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GYERGYÓSZENTMIKLÓS

A GYERGYÓSZENTMIKLÓSI 
ÖRMÉNY KATOLIKUS TEMPLOM

ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI ÖSSZEFOGLALÓ

A források szerint istentiszteleteiket a 17. század-
ban Gyergyószentmiklósra telepedett örmények 
magánházakban tartották, majd a katolikus egyház-
zal kötött unió után, 1692-ben bérbe vették a 
Ferenczy György esperes által létesített „Idegenek 
temetőjében” álló fakápolnát, azzal a feltétellel, 
hogy ha Erdélyből Moldvába visszatérnek, az egy-
házi öltönyöket és klenódiumokat, amelyeket sze-
rezni fognak, nem fogják magukkal vinni, hanem a 
kápolna részére visszahagyják.697 Az Idegenek te-
metőjének alapítását megörökítő feliratot az örmé-
nyek a jelenlegi templom cintermének kapujába 
építették be: „Hoc ceme terium Georgius Ferenfi  [!] 
sacerdos in sepulturam pe reg ri norum fi eri curavit. 
Anno 1637 9 May.” 1717-ben Mártonffy György er-
délyi püspök közbenjárására százhúsz magyar fo-
rintért megvásárolták a telket a rajta levő kápolná-
val együtt. A vásárlást megörökítő, 1717. április 
6-án kelt irat másolatban maradt fenn az 1931-ben 
Vákár József plébános által írt Historia Domusban: 
„…nemes Gyergyó székben Szentmiklóson egy ká-
polnát kit néhai b. e. Pater Ferentzi György építte-
tett volt, Szentmiklós megyéje az én consenzusomból 
engedé a Szentmiklósra szállott betsületes örmé-
nyeknek azon fundusával együtt amelyen most az 
említett kápolna vagyon építve, ahol ha akarják na-
gyobb kőből való kápolnát is szabadossan építhes-
senek és mindaddig szabadon bírhassák, valamed-
dig maguk országukba vagy máshová lakni nem 
mennek…”698 A szerződésből szintén kitetszik, 
hogy gyergyói letelepedésüket az örmények még 
1717-ben is ideiglenesnek gondolták. Bár 1722-ben 
kibővítették, a kis fakápolna nem tudta befogadni 
az egyre növekvő örmény katolikus közösséget, így 
új kőtemplom építését tűzték ki célul.

A templomépítés szorgalmazója Theodorovics 
Simon (Szimeon Thoroszean) volt, Theodorovics 
Mihály sza mos újvári esperes testvére, akit 1726-ban 
neveztek ki a gyergyói örmények plébánosává. 
Szongott és Vákár egyaránt említi azt az esetet, ami-
kor a plébános úgy bírta rá híveit az új templom 
építésére, hogy mariazelli zarándoklatra indulván 

kijelentette: ha visszatértéig nem kezdenek új temp-
lom építésébe, akkor Szamosújváron marad és nem 
megy vissza gyergyói híveihez.699 1729 tavaszán 
Khosza János segédlelkész elnöklete alatt tartott 
gyűlésen kezdetét vette a templomépítés megszer-
vezése: kijelölték a templom helyét és elkezdték az 
építkezés költségeinek gyűjtését. A szükséges ösz-
szeg legnagyobb részét a különböző örmény társu-
latok biztosították, a Szentháromság Legény Egye-
sület 2676, a Boldogasszony Tímártársulat 1500, a 
Szent István Társulat 1274 forintot adott, de majd-
nem minden gyergyói örmény család hozzájárult 
kisebb-nagyobb adományokkal. Az építkezés a vi-
zitációk szerint összesen 5450 forintot emésztett 
fel.700 

Az építkezés legfontosabb forrása a Theodorovics 
Simon által örményül írt Hišadagaran (emlék-
könyv), amelynek címlapján a Liber nomina domi-
norum merca torum, qui libenter dederunt pro Ecclesia 
Mariae Natae extructa intus continens szavakat olvas-
hatta még Szongott Kristóf – azóta a kötetnek sajnos 
nyoma veszett.701 Az adományozók listáját azonban 
Szongott közölte az Arme niában, s Vákár József is 
bemásolta a Historia Domusba.702 A hosszas név-
áradatból, ahol az adományozás összegét is rögzí-
tették, fölfi gyelhetünk arra, hogy Sza mos újvár vá-
rosa és néhány erzsébetvárosi és sza mosújvári ör-
mény is hozzájárult a gyergyó szent miklósi temp-
lom fölépítéséhez.

A fakápolna lebontásához 1730. április 25-én lát-
tak hozzá, az alapkövet 1730-ban Sorger Gergely 
püspök megbízásából Atyhai István gyergyókerületi 
esperes és alfalvi plébános áldotta meg.703 Az új 
templom falai már 1733-ban készen álltak, a tornyot 
pedig a rajta levő örmény nyelvű felirat tanúsága 
szerint Lukács János (Hovhannesz Nikosi Luszi-
kean) saját költségén építtette 1734-ben.704 Az elké-
szült templomot ugyancsak Atyhai István áldotta 
meg 1733-ban,705 hivatalos fölszentelésére azonban 
csak jóval később, 1772. augusztus 14-én került sor 
Bajtay Antal püspök által.706 

Az épület javításairól csak a 19. század közepétől 
vannak adataink. 1858-ban a templom belsejét re-
noválták, 1857-ben a tornyot javíttatták 2000 forin-
tért, 1870-ben a kerítés új zsindelyezést kapott, 
1876-ban kívülről újrameszelték, a párkányokat és a 
falak repedéseit kijavították, a falban levő két ká-
polnát rendbe hozták.707 Az utóbbi munkálatokat 
Buslig Tódor és Drótos János vállalta fel 160 forin-
tért.708 1881-ben a tornyot és az ablakokat javították, 
1884-ben egy jótékonysági est bevételezéséből új 
kaput készíttettek, s a templom „terrazzóját” Jacopo 
Guriz zettivel készíttették el.709 1896-ban új üvegab-
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lakokat  rendeltek  a  grottaui  C.  L.  Türcke  cégtől. 
Szent István király és Világosító Szent Gergely abla-
kát a gyergyóremetei Mélik Istvánné Lázár Matild 
adományozta,  az  Angyali  üdvözletet  megjelenítő 
ablakot  Karácson  Márton  marosvásárhelyi  főgim-
náziumi igazgató, Szent Annát és a gyermek Máriát 
ábrázolót pedig Bocsánczi János ajánlotta fel, a töb-
bi szőnyegmintás ablak költségeit közösen fedezték 
a fentebb megnevezett személyek. Az 1800 forintért 
elkészített  ablakokat  1897 szeptemberében helyez-
ték be.710

1899-ben Görög Joachim esperes kezdeményezé-
sére  nagyarányú  templomfelújításba  kezdtek.  
Ugyanez  év  február  15-én  az  egyháztanács  kér-
vényt intézett Gyergyó szentmiklós képviselőtestü-
letéhez,  s  ezer  forint  támogatásért  folyamodott.  A  
kérvény sajátos érvrendszere miatt nem érdektelen 
hosszabban idéznünk belőle: 

„Kétszáz  éve  múlt  már,  hogy  apáink  e  nemes  
község lakósaivá lettek. Nem ők keresték e helyet, 
hanem a Gondviselés, mely útját és sorsát kijelöli a 
nemzeteknek.  E  hosszú  idő  alatt  elfeledtük  nyel-

vünket,  s  megtanultuk  azt,  melynek  párja  nincs  e  
világon.  […]  Elvesztettük  négyezer  éves  dicsősé-
günket,  hogy  lelkünk  minden  erejével  munkáljuk  
annak  a  nemzetnek  dicsőségét,  melynek  ezeréves  
nagyságánál csak lelki nemessége s vendégszerető 
lovagiassága nagyobb.  […] Elvesztettünk mindent  
–  Istenünkön  kívül!  Ki  egyedül  érti  nyelvünket,  s  
Kihez szívünk alázatában hazánk jólétéért Önökkel 
együtt fohászkodunk. […] E templom a mienk, de 
az  Önöké  is,  mert  ajtai  nyitva  állanak  mindazok  
előtt, kik az Istent keresik. Növekvő fénye a község 
fényét fogja emelni, mert övének mondhatja azt is, 
mely most – ki tudja meddig! – még egy maroknyi 
népé.” 

Végül a konkrétabb tényekre térve leírják, hogy a 
felújítás  költségeit  5130  forintban  határozták  meg,  
amelyhez még néhány száz forint mellékköltség is 
járul, s végül kérik, hogy a templomfelújítás költsé-
geihez  a  községi  pénztárból  1000  forinttal  járulja-
nak  hozzá.711  A  támogatást  valószínűleg  megkap-
ták, s a munkálatok is elkezdődtek. Május 3-án kelt 
leiratában  a  püspök  engedélyezte,  hogy  a  javítási  

158. A gyergyószentmiklósi örmény katolikus templom a kápolnákat magába foglaló kőfallal
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munkálatokra  a  Nádas-féle  templomfenntartási  
alapból  1000  forint  kölcsönt  vegyenek  fel.712  1899.  
július 31-én Schuller Sámuellel szerződtek a torony 
sisakjának  vörösre  festésére,713  november  3-án  
ugyanez a mester 2487 forintot vett fel a torony javí-
tásáért  s  két  új  kereszt  készítéséért,714  a  kőkerítést 
pedig Pál János fedte újra.715 A felújítás a belsőt és a 
berendezést is érintette, ekkor készült „a művészies 
barokk festés és a remek freskók” a Szamosújvárról 
már ismert  Altenbuchner Henrik és  Szirmai Antal  
által, „az oltárok díszes márványozást kapnak és a 
szobrok természet hű  színezést”.716  Görög Joa chim 
datálatlan kimutatása szerint a templomfestés és ol-
tárok aranyozása 4204 forintba került.717 

A  kis  fakápolnával  együtt  megvásárolt  telek  a  
mainál  sokkal  kisebb  méretekkel  rendelkezett.  Az  
új, nagyobb templom cintermét Lázár János örmény 
bíró 1733. április 7-én Czirják Jánostól 12 magyar fo-
rintért,  majd  ugyanaz  év  augusztus  12-én  Márton  
Istvánnétől  71 magyar forintért  megvásárolt  telek-

kel bővítette ki.718 1747. október 15-én Mihály János 
Katalin a templomkert szomszédságában levő  „jó-
szágát”, amely az országút mellett helyezkedett el, 
az örmény egyházközségnek ajánlotta fel, ha cseré-
be „holtig eltartják” és évente 5 szentmisét mondat-
nak a lelkéért.719 Az így kibővült telket kőfallal vet-
ték körül, amelybe a Kövér és Lázár családok egy-
egy kápolnát építtettek (158. kép).720  

