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A magyartanár megszólal. 
Valóban régecske tanultunk mondat-
elemzést, és vagy elfelejtjük, vagy tesszük 
magunkat, és jól felfogott érdekünk sze-
rint értelmezzük és akarjuk befolyásolni 
az embereket. 

Erdélyben jó ideje  (főleg Trianon 
után) azt valljuk: Mi örménymagyarok 
vagyunk. 

Mit állítok?  Magyarok vagyunk. 
Névszói állítmány. 

Milyen magyarok? örmény.   Jelző.   
Mégpedig „szerény” besorolásom sze-

rint díszítő jelző. 
Az örménymagyar, magyarörmény szó-

fordulat történetiségéban is értelmezhető, 
valamint „helyhezkötötten”  is. 

Erdélyben nekünk a számszerűség 
is fontos. Hányan maradtunk (még) 
magyarok? 

Ezért állítjuk –  mert ez az igazság – , hogy 
magyarok vagyunk. Magyarországon ép-
pen az örményekhez valamilyen kötődést 
kell kiemelni.  Az 1670-es évek tömeges 
örmény betelepedése után többszáz évig 

vallották örménynek magukat népszám-
láláskor a különböző települések lakói. 
Hiszen sokáig az örmény családok egymás 
között házasodtak, zárt közösségeket al-
kottak. Írtak, olvastak örményül, beszélték 
anyanyelvüket. Amit aztán néhány elköte-
lezett örmény hazafi küzdelme ellenére el-
felejtettek, keveredtek, és magyarrá lettek. 

Garda Dezső történeti munkáiban is 
magyarörményekként ír róluk, akárcsak 
Szongott Kristóf.  

Ma azonban  Erdélyben a mondat so-
kunk szerint így hangzik helyesen: 

Én örménymagyar vagyok.  
Mit állítok? Magyar vagyok, akinek 

felmenői között örmények is voltak 
(Hál’ Istennek) 

Magyar is maradok, még akkor is, ha 
a finanszírozási háttér nem biztosított. 

Nem morfondírozok tovább, mert 
eszembe jutott az intelem: Ne ítélj, hogy 
ne ítéltess. 

A továbbiakat tehát a Teremtő Úristenre 
bízom, aki hitem szerint „csodásan 
működik”.

„Élő emlékezet” ‒ Örmény származású csa-
ládok Marosvásárhelyen ‒ 4. rész

LUKÁCSFY – SZÉLL CSALÁD

ÖRMÉNY KATOLIKUS SZENTÉLYEK–OLTÁROK  
Az örmények Gyergyószentmiklós városában 1688-ban telepedtek le. Egy régi kápol-
nát használtak. A Kisboldogasszony (szeptember 8.) templom 1730-1734 között épült 
fel. Egytornyos, oldalbejáraton át megközelíthető barokk templom. Valószínűleg az ol-
dalbejáraton megközelíthetőség oka: régi örmény szokás szerint nem illett az oltárnak 
hátat fordítva kimenni a templomból. Oldalbejáraton viszont nem kellett hátrálva, ha-
nem oldalazva lehetett kimenni a templomból. A templomot bástyafal veszi körül három 
alacsony toronnyal. A templom udvarán temető van régi örmény feliratos sírkövekkel. 
A templom felépítésének támogatásában jelentős szerepet játszottak a vallásos társula-
tok. Még ma is működik a vörösköpenyesek társulata. (Megfelelne a római katolikus 
legény egyletnek.) Ők vörös köpenyben felsorakozva, gyertyával a kezükben emelik 
még ma is – az énekkarral együtt – az istentiszteletek fényét.                                                                                      

dr. Sasvári László

  

LUKÁCSFY KRISTÓF ANTAL
 (*Erzsébetváros, 1828 - †?)
Apa neve: LUKÁCSFY (TUTMADZS) 

KRISTÓF, anya neve: CSONTAI MÁRIA
Felesége: SZENTPÉTERY MARGIT 

ERZSÉBET (*Kőhalom, 1838 - †?)
Apa neve: 
SZENTPÉTERI ZAKARIÁS SIMON, 
anya neve: CSUTA ANNA KATALIN

Házasságával az Erzsébetváros-i 
Szentpéteri család II. vonal, Nasztur ág-
hoz kapcsolódik

 
Lukácsfy Kristóf Antal és felesége szül. 

Szentpétery Margit Erzsébet
Gyermekeik: 
• Zakariás
• Róza
• Anna
• Kristóf
• János József (*Kőhalom, 1876 – 

†Gyergyóditró, 1947) - állomásfőnök 
Első feleség: BOGDÁN ANTÓNIA 

(*1880 – †?)
Gyermekeik:

(5.a) Margit (*1908 - †1925)
(5.b) Lajos (*1909 - †?)

Második feleség: POPOVICS AMÁLIA 
KATALIN (*Gyergyósztmiklós, 1888 – 
†Marosvásárhely, 1924)

Apa neve: Popovics Dezső, anya neve: 
Bogdán Katalin

Lukácsfy János József, második feleség szül. 
Popovics Amália Katalin
Gyermekeik: 

(5.c) Antónia (*1911 – †1912)
(5.d) Amália Ilona (*Gyergyóditró, 

1913 – †Marosvásárhely, 2006)
(5.e) Kristóf Dezső (*Gyergyóditró, 

1915 április 30 - †1989)
Lukácsfy János József állomásfőnök 

Gyergyóditróban, majd 1921-től a MÁV 
alkalmazásában ugyancsak állomásfő-
nök Marosvásárhelyen. Második felesé-
gével családi házat vásárol a városban. 
Legutóbb a Honvéd (ma Hasdeu) utcá-
ban, 1948-tól a Pénzügyi és Statisztikai 
Iskola szolgálati lakásban (Kazinczy 
u. 14) majd a Tudor negyedben, tömbház 
lakásban élnek.

