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Kristóf által megkezdett, 
majd az EÖGYKE által 
tovább izzított örmény 
kulturális identitástudat-
ról, amelynek köszönhe-
tően közösségünk létezik, 
és mind többet ismer meg 
az örmény kultúrából. Az 
augusztusi klubdélutánt 
számos hozzászólás tette interaktívvá. 
(Az előadás szerkesztett változatát a 4–9. 
oldalon kezdjük közölni.)

A klub háziasszonya megköszönte a ku-
tatónak és a közönségnek az aktív közre-
működést, és feltette a költői kérdést: jö-
vőre, a választások évében kiderül, hogy 
mennyire sikerült a neoarmenizmus moz-
galmát széles körben elterjeszteni, és lesz-e 

eredménye a húsz éves küz-
delmének a magyarörmény 
kultúra megmentésében, 
terjesztésében.

Kali Kinga előadását rö-
vid frissítő szünet követ-
te, majd a Budapest Fővá-
ros XVI. kerületi Örmény 
Önkormányzat képvise-

lői, – akik egyúttal a Tigrán együttes tagjai 
is – zenéltek. dr. Szuper Géza gitáron, Vikol 
Kálmán fúvós hangszereken játszott. Ör-
mény dalokat, majd néhány erdélyi örmény 
népdalt, és kuruc nótákat is előadtak. Ugyan-
csak nagy tapsot kapott a ráadásként megszó-
laltatott, szövegében aktuális dal, Debreceni 
Szappanos János gyűjteményéből: a Katonák 
üdvözlete Bocskai Istvánhoz 1604 című is.

Dolgozatom középpontjában a magyar-
országi örmény diaszpóra első rétegé-
nek recens identitás-megőrzésre irányu-
ló kulturális stratégiái állnak – az a kul-
turális irányzat, amely napjaink vissza-
armenizálódási folyamatának fő mozgató-
rugója, és amelyet én neoarmenizmusnak 
nevezek, a 19-20. század fordulóján ki-
bontakozó, örményidentitás-mentő arme-
nizmus mozgalmára való visszautalás-
ként, illetve ezzel a mozgalommal való 
nagy hasonlóságai miatt. (Hozzá kell ten-
nem itt, hogy ezt a folyamatot Pál Judit 
történész is neoarmenizmusként aposzt-
rofálta – egymástól függetlenül jutottunk 

erre a következtetésre, ami a 2006. áprilisá-
ban Piliscsabán, a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem által szervezett örmény témájú kon-
ferencián derült ki; mindez az egybeesés szá-
momra a tézis jogosultságát hitelesíti.) Kul-
turális stratégiáknak nevezem ezeket a folya-
matokat, mivel mindkettő valamiféleképpen 
egy diaszpóra-csoport kulturális identitásá-
nak megőrzését célozza – ennek kifejtésére 
azonban hadd térjek vissza később.

Ahhoz, hogy megértsük ezen kulturális 
stratégiák, örményidentitás-mentő mozgal-
mak létrejöttét, működésük szükségességét, 
először is érintőlegesen szólnunk kell a ma-
gyarországi örmény diaszpóra rétegeiről.

Az első diaszpórát azon egykori örmény 
kereskedők, nagyállattartók leszármazott-
jai, illetve ezek családjai alkotják, akik a 18. 
században tömegesen települtek át az erdé-
lyi örmény központokból – éspedig gazda-
sági célzattal, a Nagy Alföld kínálta új le-
hetőségek vonzásában. Ők az asszimiláció 
folytán mára már teljesen beolvadtak a ma-
gyar nemzettestbe, az örmény nyelvet nem 
beszélik, de valamiképpen él még bennük 
az örmény származás tudata: önmagukat 
magyar-örményeknek nevezik, akárcsak az 
Erdélyben maradt örmény telepesek leszár-
mazottjai.