A  templom  nyeregtetős  hajóból  és  alacsonyabb  
tetőzetű,  sarkain  pillérekkel  erősített  sokszögzáró-
dású  szentélyből  áll  (159.  kép).  Tömegét  a  sok  kis  
toldaléképítmény teszi mozgalmassá. Az északi és 
déli  oldalon  szimmetrikus  elrendezésben  egy-egy  
háromkaréjos kialakítású kápolna, illetve portikusz 
található. Az északi oldalon húzódik a négyszögle-
tes sekrestyeépület, a nyugati oldalon a torony alsó 
szintjéhez kis előcsarnokot csatoltak. A torony olda-
lához ívelt vonalú, sarkain törpepillérekkel hangsú-
lyozott  oromzat  csatlakozik,  ami  mozgalmas,  ba-
rokkos  külsőt  kölcsönöz  az  épület  főhomlokzatá-
nak.  A barokk sisakkal  ellátott  torony falát  három 
félköríves  ablak  töri  át,  fölötte  óralapokat  látha-

159. A gyergyószentmiklósi örmény katolikus templom

161. A gyergyószentmiklósi örmény katolikus templom 
főbejárata
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tunk, nyugati oldalán pedig a már említett, az 1734-
es építést megörökítő örmény nyelvű felirat olvas-
ható (160.  kép).  A  torony  aljában  található,  „ANO  
1748  di  is”  feliratú  bejárat  szemöldökpárkányát  
(161. kép) két triglifszerű elem tartja, fölötte IHS mo-
nogram és egy kőből faragott emléktábla látható.721 
Az örmény nyelvű emléktáblát kétoldalt pilaszterek 
határolják, amelynek fejezetén és lábazatán keleties 
jellegű növényi motívumok és csigavonalak indáz-
nak,  felső  és  alsó  részét  levelekből  és  virágokból  
álló faragás díszíti. Fölötte félköríves keretben stuk-
kóból készült kagyló tűnik fel (162. kép).

A templom déli  bejárata  egyszerűbb,  a  hangsú-
lyos,  ívelt  vonalú  szemöldökkel  ellátott  ajtón  át  a  
kis  előcsarnokba  juthatunk.  Mielőtt  a  hajóba  lép-
nénk, egy újabb örmény nyelvű  emléktáblát látha-
tunk, amelynek szövege a következőt jelenti: „Épít-
tetett ezen szentély az örmények 1182. évében, azaz 
1733-ban  Gyergyó  örmény  népe  által  Simon  Tor.  
plébános  úr  és  János  tisztelendő  úr,  Ákonc  Tódor  
egyházi elöljáró, Lázár Ohanján főbíró idején, azok 
által, kinek nevét följegyezték ezen templom arany-
könyvébe. Tudd és olvasd, és értünk irgalomért kö-
nyörögj! Ámen.”722 Vele szemben a templom 1899-
es és 2005-ös felújítását megörökítő feliratok látha-
tók.  A  templom  hajója  fi ókos  dongaboltozattal  fe-
dett, falát alul félköríves, felül szegmensíves barokk 
ablakok  törik  át  (163.  kép).  A  hajót  a  nagyméretű 
szentélytől széles diadalív választja el. A hajó meny-
nyezeti freskóin Mária megkoronázásának és Krisz-
tus  születésének jelenetei  láthatóak,  a  dongabolto-
zat fi ókjaiban  a  négy  nyugati  egyházatya:  Szent  
Ambrus,  Nagy  Szent  Gergely,  Szent  Ágoston  és  
Szent Jeromos tűnik fel.

A TEMPLOM BERENDEZÉSE

A Kisboldogasszony, vagyis Szűz Mária születé-
sének tiszteletére szentelt templom berendezéséről 
alig  néhány adattal  rendelkezünk.  Az oltárok és  a  
szószék  elkészítésének  idejéből  egyetlen  számla  
vagy szerződés sem maradt fenn, így mestereik és a 
képek  festői  ismeretlenek  maradnak.  Az  egységes  
kialakítású,  minőségi  barokk  berendezés  a  szen-
télyben  álló,  Szűz  Máriának  szentelt  főoltárból,  a  
hajóban,  az  északi  oldalon  Világosító  Szent  Ger-
gely, a délin Szent István első vértanú mellékoltára-
iból áll (164. kép), a templom egyetlen kápolnájában 
pedig Szent Kajetán – ma a Lourdes-i Szűz Mária – 
oltárát találjuk. Az északi falon az oltárok stílusával 
megegyező szószék látható. 

Az  oltárok  felállításának  idejével  kapcsolatban  
két  fogódzónk  van:  a  főoltáron  az  oltárkép  fölötti  
kartusban az 1754-es, a Világosító Szent Gergely-ol-
tárképen  pedig  1752-es  évszám  tűnik  fel.  A  Szent  
István-oltárkép alján is kivehető egy töredékes fel-
irat (ANNO 17…), az utolsó számok sajnos a keret 
takarása  miatt  nem  értelmezhetőek.  Mivel  a  négy  
oltár és a szószék egységes kialakítású, és láthatóan 
ugyanannak a műhelynek a munkái, a fentebbiek-
ből arra következtethetünk, hogy a berendezés ezen 
elemei körülbelül 1752 és 1754 között készülhettek. 
Az 1734-ben készen álló templom az 1750-es évekig 
is  rendelkezhetett  egyszerűbb  oltárépítményekkel  
vagy festményekkel, ezekről azonban nem szólnak 
a források.

A berendezés megrendelőinek kiléte szintén két-
séges. A Historia Domus szerint a Szent Gergely-ol-
tárt  Lázár  János  saját  költségén állíttatta,  Szongott  

160. Örmény nyelvű felirat a torony nyugati oldalán 162. Kőből faragott emléktábla a bejárat fölött
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szerint azonban Lázár János nem az oltárt,  hanem 
Világosító Szent Gergely kápolnáját készíttette.723 A 
Lázár család címere ma is látszik a kápolna bejárata 
fölött,  az alatta levő  feliratos mezőt  azonban a ké-
sőbbiek során levakolták és meszelték, így már nem 
vehető  ki az egykori szöveg. A későbbi vizitációk-
ból egyértelművé válik, hogy a kápolnát és a benne 
levő  oltárt  Szent  Kajetán  tiszteletére  szentelték.  A  
kápolna építésének idejéről nincsenek adataink, ab-
ból azonban, hogy Theodorovics Simon 1734-ben a 
templom építkezéseire adakozók között említi a ká-
polna  állíttatóját,  arra  következtethetünk,  hogy  a  
templommal azonos időben épült, és elképzelhető-
nek tartjuk, hogy 1734-től az 1750-es évekig – míg a 
Szent Kajetán-oltár elkészült – Világosító Szent Ger-
gely kápolnája volt. 

A ma is álló Szent Gergely-oltárt a kartus felirata 
szerint  három  ifjú  (HAEC  TRINO  JUVENUM  
SUMPTIBUS ARA DEO EST DICATA), a Szent Ist-

ván-oltárt  pedig  a  Szent  István  társulat  készíttette  
(OBTULIT  HANC  ARAM  SATIASIS  COETUS  
HONORI  S.  STEPHANO).  A  főoltár  kartusában  
levő örmény monogramok egy része szintén a meg-
rendelőkre utalhat (Յ. Ս. Խ. Ա. / Ս. Պ. Զ. / Շ. Ի. Պ. / 
Ս. Ղ. Մ., vagyis J. S. X. A./ S. P. Ĵ./ Š. I. P. / S. Ł. M.).

A források a más korai örmény katolikus templo-
mokban – a szamosújvári Salamon-templomban, az 
erzsébetvárosi ótemplomban – már rögzített de vó-
ciós formákról tudósítanak: az oltárképeket és az ol-
tárokra  helyezett  szobrokat  itt  is  különféle  éksze-
rekkel  ruházták  fel.  Mivel  az  oltárok  a  18.  század  
közepén  keletkeztek,  az  említett  devóciós  gyakor-
latnak már egy kevésbé erőteljes változatával talál-
kozunk, ami abban nyilvánul meg, hogy nem min-
den  képet  díszítenek  koronák  és  más  ezüstveretű 
tárgyak, s votívokat is kevesebbet találunk, mint a 
szamosújvári  és  erzsébetvárosi  templomokban.  
1768-ban  a  főoltáron,  a  Szűz  Mária-képen  ezüst-

163. A gyergyószentmiklósi örmény katolikus templom 
belső tere a szentély felől

164. A gyergyószentmiklósi örmény katolikus templom 
belső tere a bejárat felől
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gombokkal  ellátott  három gyöngysort,  a  sarokban  
pedig egy érmét hordozó aranyláncot írtak össze. A 
Szent  Gergely-oltáron  elhelyezett  Szűz  Mária  ké-
pen  egy  igazgyöngyökből  és  közönséges  gyön-
gyökből  álló,  tíz  arany  gömbbel  díszített  koronát,  
Mária nyakában bogláros gyöngysort írnak le, nya-
kát emellett vörös korallok és boglárok is ékesítet-
ték. A Szent István-oltáron egy Mária-szobrot emlí-
tenek, fején korallokkal, egy arany rózsával és egy 
keresztecskével  díszített  lánccal.  A  Szent  Kajetán-
oltáron ismét egy Szűz Mária-képet találunk három 
kis gyöngysorral ellátva.724 Mivel egyik mellékoltá-
ron  sem  találunk  az  oltárépítménybe  foglalt  Szűz 
Mária-képet  (pl.  oromzati  képet),  úgy  gondoljuk,  
hogy a leltárakban szereplő, felékesített festménye-
ket a menzán helyezték el.  A szekularizáció előre-
haladását tükrözi, hogy 1830-ra az említett ékszerek 
és koronák eltűntek a szobrokról és képekről.

Úgy  tűnik,  a  templom  leginkább  tisztelt  képe  
Szent  Kajetáné  volt,  1768-ban 34,  míg  1776-ban 35  
ezüst offert írtak össze oltárán.725 Elképzelhető az is, 
hogy  a  fogadalmi  tárgyak  nem  Szent  Kajetánnak,  
hanem az oltárra helyezett Szűz Mária képnek szól-
tak. Kovács Miklós püspök 1830-as, különösen rész-
letes  vizitációjában  már  egyet  sem  találunk,  ami  
arra  utal,  hogy  a  gyergyó  szent  miklósi  ezüst  offe-
reket  –  II.  József  korábban  már  említett  rendelete  
nyomán – szintén beolvaszthatták.

