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„Az örmények krónikása” megtisztelő címert kapta Gopcsa Joachim Bányai Elemértől, a híres
és ismert , Zuboly becenévre hallgató újságírótól, írótól „Az örmény metropolisz” című
munkájában.”A régi emberek között egyetlen egy sem volt, aki legalább megközelítőleg annyira
ismerte volna a szamosújvári örménység múltjára vonatkozó adatokat, mint Gopcsa Joachim
tanácsos. Ő volt az élő krónikája az örményeknek, hűséges inventáriusa a régi dolgoknak,
csalhatatlan genealógusa a szétszakadt örmény családoknak, kifogyhatatlan anekdótázó,
briliáns elbeszélő és kiváló patrióta….”

Ez a Gopcsa Joachim volt a szamosújvári születésű Gopcsa Lászlónak az édesapja. A családi
környezet, édesapjának ismertsége, és nem utolsó sorban érdeklődése meghatározó volt az
ötgyerekes Gopcsa család életére. A kis László az ezernyolcszázhatvanas években
Szamosújváron töltötte gyermekéveit. „Éppen abban az időben, mikor a különben csendes kis
városban, a békeszerető, vallásos és nagy üzleti szellemmel megáldott, de izzig-vérig magyarrá
lett örmény származású lakosság boldog napjait élte. Azt a patriarchális életet, melynek még
akkor nem tudta szárnyát szegni az újabb idők mindent reformáló szelleme.”…olvashatjuk Gyer
mekkori emlékeinek
leírásában. Képeslapok mellett finomrajzú akvarell is megörökíti a Gopcsa család szamosújvári
házát.

Gopcsa László 1923-ban harmincöt éves szolgálat után, saját kérésére vonult nyugdíjba mint
helyettes államtitkár , és immár nyolcvan éve, hogy hatvannyolc éves korában elhunyt.

Negyvenéves írói pályafutás állt mögötte. Rendkívül sok területen tevékenykedett: jogi,
közigazgatási, gyorsírási könyvek és cikkek mellett néprajzi, pedagógiai és szépirodalmi írásai
is megjelentek folyóiratokban, szaklapokban. Az Erdélyi Irodalmi Társaságnak és a Gárdonyi
Társaságnak is tagja volt. Megörökítette Gárdonyival való huszonöt éves barátságát, de igen
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élvezetes történetet írt Jókaival való találkozásáról is. Számos hazai és külföldi kitüntetés
tulajdonosa volt. Lexikonok munkatársa, magyar-örményekről szóló írások szerzője. Tevékeny
résztvevője az örmény múzeum megalakításának, a budapesti Örmény Egylet egyik
megalapítója.

Több festmény is fennmaradt róla. Az örmény egyházközség falán lévőn díszmagyarban
ábrázolják zömök, joviális alakját.

Hallatlanul gazdag életútja, kedves személyisége megérdemli, hogy munkásságával
hamarosan alaposabban is foglakozzunk.

Gopcsa Katalin
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