*

Gorove család – II. rész                                                            
Szongott Kristóf: Geneológia: L Gorove. Örményül „gorovi” = erőst jelent. 
Egyik ága nemességet kapott.

Gorove család (Gattájai)
AGorove család ré-
giebb története azon
törökésperzsaüldö-
zésekkorábanszakad
meg, midőn keletről
több keresztény nép
kiszorittatva, kény-
telenült menhelyet 

nyugoton keresztény testvérei közt ke-
resni.IgytelepültmegaGorovecsaládis
aXVII.századvégénErdélyben.
AXVIII.századelejénGoroveAndrás,

éskésőbbennekfiaI.LászlóBékesme-
gyében nagyobb gazdaságot vezetnek.
I.LászlósennekfiaKristófMária Teré-
zia királynétól1760-banczimeresnemes
leveletnyertek,és1763-bannemességük
Békesvármegyébeniskihirdettetett*.

Czimerök –mint itt ametszvénymu-
tatja–avértkékudvarábankétkeresztbe
helyezett,hegyeikkel lefelényulónyil, s
körülöttöknégyfelőlnégycsillagragyog.
Avértfölöttikoronánférfi-karkönyököl,
kétnyilattartva.Avértettelamonokgya-
nántkéthím-oroszlántartja.

Acsaládfakövetkező:
Gorove András; I. László Szamos-
Ujvárotttanácsos.1760.ns.;Kristófszül.
1752.†1801.1790.követ.(Beodrai Ka-
rácsonyi Veronika);II.Lászlószül.1780.
†1839.Gattájaszerzője,tudósiró.(Rácz 
Mária-Magdolna); Lajos szül. 1784. †
1840.; Károly szül. 1785.; Mária;Anna
(Noszlopy Antal); István szül. 1819.;
Konstanczia

Abörtönökrabszóvivője
Noéótatudjaelőre:
az Úr lelkét a végtelenség
özönvizeikörülvették.

Közvetlenklastrom,cella,zárka–
vagyvégtelenbelégybezárva–
fogvatartanak s ez a lényeg,
hogytestnekérezdazegészet.

Akármi:-körülvettekengem,
smintDániel,belőlemzengem,
soroszlán-önmagamvigyázrám…
RabÚr,rabteremtmény,rabsátán.

1997

  
I. László Erdélyben Belső-Szolnok vár-

megyében Szamos-Ujvárott viselt hiva-
talokat, tanácsnok és népszószólló volt.
Fia, Kristóf született 1752-ben. Iskoláit 
a kolosvári Lyceumban végzé, utóbb
Szamos-Ujvártanácsosa,majdfőbirájavolt.
Az1790-kierdélyinevezetesországgyülésen
mint követet találjuk, később ugyanez év
végefeléaHevesmegyeiBanderiumközött
mint őrvitézt (al-hadnagyot),midőnBécs-
bőlvisszahozatvánBudáraaszentkorona,
annak őrzésére minden megye felváltva
küldé fiait.A Hora világban első volt, ki 
a felkelő oláhok ellen fegyvert fogva,
aBelső-Szolnokmegyeinemesekegyne-
vezetes részét mint kapitányuk vezénylé.
Végre az erdélyi bánya-városokban nyert
kiküldetéstmintkirályibiztos,ésekikül-
detésnek számos munkái között megbe-
tegedvén, 1801-ben meghalt. Gazdaságot
folytatott Heves Külső-Szolnok várme-
gyében Tisza-Varsányon, mely azután
székhelyelőnaGorovecsaládnak.Nejétől
beodrai Karácsonyi Veronikától gyerme-
kei:II.László,Lajos,KárolyésMária.