Az  oltárokon  kívül  a  templom falain  jó  néhány  
képet  följegyeztek  a  források,  témájukat  azonban  
csak  kivételes  esetekben  nevezik  meg.  Az  1776-os  
vizitációs  jegyzőkönyvhöz  csatolt  leltár  szerint  a  
templomban volt két kereszt és nem kevesebb, mint 
55  kép.726  1786-ban  két  szobrot  és  51  fali  képet  
(imagines  parietalibus)  írtak  össze,727  1830-ban  
azonban  már  csak  15  képet  találunk  a  falakon.728 
Ugyanekkor  néhány  kép  témáját  is  megnevezik:  
Krisztus a kereszten (Golgota), Szűz Mária karján a 
gyermek  Jézussal  és  Szent  Vendel.729  A  leltárban  
szerepelt  még  hét  darab  fakereszt,  a  feltámadott  
Krisztus  szobra  és  két  gyertyatartót  tartó  angyal-
alak  is.  A  Historia  Domus  feljegyzései  között  né-
hány kép és szobor adományozójának nevét is meg-
találjuk,  így  Kábdebó  Kristófné  1779-ben  egy  Má-
ria-képet,  Eránosz  Gergely  (Dávidé)  1782-ben  
három  darab  festményt,  1892-ben  özv.  Mélik  
Istvánné  egy  Szent  József  és  özv.  Vákár  Istvánné  
Lengyel  Katalin  egy  Jézus  szíve  szobrot,  1895-ben  
Kritsa  Zoltán  egy  feltámadási  szobrot  adományo-
zott.730 1885-ben Cziffra Mihály ajándékaként került 
a templomba a Lourdes-i Boldogasszony szobra.731 
Az északi kápolnában álló Szent Kajetán-oltárt min-
den bizonnyal ezt követően alakították át, és az ere-

deti  festmény  helyére,  egy  barlangszerű  fülkébe  a  
Lourdes-i Szűz Mária szobrát helyezték el. 

1776-ban  két  gyóntatószéket  vettek  leltárba  a  
templomban,732  az  1830-as  vizitációban  viszont  
megjegyzik, hogy egy gyóntatószék sincs.733 A mai, 
üveges ajtajú gyóntatószéket Novák István gyógy-
szerész  adományozta  1909-ben.734  1879-ig  a  temp-
lomnak egy egyszerű,  hatváltozatos orgonája volt.  
1879. március 28-án Merza Antal plébános közben-
járására  a  gyergyószentmiklósi  származású  Foga-
rasy Mihály püspök 600 forintot adományozott egy 
új orgona elkészítésére. Az összeget a Legényegylet 
400 forinttal egészítette ki, így Vass József orgona-
építőtől megrendelhették az új orgonát, amely 1879. 
december 10-ére el is készült – elismerésül az orgo-
naépítő  50  forint  prémiumot  kapott.735  Görög  
Joachim esperes idejében Vákár István és fi ai, Lász-
ló és Lukács nagyobb összeget ajánlottak fel, amely-
ből 4000 forint értékű, 15 regiszteres orgonát készít-

165. A gyergyószentmiklósi örmény katolikus templom 
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tettek  a  budapesti  Rieger  Ödön  és  Fiai  céggel.736 
1917. október 27-én az új orgona homlokzati sípjait 
„hadicélra rekvirálták”, ezek pótlására a hívek 1923. 
október  21-én  nagyszabású  hangversenyt  rendez-
tek s a befolyt összegből (10 735 lej) új sípokat és re-
dőnyzárat  rendeltek,  a  hangszert  pedig  „egy  ma-
rosvásárhelyi műértővel” hangoltatták és tisztíttat-
ták.737 

A főoltár

A kőből készült menzára és falazott alapzatra tá-
maszkodó felépítmény mozgalmas, barokk kialakí-
tású (165. kép). Alaprajzát az oltárkép mindkét olda-
lán  két-két  oszlop  között  kiugratott  újabb  oszlop  
határozza meg, az oszlopok alatti, tükrökkel díszí-

tett, alul és felül párkányokkal hangsúlyozott talap-
zat ennek következtében háromszögűen kiemelke-
dő posztamensekből áll. Az alsó szint íves lezárású 
széleit virágos-leveles voluták díszítik. Középen áll 
a hasáb formájú tabernákulum, oszlopokkal kerete-
zett ajtajának bemélyedő fülkéjébe keresztet helyez-
tek.  A  rozettákkal  tarkított  korinthoszi  fejezetes  
oszlopok  által  uralt  második  szinten  a  széleket  
szimmetrikus elrendezésű, hajladozó leveles ágak-
ból  formált,  különösen  mozgalmas  barokk  orna-
mentika díszíti. Középen többszörösen megtört, fél-
körívesen záródó keretben látjuk a főoltárképet, le-
zárása benyúlik az oszlopokon nyugvó párkány vo-
nalába.  Az  oltárkép  fölötti  szegmensíves  párká-
nyon volutás-leveles barokk kartusban a már emlí-
tett örmény monogramokat találjuk. A csüngő bojt-
díszes  párkány  alatt  négyszögű  keretbe  helyezett  
virágdíszek  sorakoznak.  A  harmadik  szint  talán  a  
legzsúfoltabb, a széleket a virág- és levéldíszes vo-
luták  határozzák  meg,  egy-egy  virágcsokros  urna,  
talapzatra  helyezett  szobrok,  majd  a  koronázó-
párkány  kiszögellő  részeit  tartó  kariatidák  követ-
keznek. Középen, az ovális keretbe helyezett orom-
zati kép két oldalán hajlított barokk ornamensekre 
helyezett  puttófejek  láthatóak.  Angyalok  ülnek  a  
kartus  két  oldalán  csakúgy,  mint  a  koronázó  pár-
kányon  és  az  oltárépítmény  csúcsán  levő  tört  lu-
nettán. Az architektúrát a sugárzó, felhőkkel körül-
ölelt  Mária-monogram koronázza,  alatta  áttört  ba-
rokk díszítményen felhők között ismét puttófejeket 
találunk.  A  gazdag  szobrászati  díszítéssel  ellátott  
oltárt a különféle árnyalatú zöldes-szürkés márvá-
nyozás még dinamikusabbá teszi. 

A főoltárkép jobb oldalán Szent Péter szobrát lát-
juk.  A  hosszú  sárga  ruhás  alak  tartása  viszonylag  
statikus, két lábbal, mereven áll a kis talapzaton, bal 
térde  alighogy  kidomborodik  ruhája  alól.  Leomló  
palástját  dús  redőzetbe  rendezte  az  ismeretlen  
szobrász,  de  ennek  mozgalmassága  is  elmarad  az  
érett  barokk  szokásos  megoldásaitól.  Az  ősz  hajú  
Péter fejét sugárkoszorú övezi, jobb kezében köny-
vet,  míg  fölemelt  baljában  a  kulcsokat  tartja.  Vele  
átellenben párdarabját, a kissé balra hajló Szent Pál 
apostolt látjuk. Kinyújtott jobbjával attribútumát, a 
kardot tartja, bal kezében pedig Péterhez hasonlóan 
könyvet látunk. Öltözékét a századfordulón rózsa-
színre festették át, zöldessárga, derekán megcsomó-
zott palástja talán mozgalmasabb kiképzésű az elő-
ző szoborénál. 

A  római  katolikus  egyház  főapostolainál  szoro-
sabban  kötődik  a  gyergyószentmiklósi  örmények-
hez az oltárépítmény két külső szobra, Szent Miklós 
ugyanis  a  város,  míg  Világosító  Szent  Gergely  az  

166. Világosító Szent Gergely szobra a gyergyó szent-
miklósi örmény katolikus templom főoltárán
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örmények védőszentje. A püspöki ornátusban, fe-
jén püspöki süveggel, kezében pásztorbottal ábrá-
zolt, hosszú ősz szakállú Szent Miklós előre néz, 
mintha észre sem venné az előtte térdelő három 
lánykát, akiket a legenda szerint pénzadománnyal 
támogatott (19. színes kép). Az imára kulcsolt kezű, 
fülbevalós, idősebb térdelő nő, a szemlélővel szem-
beforduló, 18. századi öltözékben ábrázolt kislány 
és a mögöttük alig láttatott, földig hajoló ifjú hölgy 
alakja az oltár nagyobb szobrainál sokkal laposabb, 
esetlenebb és gyengébb minőségű. A kezek durvák 
és alig kidolgozottak, a testeket is néhol aránytalan-
ságok jellemzik, így arra következtethetünk, hogy 
nem a fő szobrokat faragó mester, hanem egyik ta-
nítványának művei lehetnek. Szent Miklós alakja 
különösen elegáns, kesztyűs kezei fi nomkodó moz-
dulattal tartják a pásztorbotot és további attribútu-
mát, a könyvet, rajta három almával. Vele átellen-
ben Világosító Szent Gergelyt látjuk díszes püspöki 
ornátusban (166. kép). Baljában a drágaköves kettős 
keresztet tartja, jobbjával kis kupából önti a kereszt-
vizet az előtte térdelő Trdat király fejére. Míg az 
idős, ráncos arcú, hosszú barna hajú és szakállú Vi-
lágosító Szent Gergely Szent Miklósra, addig Trdat 
király a Szent Miklós előtt térdelő jobb oldali nő-
alakra hasonlít, primitív faragása, kidolgozatlan ke-
zei, szögletes mozdulatai egyértelművé teszik, 
hogy a nőalakokat faragó mester alkotása. Trdat 
szobra valamivel nagyobb méretű, palástjának vo-
nala is dinamikusabb kiképzésű. Lábánál csíkos, 
turbánszerű koronája és egy kagyló alakú kereszte-
lőmedence látható.

A harmadik szinten jobboldalt Páduai Szent An-
tal kevésbé sikerült szobrát helyezték el. A ferences 
ornátusba öltözött szent teste törékeny, dereka kar-
csú, a hangsúlyos sugarakkal övezett feje azonban 
nagyméretű és kissé torz is. Jobbjában a meztelen 
gyermek Jézust, baljában liliomot tart. A Szent An-
talnál megfi gyelhető deformált vagy túlméretezett 
fej az oltár több angyalalakjánál is visszatér – legfel-
tűnőbben az aránytalan testű kariatidáknál. Nepo-
muki Szent János baloldalt álló szobra már jobb mi-
nőségű. Fekete reverendát, térdig érő aranyozott 
aljú karinget és bundás mozettát visel, fején biré-
tum, öt csillagból álló dicsfénye kissé lehajlott és je-
lenleg nyaka körül látható. Jobbjában hosszú szárú 
keresztet tart, rajta korpusz.