A második diaszpórát főként az 1915-ös 
törökországi genocídium eredményezte – 
valamint az azt megelőző, a genocídiumot 
előkészítő történelmi események az Osz-
mán Birodalomban. A kényszerű migráci-
ós hullámot II. Abdul Hamid, a Vörös Szul-
tán 1894-1896 közötti véres örményellenes 
rendelkezései, az anatóliai örménymészár-
lások indították el; alig néhány évvel ké-
sőbb pedig a hatalomra kerülő ifjútörökök 
ultranacionalista ágának egyre brutálisabb 
intézkedései sürgették, mely rendeletek le-
hetővé tették a szabad rablást, fosztogatást, 
gyilkolást a török lakosság számára, s rend-
szerint általános örménylincselésekbe tor-
kollottak. Ezek eleinte mindössze sporadi-
kus elmeneküléseket jelentettek – később a 
pogromokat, a deportálásokat, az egész nép-
irtást túlélők tömegesen menekültek, szét-
szóródván a világban. A Metz Jeghern túl-
élői értelemszerűen olyan országokat céloz-
tak meg új hazájukként, ahol az örménység 
múlttal rendelkezett – így a menekülőhul-
lámmal érkezők egy része Magyarországra 
(és Erdélybe) telepedett be, az addig már tel-
jesen integrálódott, látszólag szinte egészen 
a magyarsághoz asszimilálódott régi diasz-
pórához csatlakozván. Ezekhez az emig-
ráns-csoportokhoz később azok az örmény 

kivándorló családok is csatlakoztak, ame-
lyek az 1988-’91-es években, az Örményor-
szágban és általában a Kaukázusban lezaj-
lott események hatására kerestek menedéket 
Magyarországon (úgymint a karabahi hely-
zet és háború, a polgárháborúk a kaukázu-
si térségben, az örményországi földrengés, 
Szovjetunió szétesése, a gazdaság általános 
hanyatlása). 

Megjegyzendő, hogy habár itt két külön-
böző időintervallumban megtörtént betele-
pedési hullámról van szó, mégis ugyanazon 
második diaszpóra réteghez tartozóként 
kell kezelnünk ezeket az utóbb betelepülő-
ket is – annak ellenére, hogy legalább jó fél-
századnyi, szinte-századnyi idő eltelt a két 
migrációs hullám között. Ugyanis csoport-
jellemzőik nagyjából azonosak, és az asszi-
miláció értelemszerűen jóval kisebb mérté-
kű náluk, mint az első, önmagukat magyar-
örményekként definiáló diaszpóra-csoport 
esetében. Az örménységnek ezt a (többé-ke-
vésbé homogén) csoportját a diaszpóra első 
rétegének tagjai keleti örményeknek neve-
zik. Ehhez a diaszpóra-réteghez tartozó csa-
ládok beszélik az örmény nyelvet, még má-
sodik-harmadik generációs leszármazottja-
ik is, és utódaikat is törekednek megtanítani 
rá; továbbá többnyire az Örmény Apostoli 
Egyházhoz tartoznak, és magyarországi lé-
tükben is jobbára örmény hétköznapokat él-
nek meg a családon belül.

A teljesség kedvéért hozzá kell még ten-
nünk itt, hogy Magyarországon kialaku-
lóban van egy harmadik csoport is, mely-
nek csoportjellemzői hasonlóságot mutat-
nak a kereskedelmi diaszpórákéval: ezt né-
hány tucatnyi, a kelet-európai régióban vég-
bement változások után Örményországból 
érkező vendégmunkás, valamint némelyük 
Magyarországra áttelepülő családja alkot-
ja. Érdekes módon, habár nagyjából ugyan-
akkor jöttek el Örményországból, mint az 

Kali Kinga

Kulturális stratégiák: armenizmus és neoarmenizmus*

(1. rész)

* (Az előadás elhangzott A kulturális transzfer lehetőségei. Örmények Közép- és Kelet-Euró-
pában című nemzetközi tudományos konferencián, 2013. április 6-án, az Országos Széchényi 
Könyvtárban; valamint a Fővárosi Örmény Klub 2013. augusztus 15-i műsorán.)

Vikol Kálmán és Szuper Géza
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előbbiekben említett, nyolcvanas-kilencve-
nes években kivándorló családok bizonyos 
része, ez a réteg mégsem nevezhető diasz-
pórának, mivel a csoport az átmenetiség je-
gyeit mutatja, erősen fluktuálódik – ezek az 
úgynevezett kőbányai piacos örmények. A 
terepkutatások ugyanis azt igazolják, hogy 
ennek a laza csoportnak a tagjai nem szán-
dékoznak huzamosabb ideig megteleped-
ni Magyarországon (nem kértek állampol-
gárságot, nem rendezkedtek be, lakóhelyü-
ket örmény nemzeti szimbólumokkal deko-
rálják – úgymint örmény zászló, kötelező 
fénykép vagy festmény az Ararát hegység-
ről a szoba falán; valamint ilyen értelemben 
felmutatás-szerű az a tény is, hogy vendé-
güket kötelezően örmény konyakkal kínál-
ják, stb.). Az újonnan érkezettek nem tart-
ják szorosan a kapcsolatot sem a keleti ör-
mények csoportjával, sem a magyar-örmé-
nyekkel, csupán egymás közt – valamint 
természetesen az otthon maradottakkal, 
mintegy transznacionális közösséget alkot-
va; ezért nem is kezelhetjük őket diaszpó-
raként, csupán kereskedelmi érdekcsoport-
ként. Ugyanakkor szükséges kiemelni e 
harmadik csoport jelenlétét, mivel közvet-
ve nyilván hat a másik két csoport identi-
tására. (Például: tudvalevő, hogy a kőbá-
nyai piacon szinte mindent be lehet szerez-
ni pult alatt, ami például egy jereváni pia-
con található – lavast, szudzsukot, fűsze-
reket, gyümölcslavast, örmény konyakot, 
ésatöbbit; ami tehát nem csupán a csoport-
berendezkedésnek valamely fokát jelenti, 
de azt is, hogy alkalomadtán ki is szolgál-
nak egyéb örmény igényeket – ehhez per-
sze tudni kell minderről...) 