Lajos született 1784-ben. A franczia
háborúalattifelkelőnemesiseregbenfő-
hadnagy,többmegyetáblabirája;meghalt
1840-ben.
Károly szül. 1785-ben, több megyei

táblabiró,Hevesmegyénél viselt hivata-
lokat.
II.Lászlóalegöregebbtestvér1780-ban 

született Szamos-Ujvárt. Jó nevelésben
részesülvén, és iskoláit Kolosvárt és
Pesten végezvén, már gyermekkorában
kitünőhajlamot tanusitott a tudományok
ésmagyar nyelv és irodalom iránt. Szü-
lőihalálautánteljes-korúványilatkoztat-
ván,gazdálkodásraadtamagát, se téren
egyike vala legszorgalmasb, legkitünőbb
gazdáinknak. 1810-ben Magyarországra
költözött lakni, és az apáról megrongált
állapotban reá szállott vagyont nem-
csak rövid időn helyre állitotta, de e te-
kintetben a Gorove család őt ismeri és
tiszteli mint uj alapitót. Gattája helységet
Temesvár megyében 1823-ban nyerte
királyi adománylevél mellett. Mint iró 
azirodalomterénakkorfáradozott,midőn
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annakmégkevésmüvelőivoltak.1803-ban 
23 éves korában irta a „Jegyesek Cart-
hagóban” czimü vitézi történetet, mely
Pesten1807-benadatottki.Előbbjelent
meg tőle „Jeczid és Haba” (1806.) s
az „Érdemes kalmár” 1807-ben czimü
eredeti szindarabok, melyek közül 
az utóbbi a kolosvári szinpadon tet-
széssel s ismételveadatott.Ezutánmint
legszorgalmasb dolgozó-társat találjuk
őt a „Tudományos Gyüjteményben” 
leginkább történeti czikkekkel, milye-
nek: „Szolnok vára viszontagságai”, 
„A német vitézi rend”, „Eger városa
történetei”, „Aba Sámuel temetőhelye
Hevesben”, „A bánsági bolgárok” stb.
(1816–1837-ki foly.) Irói érdemeiért
1835-ben a magyar Akademia leve-
lező tagjául választatott. E társaságnak
1840-ben testvéreivel együtt ezer forin-
tot adományozott. Irodalmimunkássága
mellett a közpályán is munkálkodott, s
mint táblabiró Heves és Békés megye
gyüléseiben és törvényszékein gyakran
résztvett;hivataltazonbansohaelnem
fogadott. Meghalt 1839-ki mart. 11-én
Pesten. Nejétől Rácz Mária-Magdolná-
tól két leányán kivül fia István született

1819-benPesten,holiskoláitazegyetem-
benvégzé.Márfiatalkorábanhazafiasés
irodalmi czélokra egyesületet alkotott, és
azetársaságáltalkiadottzsengemutatvá-
nyokban csinos müvei által hatással volt
pályatársaira.KésőbbTemes vármegyébe
Gattájaibirtokáravonulván,azonmegyé-
benazellenzékegyikvezéreslegkitünőbb
szónoka volt. 1842–43. utazott nyugoti
Europa müveltebb országaiban, és ennek
eredménye „Nyugot” czimü két kötetes
útleirása. (Pest, 1844.). Temesmegyében
az1843/4-kiországgyülésrekövet-jelöltül
lépett fel, de a conservativpártgyőzelme
miattsükeretlenül.1847-benavédegyletel-
nökévéválasztatott.Irtegypolitikaimüvet
„Nemzetiség” czim alatt is, valamint
több hirlapi czikket. Irodalmi müveiért 
1843-ban a magyar Akademia levelező
tagjául választatott. 1848-banTemesme-
gye képviselője a pesti nemzetgyülésen.
A forradalomban részt vevén, 1849-ben
kimenekült,migkésőbbfelsőbbengedély
folytánhazájábavisszatért.

Forrás: Nagy Iván: Magyarország 
családai. IV. kötet 1858.

 Bálintné Kovács Júlia eredeti írásmódban.
(Folytatjuk)

Fancsali János  
A Kárpát-medencében élő örmények

hagyományairól – I. rész                
1. Elsőként a XII-XIII. századi Eszter-
gomban, IV. Béla király szabadságlevele
tanúsága szerint, és az erdélyi Talmács
környékénélőörményekrőlmaradtakem-
lékek,deőkegyidőmúltánteljeseneltűn-
tek,beolvadtak.