Összességében szemlélve, bár az oltár komplex, 
dinamikus, érett barokk alkotás, a részletek alapo-
sabb szemügyre vételével a faragványok és a szob-
rok esetlen megoldásait is rögzítenünk kell. Legfel-
tűnőbbek – mint említettük – az angyalok és a kari-
atidák aránytalan testei, a fejek a legtöbb esetben 

túlméretezettek, a karok túl hosszúak, néhány orna-
mensnél, mint például a harmadik szint volutáinak 
rátétdíszeinél, lapos, nem túl minőségi faragásra fi -
gyelhetünk fel. A századfordulós „természethű szí-
nezés” sokat ront a szobrok és az ornamensek mi-
nőségén, a vastag festékréteg és aranyozás ugyanis 
eltakarja a fi nomabb részleteket, a rózsaszínes, ké-
kes, sárgás pasztellszínek, a feltűnően kékre festett 
szemek, a hosszú szempillák és a vérvörös ajkak tá-
vol állnak a barokk „világától”.

A főoltárkép két, a barokkban kedvelt ikonográ-
fi ai típust egyesít: az Immaculata és a Mária megko-
ronázása típusokat (167. kép). A Szűz Mária születé-
se témánál komplexebb hittétel Mária szeplőtelen 
fogantatását hirdeti, vagyis hogy már anyja méhétől 
fogva mentes volt az eredendő bűntől, s ebben az 
összefüggésben jól illik a templom Kisboldog-
asszony titulusához. Az Immaculata típus minden 
kellékét megtaláljuk a képen: a vörös ruhába öltö-
zött, lendületes kék palásttal és zöld fátyollal megje-
lenített Szűz Mária földgömbön, holdsarlón és szá-
jában almát tartó kígyón áll. Kezeit imára kulcsolja, 
feje körül tizenkét csillagból álló széles és hangsú-
lyos koszorú tűnik fel. Az ikonográfi ai típusnak 
megfelelően a gyermek Jézus nélkül ábrázolták. A 
kép a barokk kedvelt Mária megkoronázása témájá-
val egészül ki, a szent Szűz alakja fölött a keresztet 
tartó vörös ruhás Krisztus, az idős szakállas Atya és 
középen a Szentlélek galambja tűnik fel. A Mária fe-
jére helyezendő díszes koronát az Atyaisten tartja, 
Jézus csak néhány ujjával érinti, a Szentlélek pedig 
a belőle áradó fénysugár révén vesz részt az ese-
ményben. A felhőkön zajló jelenetet a mennyei ka-
rok jelképeként számos angyalalak egészíti ki, Má-
ria balján két felhőbe kapaszkodó puttó liliomos jo-
gart tart, jobbján egy imádkozó angyal könyököl a 
felhőre. Az Atyaisten bal karját szintén két puttó 
emeli és a kép félköríves záródásában is a képen 
nagy számban feltűnő szárnyas angyalfejeket lá-
tunk. A kép színvilága egészen élénk, Mária és Jé-
zus vörös palástja, az Atyaisten ruházatának és a 
csillagkoszorú sárgás színeinek s a főalak kék pa-
lástjának köszönhetően az alapszínek uralják. Má-
ria arcvonásai kiegyensúlyozottak, fi nomak, Jézus 
különösen szelíd alak, az Atya viszont a megszo-
kott vonásokat viseli. Bár a festőnek sikerült moz-
galmas, ám mégis kiegyensúlyozott barokk kompo-
zíciót felépítenie, a részletekben néhány esetlenség 
fi gyelhető meg, ilyenek például Mária túlméretezett 
keze, Krisztus rövid karja, lapos keze.

Az oromzati kép Mária mennybevételének témá-
ját dolgozza fel. A feje körül tizenkét csillagból álló 
koszorúval, fehér és kék ruhában ábrázolt, felhőn 
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ülő  Szűz  Máriát  angyalok  emelik  magasba,  lába  
alatt és feje körül szárnyas puttófejek egészítik ki a 
kompozíciót. A kép jobb alsó részén az üres sír kö-
rül  csoportosuló  apostolokat  kavargó,  dinamikus  
elrendezésben  látjuk,  megrendültségüket  széles  
gesztusaik  fejezik  ki.  A  kép  egészen  jó  minőségű, 
Mária  alakja  fi nom,  a  kompozíció  mozgalmas,  az  
angyalok és puttók arca egyénített, fi nom tónusok, 
fény-árnyék kontraszt és élénk színvilág jellemzi.

A Világosító Szent Gergely-oltár

A Világosító Szent Gergely-oltár architektúrája a 
főoltár  elemeiből  építkezik,  az  oszlopfők,  a  bojtdí-
szes párkány, a széleken levő áttört, volutás-leveles 
dinamikus  díszítmény teljesen  megegyezik  a  főol-
táron látottakkal, mellékoltár lévén azonban keske-

nyebb, a második és harmadik szint közötti erőtel-
jes  párkány  itt  csupán  két  oszlopra  támaszkodik  
(168. kép). Az alaptól négyes osztatú párkánnyal el-
választott első szintet az oszlopok alatt ívesen hajlí-
tott elemekből állították össze, mindegyik felületét 
hajladozó levelekből, volutákból és tört vonalakból 
álló  aranyozott,  barokk  rátétdísz  borítja.  Ezek  kö-
zött a sík felületből félkörívesen kiemelkedő, taber-
nákulumot imitáló, felhőkön lebegő kehellyel díszí-
tett  elem  látható,  az  ajtónak  tűnő  keret  azonban  
nem nyitható. A két szabadon álló korinthoszi feje-
zetes, rozettás oszlop között egy szélesebb féloszlop 
található, ennek ívei a felső és az alsó párkány vona-
lát is meghatározzák. A féloszlop felső részét áttört 
leveles rácsból és hajladozó virágokból formált ba-
rokk ornamens borítja. A bojtdíszes párkány közé-
pen félköríves,  erre  helyezték  a  szöveggel  ellátott,  
már említett kartust. A keskenyebb harmadik szin-
tet két nagyobb, szélein visszahajló levelekkel díszí-
tett  és  két  kisebb  halpikkelyes  voluta  keretezi.  Az  
oromzati képet bojtdíszes baldachin alá, kék színű, 
rojtos  aljú  függönyre  helyezték,  amelynek  leomló  
sarkait két repülő angyalka tartja. A középen szeg-
mensíves, kétoldalt, a voluták folytatásában kiugró 
párkányra felhőket,  puttókat,  puttófejeket  és a fél-
oszlopok fölötti díszítményhez hasonló áttört, ara-
nyozott  ornamenst  helyeztek.  Míg a  bal  oldali  an-
gyalka  oldalra  fordulva,  visszahajtott  fejjel  térdel,  
kezét imára kulcsolja, a jobboldali a nézővel szem-
befordul, karjait kitárja, jobbjával az égre mutat. Az 
oltár csúcsán sugaraktól övezett lángoló szív jelenik 
meg. 

A  festmény  két  oldalán  püspöki  ruhás  szentek  
szobrai  láthatóak,  a  bal  oldali  fekete  reverendát,  
csipkés aljú karinget, pluviálét, fején drágakövekkel 
díszített mitrát és palliumot visel, kezében pásztor-
bot (169. kép). Ősz szakállú fejét a föld felé fordítja, 
karjait  kitárja,  lábainál  attribútumként  repülő  an-
gyalka jelenik meg, meztelen testét csupán egy vál-
lán  átvetett  lepel  borítja.  A  másik  szent  öltözéke  
valamivel egyszerűbb, földig érő  albát, stólát, plu-
viálét és mitrát visel, baljában pásztorbot, jobbjában 
kehely (170. kép). Alakjukat elterjedt attribútumaik 
– angyal, kehely, püspöki ornátus – alapján néhány 
római  katolikus  szenttel  is  azonosíthatnánk  (pl.  
Szent Ambrus, Szent Bonaventura), ezek a szentek 
azonban örmény katolikus kontextusban értelmez-
hetetlenek, ezért az oltár patrocíniumából követke-
zően  célszerűbb  a  kilétükre  vonatkozó  megoldást  
az örmény szentek között keresni. Az angyal lehet 
Grigor Narekaci (Nareki Gergely) attribútuma, akit 
szelíd természete és misztikus írásai miatt gyakran 
emlegetnek  emberi  formában  megjelenő  angyal-

168. Világosító Szent Gergely oltára a 
gyergyószentmiklósi örmény katolikus templomban
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ként.738  A  kehely  a  hit  jelképeként  pedig  Ner  ses  
Shnorhali (a shnorhali jelentése kegyes, tehetséggel 
megáldott739)  attribútuma  is  lehet,  akit  a  nap  hu-
szonnégy órájának megfelelő  részekre osztott, Hit-
tel vallom című híres imája miatt hitvallóként is tisz-
telnek.740 Az örmény egyházban gyakran ábrázolják 
együtt  e  két  szentet,741  attribútumként  általában  –  
irodalmi munkásságukra utalóan – csupán könyvet 
tartanak.  Grigor  Narekaci  aszketikus,  szemlélődő 
életmódot folytató egyszerű szerzetes volt, így nem 
indokolt a díszes püspöki ornátusban való ábrázo-
lása.  A  két  szent  lehet  esetleg  Arisztakesz  és  Var-
tanesz, Világosító Szent Gergely fi ai, ugyanis mind-
ketten az örmény egyház legfelsőbb vezetői, katho-
likoszai  voltak,  az  attribútumok  azonban  nehezen  
értelmezhetőek az ő  esetükben,  így a  kérdést  nem 
tudjuk maradéktalanul megválaszolni. 

A harmadik szinten jobboldalt Alexandriai Szent 
Katalin bájos alakját látjuk, fején koronával, gyöngy-

sorral és fülbevalóval, díszes, mozgalmas redőzetű 
öltözékben. Mellére szorított jobb kezében a vérta-
núk pálmaágát tartja, míg baljával lefejezésére utaló 
kardra támaszkodik,  mögötte kínzásának eszköze,  
a  kerék  látható.  A  vele  átellenben  megjelenő  sötét  
szerzetesi öltözékben ábrázolt női szent minden bi-
zonnyal Antiochiai Szent Margit. Az ő palástja is di-
namikus  vonalú,  fölemelt  bal  kezében  elegánsan  
tartja a pálmaágat, jobb kezét leengedi, ujjainak el-
rendezése arra utal, hogy valamikor ebben a kezé-
ben  elterjedt  attribútumát,  a  keresztet  tartotta.  A  
függönyt  emelő  puttók  ezen  az  oltáron  is  kissé  
aránytalan testűek, túl rövid lábakra és főként a bal 
oldalinál formátlan fejre és arcra fi gyelhetünk fel. 