Mária és Veronika
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Rendkívül értékes és gyönyörű kivitelű 
könyvet ajándékoztak nekem, melyet 
1880-ban adtak ki (csodálatos bőr-
kötésben) három városban: Bécsben, 
Pesten és Lipcsében. Az írás illusztrált 
története (Illustrierte Geschichte der 
Schrift) című könyvnek három alcí-
me van: Az írás keletkezése, Nyelv és 
számok, A Föld minden népének írás-
rendszere. A mű egyik különlegessé-
ge, hogy a különböző jeleket (például 
a hieroglifákat) a szövegben is meg-
találjuk, rögtön magyarázattal. S nem 
hiányoznak a szép, színes oldalak sem. 
Vállalkozó kedvű lévén lefordítottam 
az örmény írásra vonatkozó részeket. 
Az alábbiakban ezt böngészhetik a 
kedves Olvasók. 

Az örmény ékírás (344. oldal) A Van-
tó sziklafalain található ékírásról feltéte-
lezhető, hogy örmény nyelven készült. 
Dr. Mordtmann összehasonlította e jele-
ket az asszír jelekkel, s azonosnak találta 
őket. Ha Mordtmann nézete helyes, ak-
kor ez az ékírás a korábbiakkal azonos, 
és olyan nyelvről van szó, amelyet itt már 
nem tudunk taglalni. 

Az örmény és a grúz írások (497-500. o) 
A Kaukázus hegyi népei megőrizték azo-
kat a sajátosságokat, amelyek nyelvükben 
előfordulnak, s amelyek sem a perzsához, 
sem a göröghöz, sem a szírhez nem ha-
sonlítanak. A Van-tó sziklafelirataiból 
következtethetünk arra, hogy Dárius ide-
jén az örmények is bevezették az ékírást, 
később a szasszanida jeleket alkalmazták. 

Az örmény írás 
Hegedűs Annamária

Felhasznált irodalom:
Gudenus J. József: Örmény eredetű 

magyar nemesi családok genealógiája, 
Budapest, 2010, 764; 766- 768 old.

Címeres nemesi oklevél, Bécs, 1760.
október 7. 

Adatközlő: Széll Mária Amália 
                   Széll Erzsébet

Mellékelt okmányok:
Lukácsfy Kristóf Keresztlevél 1828    
   Erzsébetváros
Szentpétery Margit Erzsébet 
Keresztlevél 1838 Erzsébetváros
Lukácsfy János József Keresztlevél 1876 
Kőhalom
Popovics Amália Katalin Keresztlevél 
1888
Lukácsfy János József – Popovics Amália 
Katalin
Házassági Anyakönyvi Kivonat 1910 
Nagyszalonta
Lukácsfy Amália születési bizonyítvány 
1913 Gyergyóditró
Lukácsfy János József CFR alkalmazott 
(1895-1927) munkahelyi kötelezettségek 
felsorolása,
Iskolai végzettség : Gimnázium 4. Oszt., 
három és fél év Bécs Mechitarista 
Teológusképzőben
Ismert nyelv (beszéd és írás) : román, né-
met, magyar, örmény

SZÉLL CSALÁD
SZÉLL JÁNOS 
(*Retteg-Szolnokdoboka, 1835 körül – †?)
Felesége: TÖMLŐ ANNA 
(*Felnök-Szolnok-doboka,1837 - †?)
Házasságkötés: 1834, Retteg
Gyermek: 
István Zoltán (*1864 - †?) – cukrász
Felesége: LÁSZLÓ BERTA
Gyermekük: 

(1.a) Sándor (*Marosvásárhely, 1909 
– †Marosvásárhely, 1997) – kereskedő
Felesége:
 LUKÁCSFY  AMÁLIA  ILONA 
(*Gyergyóditró, 1913 – †Maros vásár-

hely, 2006) – tisztviselő. 
Apa neve: Lukácsfy János József, 
anya neve: Popovics Amália Katalin. 

Kereskedelmi Főiskolát végez 1931-ben 
Nagyszebenben.

Házasságkötés: 1937, Marosvásárhely
Gyermekeik:
(1.a.1) József Sándor (*Marosvásárhely, 

1941 – †Marosvásárhely, 1966)
(1.a.2) Mária Amália (*Marosvásárhely, 
1943)
(1.a.3) Erzsébet (*Marosvásárhely, 
1949)
Széll Sándor vegyeskereskedés társtulaj-

donos volt Gyergyószentmiklóson. Az álla-

mosítás után végleg Vásárhelyen telepedik 
le, a Secera (volt Agrofera, Kossuth u. 7 sz.) 
üzlet alkalmazásában dolgozik nyugdíjazá-
sáig. Eleinte családi házban élnek a Honvéd 
(Hasdeu) utcában, 1948-tól a Statisztika-
Pénzügyi iskola szolgálati lakásában 
(Kazinczy u. 14 sz.) laknak, végül a Tudor 
negyedbe költöznek, tömbház lakásba. 

Adatközlő: Széll Mária Amália 
                   Széll Erzsébet

Széll Sándorné szül. Lukácsfy Amália Ilona, 
férje: Széll Sándor

Látogatóban a Csíkszépvízi templom áldás alkalmával a 98 éves Zakariás Péter bácsinál. 
Balról Kirkósa Péter, Esztergály Zsófia és dr. Issekutz Sarolta 