2. Utánuk következtek az 1650-es
évektől a moldovai üldöztetések elől
menekülők, akiket Apafi Mihály er-
délyi fejedelem fogadott be, legelőbb
ebesfalvi saját birtokára, majd Erdély
különböző településeire. Ők a mai
magyarörmények elődei, akik részben
Erdélyben,részbenamaiMagyarország
területénélnek.Nyugodtan fogadjukel
eztamegnevezést,hiszSzongott Kristóf 
is, az első neves armenológus, ezelőtt
100 évvel, hasonlóan önazonosította
nemzetiségét.Mamárabefogadónem-
zethez való azonosulás más örmény
diaszpóra esetében is megszokott. így
nevezik például magukat francahai-
nakaFranciaországbanélőörmények,
vagyromanahai-nakaRomániábanélő
ortodox és román nyelven beszélő ör-
mények.

3.Az első világháború alatti örmény
genocídium elől kb. 70 család érkezett
Budapestre,deőkzömébenaII.világhá-
borúvégefeléNyugatratávoztak.

4. Végül az utóbbi évtizedekben egy
újabb, jóval csekélyebbcsoport érkezett,
immár nem Erdélybe, hanem csak Ma-
gyarországra.

Kocsis Károly írása „Etnikai földrajz” 
címmel, mely egy gyűjteményes kötet-
ben jelent meg Budapesten 2002-ben
(Általános társadalomföldrajz, szerk. 
Tóth József), komoly segítséget nyújt
mindazoknak, akik ebben a kérdésben
tisztán szeretnének látni. Először „A ki-
sebbségeketnikaiföldrajziosztályozása”
címűfejezetszerintamagyar földönélő
örményekegységesenazáltala felállított
5. típushoz tartoznak, azazAnyaország-
gal rendelkező, szórványban, diaszpórá-
ban élő kisebbségek közé. A következő
fejezet, melynek címe: „A kisebbségek
eredet szerinti osztályozása” szerint 
a magyarörmények a 2. Allochton ki-
sebbségek-kategóriához tartoznak, azon
belülpedigac.alcsoporthoz,melyetígy
jellemezaszerző:„Abefogadóországhi-
vatalosszerveivagybirtokosaiáltallete-
lepítettkisebbségek”,mertvalóbanApafi
Mihály egy személyben volt fejedelem-
hivatalosszervésbirtokos,amikorelőde-
inketbefogadtaErdélybe.

AMusza-Dagh-osmenekültjeink az e.
alcsoporthoz tartoztak (Menekülés révén
létrejöttkisebbségiközösségek),őkvaló-
ban1944-45-bentovábbismenekültektő-
lünk.Alegújabbanérkezettekpedigazf.
alcsoporthoz:„Főkéntgazdaságimegfon-
tolásból,önkéntesmigrációsoránlétrejött
kisebbségek.”

Miután áttekintettük a mai magyar-
országi örmények rétegeit, próbáljuk
tisztáznikialakulásukkörülményeit.

Sánta Ferenc író (1927. szeptember 4. – 2008. június 6.)
Gondolataiból

Jóságában,tisztességében,becsületébensohanemlehetlegyőzniazembert.Arossz,
agonosz,abecstelenség,tisztességtelenségerőiideig-óráigfelülkerekedhetnek,(...)
devégérvényesennemnyomoríthatjákmegazembert.Ajóság,azigazságosság,
a tisztesség, a becsület igénye olyanmélyen él bennünk, oly szüntelen jelenvaló,
hogynemlehetolyanhelyzet,nemlehetolyandilemma,melybenne tudnaeliga-
zítanibennünket,melybennelenneképesmeghatározniegyedülhelyesmagatartá-
sunkat.Lelkiismeret,ha tetszik,szokrátészihangez,melycsendbenmarad,ha jót
teszünk,de rögtönmegszólal, tiltakozik,ha rosszrakészülünk.Ettőlvanaz,hogy 
agazembermindigtudja,hogygazembersezértnemmenthetjükfelabűnösségealól.