A gyergyószentmiklósi  templom északi  mellék-
oltárának  Szent  Gergely  oltárképe  különleges  he-
lyet  foglal  el  az  erdélyi  emlékanyagban,  ugyanis  
több  olyan  elem  is  megjelenik  rajta,  amelyek  más  
erdélyi Világosító Szent Gergely-képekről hiányoz-

169–170. Ismeret-
len püspökszentek 
a gyergyó szent-
miklósi örmény 
katolikus templom 
Világosító Szent 
Gergely oltárán
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nak (171. kép). A festmény a hagyomány szerint Ve-
lencében készült 1752-ben. A kérdést alapos levéltá-
ri kutatással kellene tisztázni. Elképzelhetőnek tart-
juk, hogy a kép a mechitaristák velencei központjá-
ból származik,  a bécsi  mechitaristák múzeumában 
ugyanis található egy olyan olajkép, amely a legki-
sebb  részletekig  megegyezik  a  gyergyói  oltárkép-
pel,  de  láthatóan  más  festő  alkotása  (172.  kép).  Az  
egyezés arra utal, hogy létezett egy olyan metszet, 
amelyet  mindkét  festő  követett.  A  gyergyó  szent-
miklósi  oltárképen  ugyanazon  jelenetek  ugyan-
olyan sorrendben láthatóak, mint a már ismertetett 
szamosújvári medalionos képen, sőt a medalionok 
alakjainak mozdulatai és gesztusai is megegyeznek. 
A keresztelés-jelenet hátterében az örmény eredet-
mítosz  legfontosabb  elemét,  Noé  Ararát  hegyen  
megfeneklett  bárkáját  láthatjuk,  alatta  Szent  Ger-
gely egy barlangba visszavonulva imádkozik, majd 
egy kissé távolabb egy angyal tűnik fel, aki a legen-
da szerint az ecsmiazdini katedrális helyét mutatta 
meg Szent Gergelynek. Az örmény katholikosz fő-
székesegyháza, az ecsimadzini katedrális a kép bal 

oldalán tűnik fel,  fölötte Hripszimének és szűztár-
sainak kivégzését láthatjuk. A festmény hátterének 
felső  regiszterében  Szent  Gergely  az  Eufrátesz  fo-
lyóban kereszteli meg az örményeket, fölöttük a ke-
reszttel ellátott fénylő vörös oszlop tűnik fel.

A  narratív  kerettel  övezett  típus  sajátossága  a  
szöveghez kötöttség. A kép megértéséhez elenged-
hetetlen a szent legendájának ismerete, a kis jelene-
tek  „az  emlékezet  mankói”  csupán.742  A  gyergyó-
szentmiklósi oltárkép nyilvánvalóvá teszi a kép és a 
szöveg szoros kötődését, hiszen a medalionok alatt 
a  legenda  egyes  mozzanatait  magyarázó  örmény  
nyelvű  szöveg  található,  a  medalion  felső  részén  
pedig egy-egy mondatban latinul foglalták össze a 
jelenet lényegét.

Az  oltár  oromzati  képe  Keresztelő  Szent  Jánost  
jeleníti meg. János alakja, mint utaltunk rá, egészen 
korán, már a 4. században összekapcsolódott Vilá-
gosító  Szent  Gergely  kultuszával,  nemcsak  annak  
köszönhetően,  hogy  az  örmények  térítő  apostola  
volt az, aki Jézus előfutárának ereklyéit megszerez-
te  és  aki  kultuszát  elterjesztette,  hanem  mert  
Agathan  gelosz  óta  Világosító  Szent  Gergelyre  az  
örmény  egyház  második  Keresztelő  Szent  János-
ként  is  tekint.  Az  örmény  népet  megkeresztelő 
Szent  Gergely  képe  fölé  ezért  nem  véletlenül  he-
lyezték  el  a  Krisztus  megkeresztelését  ábrázoló  
oromzati képet. A festő mesteri módon ellensúlyoz-
ta a kis méreteket, a szereplőket ugyanis egészen az 
előtérbe hozta,  így távolról  is  jól  láthatóak.  A kör-
nyezetet alig érzékelteti, az előtérben egy nagy kö-
vet látunk, amelyre Krisztus térdel, ez előtt pedig a 
folyó  hullámai  tűnnek  fel.  Jobboldalt  az  előtérben 
Keresztelő János attribútumaként egy térdelő fehér 
bárány  látható.  Krisztus  fél  lábával  a  folyóba  lép,  
kezeit  összekulcsolva  testét  alázatosan  meghajtja.  
Ágyékkötőt  és  vállára  boruló  sötétkék palástot  vi-
sel, izmai különösen kidolgozottak és feltűnően ha-
sonlítanak a Szent István-oltár követ hajító alakjai-
nak izmos testére. Keresztelő  Jánost félprofi lban, a 
parton állva ábrázolta a festő, szőrruháját hajladozó 
élénkvörös  palást  egészíti  ki.  Bal  karjában  a  mon-
datszalagos keresztet tartja, jobbjával egy kagylóból 
önt  keresztvizet  Krisztus  fejére.  A  kompozíciót  a  
Megváltó  mögött  két  imádkozó  angyal,  az  égen  a  
sárgás felhők közül előtűnő Atyaisten félalakja és a 
bibliai  leírás  szerint  a  kereszteléskor  megjelenő 
Szentlélek-galamb egészíti ki.

Szent István vértanú oltára

A Szent István-oltár felépítménye (173. kép) töké-
letesen megegyezik a Világosító Szent Gergely oltá-

172. Világosító Szent Gergely megkereszteli Trdat 
királyt (a szent kínzásának jeleneteivel), olajkép a 
mechitaristák bécsi múzeumában
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réval, az oszlopok között azonban Szent Bertalan és 
Tádé,  a  felső  szinten  az  oromzati  kép  két  oldalán  
pedig Szent Anna és Joachim szobrát helyezték el. 
A  római  katolikus  egyházban  Tádé  apostolt  leg-
többször Simon apostollal ábrázolják, az örmények 
azonban a hagyomány alapján másik térítő aposto-
lukkal, Bertalannal együtt jelenítik meg. A kontra-
posztban álló Szent Tádé földig érő tunikájára kar-
jairól lazán leomló palást borul, hosszú, barna hajjal 
és szakállal keretezett fejét kissé oldalra fordítja, su-
gárkoszorúja a templom többi szobrához hasonlóan 
hangsúlyos és nagy. Nyakában láncon egy medali-
on függ Krisztus mellképével, amely az apostol le-
gendájának  az  örmények  számára  legfontosabb  
passzusára  utal,  mely  szerint  Krisztus  saját  arcké-
pét Tádé apostol révén küldte el Ábgár edesszai ki-
rálynak. Baljában másik attribútumát, a botot tartja, 
a csomós felületű, buzogányszerű tárgy vértanúsá-

gának  eszköze  is,  hisz  legendája  szerint  a  szentet  
egy bottal verték agyon. Vele átellenben ősz hajú és 
szakállú  idősebb  alakként  Bertalan  apostol  jelenik  
meg (174. kép). Bertalan szintén hosszú tunikában és 
barokkosan  megmozgatott  palástban  látható,  jobb  
lábát kissé behajlítja,  jobb kezével alig érinti  egyik 
attribútumát, a könyvet, másik attribútuma az ele-
venen való megnyúzására utaló kés fölemelt bal ke-
zében található. A két apostolt amellett, hogy az ör-
mény egyház alapítóiként tisztelik, a gyergyó szent-
miklósi  bőrfeldolgozással  és állatkereskedelemmel 
foglalkozó örményeknek egy másik szinten is fon-
tosak lehettek, Bertalan ugyanis a bőrrel foglalkozó 
mesterségek,  Tádé  pedig  a  tímárok  védőszentje 
is.743

A felső szint jobb oldalán Szent Anna szobra áll. 
Az idős, ráncos arcú női szent fejéről hosszú palást 
omlik földig érő kék ruhájára, kezében nyitott köny-
vet  tart,  amelynek  felirata  (Peticio  nes  nostras  

173. A gyergyószentmiklósi örmény katolikus templom 
Szent István vértanú oltára

174. Bertalan apostol szobra a gyergyószentmiklósi 
örmény katolikus templom Szent István vértanú oltárán
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Dominus, Praevenit) a hívekért való közbenjárására 
utal,  túlméretezett  bal  kezével  a  feliratra  mutat.  
Anna viszonylag statikus alakjával szemben a botot 
tartó  Joachim  mozgalmasabb  beállítású,  nemcsak  
annak  köszönhetően,  hogy  jobb  kezével  mutató  
mozdulatot tesz, hanem mert kontraposztban áll, s 
palástjának  redői  is  dinamikusabb  elrendezésűek. 
Arca, kopasz feje, a tarkóján kiálló hajtincsek és két 
csomóba  rendezett  jellegzetes  szakálla  feltűnően 
hasonlít Szent Bertalan és a főoltár Szent Péterének 
fejéhez.

A központi oltárképen Szent István megkövezé-
sét látjuk (11. színes kép). A kép főszereplője, István 
középen, balra fordulva látható. A fél térdre eresz-
kedett alak hosszú, aranyozott aljú vörös ruhát vi-
sel, amelyet néhány bojt tesz díszesebbé, bal karján 
manipulus csüng. Hosszú, törékeny ujjú kezeit szét-
tárja.  Arcát  profi lból  látjuk,  sugárkoszorúval  ki-
emelt fején ritkás haj,  szelíden és megadóan egyik 
gyilkosának szemébe néz. Alakját keretbe foglalja a 
két különösen izmos, követ hajító alak (175. kép). A 
bal oldali rongyos aljú, rövid szárú nadrágot visel, 
kimunkált izomzatú jobb lába kilátszik alóla, mez-
telen felsőtestére égővörös, dinamikus redőzetű pa-
lást csavarodik. Hosszú, rendezetlen barna haja és 
bajusza van, arcán nem tükröződik különösebb ke-
gyetlenség, inkább mintha minden erejével a kő el-
hajítására  koncentrálna.  A  vele  szemben  álló  alak  

ugyanolyan  rongyos  nadrágot  visel,  felsőtestét 
azonban kék színű ruha borítja, karjai és lábai izmo-
sak. Ő jobb kezét emeli magasra, baljával a ruhájá-
ban összegyűjtött köveket tartja. Fején turbánszerű 
fejfedőt látunk. E három fő alakot világos és egysze-
rű kompozícióba rendezte a festő, a mozgalmasság 
elérése céljából és a bonyolultabbá tétel érdekében 
néhány mellékalakkal egészíti ki a kompozíciót. Ist-
ván mögött közvetlenül egy másik férfi alak hajol le, 
hogy  a  földön  szanaszét  heverő  kövek  közül  be-
gyűjtsön néhányat,  s  majd ő  is  a szent diakónusra 
hajítsa, a háttér jobb oldalán gondolkodó, sárga ru-
hás idős  alakban pedig Saulra ismerhetünk.  A ké-
sőbbi Pál apostol merengve a földet nézi, a festő  – 
más ábrázolásaitól  eltérően – nem ifjú,  hanem ősz 
hajú  és  szakállú  idős  alakként  ábrázolta.  A  háttér  
bal oldalán lóháton közeledő katona tűnik fel, csak 
lovának fejét, egy vörös zászlót és az alak sisakos fe-
jét látjuk, testének többi része kilóg a képből. Az ő 
kompozíciós ellenpárja a jobb oldal hátterében va-
lamilyen épület sarkára vagy magas posztamensre 
helyezett  szobor,  amellyel  a  festő  a  történet  szín-
helyét, Jeruzsálemet igyekezett érzékeltetni. A hát-
tér utolsó szintje a városfal, mögötte feltűnő néhány 
házzal  és  a  körablakos,  kör  alakú  bástyával.  Az  
égen,  mennyei  dicsőségben  felhőkön  ülve  a  teljes  
Szentháromság látható, a földre vetülő fénysugarak 
a középre helyezett Szentlélek-galamb fölül indul-

175. Szent István 
megkövezése 
(részlet)
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nak. A két szféra közötti összeköttetést egy pálma-
ágat és babérkoszorút tartó, a föld felé igyekvő put-
tó valósítja meg. A kép színvilágát az alapszínek 
gyengébb és erősebb árnyalatai határozzák meg, a 
szürkés háttérből Saul alakja sárgás, Szent Istváné 
pedig vörös öltözékével tűnik ki, a széleken levő, 
követ tartó szereplők pedig különösen élénk vörös 
és kék ruházata képez erőteljesebb kontrasztot. 

Az oromzati kép kreatív ikonográfi ai típusba il-
leszkedik, amelyet a németalföldi grafi kus család 
egyik tagja, Antonius Wierix dolgozott ki, s Hyero-
nimus Wierix publikálta több alkalommal is az 
1610-es években.744 A Trinitas Celestis és Trinitas 
Terrestris – vagyis az égi és a földi Szentháromság 
– típusa Wierix metszete nyomán Magyarországon 
is kedveltté vált, főként annak köszönhetően, hogy 
a Pázmány prédikációit összefoglaló, 1695-ben 
Nagyszombatban megjelent kötet címlapelőzék-
képe a németalföldi mester metszetét dolgozza át.745 
Ezen a címlapelőzéken Szelepcsényi György eszter-
gomi érsek az égi és földi háromság témáját a 
Patrona Hungariae, Szent István és Szent Adalbert 
szobrával díszített architektonikus keretbe foglal-
ta.746 Valószínűleg Szelepcsényi metszetét követik a 
magyarországi oltárképek, így az abai Szenthárom-
ság-plébániatemplom747 és a csempeszkopácsi 
templom főoltárának képe is. Az ábrázolás 
népszerűsé gét tükrözi, hogy több ötvöstárgyra is 
rákerült, ilyen például a selmecbányai Szent Kata-
lin-templom monstranciája vagy a győri Szent Ig-
nác-templom szentségmutatója.748 

Az Egyiptomból hazatérő szent családot a földi 
dimenzióban látjuk, Mária a kép jobb oldalán vörös 
ruhában, kék palástban tűnik fel, jobbjával Jézus 
karját fogja, míg baljával az égre mutat. József balol-
dalt barna ruhában és különösen mozgalmas, sár-
gás palástban látható, mozdulatai szimmetriában 
állnak a Máriáéval, minthogy ő is a kis Jézus karját 
fogja, fölemelt jobb kezében liliomot tart. A barna 
ruhás gyermek földi szülei között halad, karjait ki-
tárva, jobbját kissé fölemelve. A festő mindhárom 
szereplőnek hangsúlyos, élénk dicsfényt festett, 
lépő mozdulatuk révén alakjuk dinamikus, a moz-
gás iránya jól érzékelhető. A „földi háromságot” 
magaslaton, köves talajon látjuk, a háttérben Mária 
mögött egy alacsonyabban fekvő város épületei, 
balra egy fal és egy pálmafa látható. Az égen felhők 
között az idős, ősz szakállú Atyaisten ül a föld-
gömbre támaszkodva, baljában jogar, jobbját föl-
emeli. Fölötte a Szentlélek galambja egészíti ki a 
kompozíciót. Az égen két csoportba rendezve há-
rom-három szárnyas angyalfej tűnik fel. A kép ér-
telmét a vízszintes és függőleges síkok találkozása 

adja, a földi háromság vízszintesen, a mennyei há-
romság pedig függőleges irányban bontakozik ki. 
A két sík Krisztus alakjánál kereszteződik, hisz ő 
megtestesülése révén mindkét dimenziónak része-
se lett.

A festő a legfontosabb elemekben ragaszkodott 
az előképül választott metszethez. Mária kissé le-
hajtott és Krisztus földi anyja felé döntött fejtartását 
megőrzi, úgyszintén József kezében a liliomot, Má-
ria égre mutató mozdulata azonban a festő saját 
ideája, amellyel mesteri módon még inkább kiemel-
te a mennyei háromságra való utalást. Wierix – és 
az ő nyomán Szelepcsényi is – az Atyaistent csak 
félalakban ábrázolta, a Szentlélek pedig az Atya és 
Krisztus között helyezkedik el. A gyergyó szent-
miklósi kép festője valószínűleg az oromzati kép kis 
méretei miatt változtatott ezen a kompozíción, a 
Szentlélek az ő képén egészen hangsúlytalanná vá-
lik, s megszűnik az Atya és Fiú közötti közvetítő 
szeretet kifejezője lenni. 

Az egykori Szent Kajetán-, ma Lourdes-i Szűz 
Mária-oltár

Szent Kajetán oltára (176. kép) valamivel széle-
sebb felépítménnyel rendelkezik, mint a mellékol-
tárok. A falazott alapzatra és a kőmenzára a mellék-
oltárokhoz hasonló barokk rátétdísszel ellátott, íves 
kialakítású, posztamensszerű elemek támaszkod-
nak, amelyek a két korinthoszi fejezetes oszlopot és 
a széleken kiugró párkányokon elhelyezett angyal-
szobrokat tartják. Az oszlopok között egy-egy 
pilaszter látható szintén korinthoszi fejezettel, 
ezüstszínű felületüket aranyozott virág- és levél-
ornamentika díszíti. Az oszlopok fölötti akantusz-
leveles párkány erőteljesebben kiugrik a két szint 
között. A mozgalmas kialakítású párkányon a főol-
tárról és a mellékoltárokról már ismert csüngő bojt-
díszek futnak végig. Az oltárépítmény átalakítása-
kor a két szintet elválasztó párkányt eltávolíthatták, 
a koronás leveles, barokk kartus szövegét pedig át-
festették arra a mondatra, amelyet a lour des-i jele-
nés során a Szűzanya nyilatkoztatott ki Bernadette-
nek: „ÉN VAGYOK A SZEPLŐTELEN FOGANTA-
TÁS”. 

Az oltár felső szintje széles, oldalai íves kialakítá-
súak, a széleken levő leveles díszítésű volutákra 
egy-egy szent szobrát helyezték. Középen, hullá-
mos ívű keretben felhők és angyalfejek között a su-
gárzó istenszem tűnik fel. Az oltárt kagylómotívum 
és oldalra hajló pálmaágak zárják. Ezen a szinten 
több különleges megoldást is megfi gyelhetünk, 
ilyen például a felső rész pikkelyes borítása, az alat-
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ta rácsos alapra helyezett virágok és a kagylóba he-
lyezett  puttófejek  a  koronázópárkány  alján.  A  
lourdes-i szobor két oldalán térdelő angyalok szár-
nya szélesen kiterjesztett, a jobb oldali, mozgalmas 
lepelben ábrázolt angyalalak kezeit szívére helyezi, 
a bal oldali jobbjával lefelé mutat. A második szint 
szélén elhelyezett papi ruhás férfi szobrot és a szer-
zetesi ruhában ábrázolt női szentet attribútum hiá-
nyában nehéz azonosítani, az azonban megállapít-
ható, hogy a főoltár Trdat királyát és a Szent Miklós 
előtt térdelő nőalakokat faragó, kevésbé tehetséges 
szobrász  alkotásai.  Erre  utalnak  a  lapos  testek,  a  
tömbszerű,  kevésbé  kidolgozott  kezek  és  a  férfi -
szent jellegzetes fülei is. 

A derekán kék övvel átkötött, hosszú fehér ruhá-
ban,  fehér  palástban  és  fején  fátyollal  ábrázolt  
lourdes-i Boldogasszony szobrát a jelenések helyére 
utaló,  barlangszerű  építménybe  helyezték,  kezeit  
imára kulcsolja,  karjáról rózsafüzér csüng, feje kö-

rül csillagokból formált dicsfényt látunk. A 19. szá-
zad utolsó évtizedétől Székelyföld több templomá-
ban  alakítottak  át  oltárokat  a  különösen  kedvelt  
kegyszobor  tiszteletére.  Barlangot  imitáló  háttér  
előtt látjuk például Gyergyószárhegy, Atyha, Alsó-
borszék templomaiban,749  de megjelenik a szép vízi 
örmény katolikus templom mellékoltárán is.

Más berendezési tárgyak

A  szószék  stílusában  jól  illeszkedik  a  mozgal-
mas, érett barokk főoltár és mellékoltárok közé, szá-
mos olyan díszítőelemet találunk rajta, amelyek az 
előbbieken is megjelennek, a szobrok pedig látható-
an ugyanannak a tehetségesebb mesternek a művei, 
aki a főoltár és a mellékoltárok legtöbb szobrát fa-
ragta (177.  kép).  A  félköríves  szószékkosár  testét  a  
széleken  és  középen  egy-egy  aranyozott  voluta  
mozgatja  meg,  amelyneknek  felületét  a  Szent  
Kajetán-oltárról már ismert, összefűzött levelekből 
álló domborműves díszítés borítja.  A voluták alatt 
és fölött a kosarat záró párkányok kiemelkednek, s 
úgyszintén az evangélistaszobrok közötti, rézsútos, 
alul akantuszlevéllel, oldalain levélornamentikával 
díszített  tagolóelemek  fölött  és  alatt.  A  kosár  alját  
kagylószerű kiképzésű, lapított félgömb zárja, alján 
kitárt karú, nagyméretű, repülő angyal látható, ru-
hájának vonalát mintha szél mozgatná, szárnyai és 
arca  a  Szent  Kajetán-oltár  angyalaihoz  hasonló.  A  
kosár  felületét  tagoló  voluták  alatt  egy-egy  szár-
nyas angyalfej, a háromszögűen kiemelkedő függő-
leges párkány alatt pedig egy-egy szépen megmun-
kált akantuszlevél tűnik fel. 

A szószéktest oldalaira a négy evangélista szob-
rát  helyezték,  a  szentély felől  nézve először János,  
majd Lukács, Márk és Máté következik. Mindegyi-
ket  ülve  látjuk,  térdükön  az  evangéliumra  utaló  
könyvvel,  mellettük  szimbólumaik  tűnnek  fel,  Já-
nosnak az inkább galambra emlékeztető szürke sas, 
Lukácsnak a tehénszerű bika, Márknak az emberar-
cú oroszlán, Máténak az álló, lábán hosszú szárú sa-
rut  viselő,  kisméretű  angyal,  aki  karjaival  az  ülő 
evangélistára  mutat.  Az  angyal  durva  faragású,  
nagyméretű kezei, az oroszlán kissé szokatlan arca: 
emberi orra és csonka fülei és a sas galambszerű tes-
te arra utal, hogy a főoltár és a mellékoltá rok egyes 
szobrainál közreműködő segéd alkotásai. Az evan-
gélistaszobrok azonban már sokkal jobb minőségű-
ek,  János  kivételével,  aki  fi atal,  lányos  arcú  ifjú,  
mindegyik szakállas idősebb alak, kezüket kitárva 
tartják,  az  írótoll  mindegyikük  kezéből  hiányzik,  
ruhájuk,  leomló  palástjuk  viszonylag  mozgalmas  
kiképzésű. A szakállas arcok a főoltár Szent Péteré-

176. A gyergyószentmiklósi örmény katolikus templom 
egykori Szent Kajetán-, ma Lourdes-i Szűz Mária-oltára
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hez,  a  Világosító  Szent  Gergely-oltár  jobb  oldali  
püspökfi gurájához,  a Szent István-oltár Joachim já-
hoz  és  Szent  Bertalanéhoz  hasonlóak,  a  hosszú,  a  
szájat keretbe foglaló bajusz és a két csomóba ren-
dezett szakáll egészen jellegzetes megoldása az is-
meretlen mesternek. Feltűnik az is, hogy a templom 
több  szobrához  hasonlóan  a  fejek  kissé  túlmérete-
zettek,  Márk  feje  a  túl  széles  homlok  miatt  kissé  
torzzá is válik. 

A szószék hátlapját virágfüzérrel díszített lizénák 
foglalják keretbe, kétoldalt virágokkal ellátott rács-
ból  és  hajladozó  volutás  levelekből  álló  áttört  ba-
rokk „szárnyakat” csatlakoztattak. Az ajtó fölött kö-
zépen barokk kartusba foglalva a Jó pásztor festett 
képét látjuk. Krisztus félalakját vörös ruhában, kék 
palástban ábrázolta a festő, nyakában bárányt tart, 
kezével annak lábait fogja. A hangvető alján sugár-
koszorúban  a  Szentlélek-galamb  tűnik  fel,  kis  kö-
rökből  álló  szabályos  felhőbodrokkal  és  szárnyas  
puttófejekkel  övezve.  A  hangvető  alsó  párkánya  
mozgalmas  kialakítású,  íves  és  egyenes  vonalak  
váltakozása jellemzi, erről indul a négy nagymére-
tű, leveles díszítésű voluta, amelyek egy hengersze-
rű tartóelemben érnek össze. A voluták közé áttört, 
aranyozott  barokk  díszítőelemeket  helyeztek.  A  
szószék  csúcsán  a  szárnyas  ördögre  taposó  Szent  
Mihály arkangyal tűnik fel (20. színes kép). A sátáni 
fi gura hosszú fülekkel, szarvakkal és lecsüngő mell-
bimbókkal rendelkezik, ráncos arcán ijedtség tükrö-
ződik, jobb kezét tarkójára helyezi, nyitott szájában 
fogai is látszanak. Szent Mihályt lovagi öltözékben 
látjuk:  páncélban,  fehér  és  vörös  tollas  sisakban,  
baljában  IHS  monogramos  pajzsot,  míg  fölemelt  
jobbjában  lángpallost  tart.  Bal  lábával  egy  felhőn 
áll, jobb lábával az ördögre tapos. 

A  neobarokk  orgonaszekrény  három  félköríves  
traktusból  áll,  a  széleken és  az osztófelületen stili-
zált korinthoszi fejezetes, fi nom megmunkálású vi-
rágfüzérrel díszített pilaszterek jelennek meg. A két 
középső  pilaszter  fölött  egy-egy  újabb  volutás  ba-
rokkos díszítmény látható, a félkörívek zárókőként 
oldalt egyszerűbb, középen hangsúlyosabb volutás-
leveles  díszítményt  kaptak.  Az  íves  kialakítású,  
mozgalmas  párkány  szélein  egy-egy  lángoló  urna  
emelkedik. A sípok alatti középső mezőben a meg-
rendelőkre  vonatkozó  felirat  tűnik  fel:  „Isten  na-
gyobb dicsőségére 1901. évben készített ezen orgo-
na  költségeihez  legbuzgóbb  áldozatkészségükkel  
járultak Idősb Vákár István és fi ai László nejével és 
Lukácz.”

A  templomban  álló  padsorok  a  díszítmények  
alapján a 19. század végére, a 20. század elejére da-
tálhatóak. Oldallapjaikat barokkos kiképzés jellem-

zi,  volutában  végződő  íves  karfákkal,  a  hajladozó  
leveles  ornamensek  azonban  sokkal  inkább  a  sze-
cesszió  világát  idézik,  mint  a  barokkét.  A  padok  
hátlapján tükrös keretben stilizált, jellegzetesen ör-
mény díszítőmotívumokat találunk, amelyek legin-
kább  a  kéziratok  és  nyomtatványok  széldíszeihez  
hasonlítanak. A szimmetrikus ornamens az oldala-
in két csigavonal közül kitörő, lángszerű levelekből 
áll. A hátlap közepén hosszúkás, elkeskenyedő vá-
zába helyezett leveleket látunk. 

177. A gyergyószentmiklósi örmény katolikus templom 
szószéke
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LEVÉLTÁRI FORRÁSOK

ROMÁN ÁLLAMI LEVÉLTÁR, KOLOZS 
MEGYEI IGAZGATÓSÁG, KOLOZSVÁR 
(DIRECŢIA JUDEŢEANĂ CLUJ A ARHIVELOR 
NAŢIONALE) (RÁL KMI)

PRIMĂRIA ORAŞULUI GHERLA (9–10)
Fractura pro Anno 1799 et 1800 et 1801 (I/18)
Fractura pro Anno 1802, 1803, 1804 et 1805 (I/19)
[PROTOCOLLUM 1799] Protocollum Magistratuale de 

Anno 1799 (II/110)
[PROTOCOLLUM 1800] Protocollum Magistratuale de 

Anno 1800 (II/111)
[PROTOCOLLUM 1802] Protocollum Magistratuale pro 

Anno 1802 (II/113)
[PROTOCOLLUM 1804] Protocollum Magistratuale pro 

Anno 1804 (II/114)
[PROTOCOLLUM 1828] Protocollum Magistratuale pro 

Anno 1828 (I/27)

COLECŢIA DE DOCUMENTE ALE MUZEULUI 
ARMENESC DIN GHERLA

A szamosújvári Salamon-templom alapítólevele, 1729 
(Nr. 2.)

GYULAFEHÉRVÁRI ÉRSEKI ÉS 
FŐKÁPTALANI LEVÉLTÁR (GYÉFL)

CANONICA VISITATIONES
SZA MOS ÚJ VÁR
[CANONICA VISITATIO, ARMENOPOLIS, 1777] 

Cano nica Visitatio Ecclesiae Armeno politanae Anno 1777 Die 
31 Mensis Julii. (4. doboz, 9. kötet)

[CANONICA VISITATIO, ARMENOPOLIS, 1781] 
Puncta Visitationis Canonicae Excel len tissimi, Illustrissimi, et 
Reverendissimi (…) Ignatii Batthyán (…) Anno Dni 1781 in 
Oppido Privilegiato Arme no politano institutae. (10. doboz, 
12. kötet)

[CANONICA VISITATIO, SZAMOSÚJVÁR, 1804] Ad 
Questiones Occasione Canonicae Visitationis Episcopalis 
Anno Domini 1804 in Parochia Sza mos ujvariensi… (12. do-
boz, 22. kötet)

[CANONICA VISITATIO, SZAMOSÚJVÁR, 1836] 
Decretum Visitationis Parochiae Szamosujvar Armeni Ritus 
de Anno 1836. (32. doboz, kötés nélkül)

ERZSÉBETVÁROS
[CANONICA VISITATIO, ELISABETHOPOLIS, 1743] 

Responsa ad Puncta Visitationis Excellentissimi Illustrissimi 
D. Dni L.B. Franciscii Xaverii e Baronibus Klobusiczki (…) 
Anno 1743. (2. doboz, 5. kötet)

[CANONICA VISITATIO, ELISABETHOPOLIS, 1766] 
Puncta Visitationis Episcopalis, 1766 (5. doboz, 11. kötet)

[CANONICA VISITATIO, ELISABETHOPOLIS, 1781, 
GYÉFL] Puncta Interrogatoria ab Excellen tissimo, Illust-
rissimo ac Reverendissimo (…) Ignatio de Batthyán (…) Anno 
1781, Elisabethopolis (10. doboz, 12. kötet)

[CANONICA VISITATIO, ELISABETHOPOLIS, 1806] 
Visitatio Elisabethopoli in Parochia Armenica parata diebus 14 
et 15 Augusti 1806 (13. doboz, 24. kötet)

GYER GYÓ SZENT MIK LÓS
[CANONICA VISITATIO, GYERGYÓSZENTMIKLÓS, 

1776] Canonica Visitatio Ecclesiae Arme norum Gyó. Sz. Mik-
lós Anno 1776 die 27 Mensis Augusti… (7. doboz, 14 kötet)

[CANONICA VISITATIO, GYERGYÓSZENTMIKLÓS, 
1786] In Sacra Episcopali Visita Anno 1786 die 6 Mensis Junii 
apud Armenos Gyergyó Sz. Miklosienses… (10. doboz, 18. 
kötet)

[CANONICA VISITATIO, GYERGYÓSZENTMIKLÓS, 
1830] Decretum Parochiae Gyergyó Szent Miklosiensis, Ritus 
Armeni, 1830 (21. doboz, kötés nélkül)

SZÉPVÍZ
[CANONICA VISITATIO, CSÍKSZÉPVÍZ, 1768] Cano-

nica Visitatio Ecclesiae Csík Szépvíz, 1768. (6. doboz, 13. kö-
tet)

[CANONICA VISITATIO, CSÍKSZÉPVÍZ, 1776] Cano-
nica Visitatio Ecclesiae Armenae Csík Szépviziensis Anno 
1776. (7. doboz, 14. kötet)

[CANONICA VISITATIO, CSÍKSZÉPVÍZ, 1866] Desc-
riptio Status Ecclesiae et Parochiae Csikszepviziensis, 1866. 
(38. doboz, kötés nélkül)

SZA MOS ÚJ VÁRI ÖRMÉNY KATOLIKUS 
GYŰJTŐLEVÉLTÁR (SzÖKGyL)

339. A SZA MOS ÚJ VÁRI ÖRMÉNY 
KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI
339/a. ANYAKÖNYVEK
2. doboz:
Matricula Baptisatorum, Liber II. 1742–1799.
Matricula Copulatorum, 1742–1786.
339/b. PLÉBÁNIAI IRATOK
2. doboz:
Csűrös Antal és Csűrös József levele a Sza mos új vári 

Városi Tanácshoz, 1818. április 23.
4. doboz:
[JEGYZŐKÖNYV 1842] 1842-ben Juliusnak 5ik Napján a 

Szamosujvári Örmény Szertartásu Megye Gyülésről vitt Jegy-
zőkönyv.

Gajzágó Kristóf levele a „Tekintetes Comissio”-hoz, 
1842. május 20. 

Jakabffy Gergely levele a Sza mos új vári Városi Tanács-
nak, 1842. augusztus 25.

45. doboz: 
Pályázat, 1930.
339/e. GAZDASÁGI IRATOK
8. doboz:
[INVENTARIUM 1779] Inventarium Ecclesiae Armeno-

politane Honoribus B. M. V. Annunciatea dicatae factum 
Anno 1779 6 Julii. 
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[LELTÁR 1898] Leltár, mely felvétetett a Szamosujvári 
ugy nevezett Salamon templom ingóságairól 1898 Március 
22én 

Leltár a Sza mos új vár sz. k. városi örmény kath. fö egyház 
ingo és ingatlan vagyonárol, mely felvétetett 1877 decz 11 és 
12-ik s 14. 878 Jun. 

339/h. TEMATIKUSAN RENDEZETT IRATOK
11. doboz (A Salamon-templom felújításával kapcsola-

tos iratok):
[INVENTARIUM 1865] Inventarium Omnium Rerum 

Mobilium, Immobilium ad Ecclesiam Annunciatae Virginis 
Mariae armeni ritus Szamos ujváriensem, 4 Maji 1865.

Szerződés Papolczi Lajos építész és Lukácsi Kristóf kö-
zött. Sza mos új vár, 1871. szeptember 12.

A Simai család tulajdonához tartozó ugy nevezett Salamon 
Templom tornyának feljebb emelésére… Sza mos új vár, 1872. 
augusztus 6. 

Moldován László kőműves nyugtája, Sza mos új vár, 
1898. december 30.

Számla a Salamon templom pléhfedelének lefestésé-
ről. Sza mos új vár, 1902. augusztus 6. 

Likstein József nyugtája, Sza mos új vár, 1898. március 30.
Altenbuchner Henrik nyugtája, Sza mos új vár, 1898. 

május 21.
Altenbuchner Henrik nyugtája, Sza mos új vár, 1898. jú-

nius 14.
Altenbuchner Henrik nyugtája, Sza mos új vár, 1898. jú-

nius 17.
Likstein József nyugtája, Sza mos új vár, 1898. július 8.
Likstein József nyugtája, Sza mos új vár, 1898. június 22.
Altenbuchner Henrik nyugtája, Sza mos új vár, 1899. 

szeptember 8.
Gyorsárúfuvarlevél. Kiállíttatott 1899. X. 25. 
339/i. SZEMÉLYI HAGYATÉKOK
III. Bárány Lukács, 2. doboz
Szirmai Antal és Altenbuchner Henrik levele Bárány 

Lukács esperesnek 1897. július 18.
339/o. TERVTÁR
A szamosújvári örmény nagytemplom baldachinos fő-

oltárának terve, 19. század eleje

85. AZ ERZSÉBETVÁROSI FŐESPERESSÉG 
IRATAI
1. doboz:
Protocollum rerum per me utpote V: Archidiaconum 

gestarum, et ordinatarum a die emanationis…, 1809–1814.

88. AZ ERZSÉBETVÁROSI ÖRMÉNY 
KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI
88/b. PLÉBÁNIAI IRATOK
1. doboz:
[CANONICA VISITATIO, ELISABETHOPOLIS, 1740] 

Visitatio Reverendissimi Domini Dni Joannis Kastal… Anno 
1740 die 23-a Mensis Junii

[VISITATIO ARCHIDIACONALIS, GYERGYÓ-
SZENT MIKLÓS, 1768] Visitatio Archidiaconalis Ecclesiae 
Gyergyó Sz Miklosien sis, 1768. 

2. doboz (Mechitaristákkal kapcsolatos iratok)

„Az melj Punctumok diffi kultásokban forganak azoknak 
magyarázattja van e szerint”. Datálatlan.

Ákoncz Kövér István levele Kábdebó János alespe-
resnek, 1810. november 19. 

7. doboz:
[CSÜRÖS CONTRACTUS] Csürös pictor contractusa, 

Erzsébeth Városában Április 12-kén 1831-ik Esztendőben.
Szerződés Florea Pavel festő és az Erzsébetvárosi Egy-

házmegye között, 1827. szeptember.
Iberschlag az Orgona Aranyozásról. Simay Antal festővel, 

1831. október 17.
[CSŰRÖS JÓZSEF LEVÉL] Csűrös József levele Káb-

debó János esperesnek, 1831. október 24.
16. doboz:
Mártonfi  Antal plébános levele Fogarasy Mihály püs-

pöknek, 1868. április 11.
Az erzsébetvárosi egyháztanács levele Fogarasy Mi-

hály püspöknek, datálatlan.
Jegyzőkönyv a Ft. Esperes plébános elnöklete alatt 1867ik 

évi Május 7én tartott egyház-megyei gyűlésről.
Ráduly János általános püspöki helyettes levele 

Mártonfi  Antal plébánosnak, 1867. július 20.
Egyházmegyei Gyűlés, 1868. február 26.
Oltárszentelési engedély, 1868. április 16. 
88/f. GAZDASÁGI IRATOK
1. doboz:
[LELTÁR 1917] Leltár Mely felvétetett 1917. évi December 

hó 10 ik napján az erzsébetvárosi róm. kath. örm. szert. egyház 
ingatlan és ingó vagyonáról.

88/g. TEMATIKUSAN RENDEZETT KÖTETEK
1. doboz:
[HISTORIA DOMUS, ERZSÉBETVÁROS] Protocollum 

de Novae Ecclesiae Honoribus Diva Elisabethae Dicata Fabrica, 
Aliisque ad eam Ecclesiam Spectantibus Oppidi Armenorum 
Elisabethopoleos Canonica Visitatio, Elisabethopolis, 1781

[DESCRIPTIO 1823] Joannes Kabdebo, Descriptio Paro-
chiae Elisabetho poli tanae, 1823, kézirat. 

2. doboz
Congregatio Parochialis die 5-a September 1833, Elisa be-

tho polis.

612. A GYER GYÓ SZENT MIK LÓSI ÖRMÉNY 
KATOLIKUS PLÉBÁNIA IRATAI
612/b. PLÉBÁNIAI IRATOK 
5. doboz:
Jegyzőkönyv Mely felvétetett Gyergyó Szent Miklóson 

1897. év szeptember hó 29-én az Örmény szertartású Egyház-
megye tanácsának üléséből.

Görög Joachim levele Majláth Gusztáv Károly püspök-
nek, 1897. október 20

Az örmény szertartású Egyháztanács levele Gyer gyó-
szent mik lós Tekintetes Képviselőtestületének,1899. feb-
ruár hó 15-én. 

Fábián Sándor püspök helyettes levele Görög Joachim 
szentszéki ülnök, örm. szert. Plébánosnak, 1899. május 30. 

Szerződés Schuller Sámuel bádogosmesterrel, 1899. jú-
lius 31. 

Schuller Samu nyugtája, 1899. november 3. 
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Pál János nyugtája, 1899. október 31.
Kimutatás I., Az örm. szert. temető-kerítés és belső berende-

zés költségeiről. SzÖKGyL, 612/b, 5. d. 
612/d. TEMATIKUSAN RENDEZETT KÖTETEK 
1. doboz: 
[HISTORIA DOMUS, GYERGYÓSZENTMIKLÓS] 

His toria Domus töredék (1929–1935)
612/k. FÉNYKÉPTÁR 
A szamosújvári örmény katolikus templom fotóalbu-

ma, 1920-as évek.

584. A SZÉPVÍZI ÖRMÉNY KATOLIKUS 
PLÉBÁNIA IRATAI 
584/b. PLÉBÁNIAI IRATOK
1. doboz: 

Kovács Miklós püspök levele Fejér István szépvízi ke-
reskedőnek, 1845. május 9.

A toronyjavítást megörökítő irat, 1856. december 6.
[PÉNZTÁRI NAPLÓ] Pénztári Napló és Szt. Mise alapít-

ványok könyve, 1856.
2. doboz:
Bittenbinder József oltárépítő levele a szépvízi egyház-

nak, 1926. április 19.
1925–26 év. Elszámolás a templom renoválással kapcsolatos 

bevételekről és kiadásokról.
584/d. TEMATIKUSAN RENDEZETT KÖTETEK
3. doboz:
[HISTORIA DOMUS, SZÉPVÍZ] Historia domus paro-

chialis incipiente ab anno 1860. 
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