A magyarországi kisebbségi törvénynek 
megfelelően azonban az előbbiekben felvá-
zolt két, igen különböző történelmi diaszpó-
rához tartozó csoport egyesült hivatalosan 
örmény kisebbséggé. Az Országgyűlés ál-

tal 1993. július 7-én elfogadott törvény ki-
mondja: „E törvény értelmében nemzeti és 
etnikai kisebbség (…) minden olyan, a Ma-
gyar Köztársaság területén legalább egy év-
százada honos népcsoport, amely az állam 
lakossága körében számszerű kisebbség-
ben van, tagjai magyar állampolgárok és a 
lakosság többi részétől saját nyelve és kul-
túrája, hagyományai különböztetik meg, 
egyben olyan összetartozás-tudatról tesz bi-
zonyságot, amely mindezek megőrzésére, 
történelmileg kialakult közösségeik érdeke-
inek kifejezésére és védelmére irányul.”

Az így keletkezett névleges csoport 
azonban sohasem lehet homogén – és itt 
számot kell vetnünk e törvény elnagyoltsá-
gával és buktatóival. (Megjegyzendő, hogy 
az óta a törvényt már részben módosítot-
ták, kissé árnyalták – de ez nyilván nem je-
lenthet változást a csoportok szintjén.) A 
lényegi különbségek, mint például az ör-
mény nyelv birtoklása, az Örmény Apos-
toli Egyházhoz, illetve az Örmény Katoli-
kus Egyházhoz való tartozás, a genocídi-
umban való érintettség húzzák meg a hatá-
rokat a két réteg között – amelyek sok eset-
ben a csoportok közti érdekellentétben fe-
jeződnek ki. Amikor tehát általában szól-
nánk magyarországi örményekről, akkor 
tulajdonképpen nem egy összefüggő cso-
portról van szó, hanem több – noha egy-
azon ország területén belül élő – történeti 
diaszpóra-réteg konfliktusoktól nem men-
tes kölcsönhatásáról; ezért identitásmeg-
őrző folyamataiknak leírása során szükség 
van a nagyobb körültekintésre a csoporto-
kat jelölő terminusok terén.

Ahhoz azonban, hogy megragadhassuk 
az említett érdekellentét kiváltó okait a ma-
gyarországi örmény diaszpóra-rétegek ese-
tében, közelebbről meg kell vizsgálnunk a 
különböző diaszpóra-rétegek csoportrepro-
dukciós stratégiáit.

Az 1672-ben I. Apafi Mihály fejedelem 
által Erdélyben letelepített örményeket a 
magyar törvény egy évszázadon át különle-
ges jogállású idegenekként kezelte; azonban 
egyre inkább elmosódott a különállás a ke-
reskedő elemek és a rendek között. Kezdet-
ben ugyan nem vásárolhattak földbirtokot 
és állami hivatalokat sem tölthettek be, de 
Magyarországon 1776-ban sor került jogi 
integrációjukra: az örmények ettől kezd-
ve rendelkezhettek a közhivatal-viselés jo-
gával, tehát ugyanazokkal a jogokkal és kö-
telességekkel, mint a magyarok. Mindezt 
győzelemként élték meg, igyekeztek minél 
jobb magyarrá lenni – új foglalkozási ágak-
ban próbáltak elhelyezkedni, ami megrendí-
tette a családi tradíciókat. A 19. század ele-
jén a modernizáció beindította a nyelvvesz-
tést; a fiatalabb generáció Erdély és Ma-
gyarország nagyobb városaiba rajzott szét; 
az örmények nemességet, birtokokat szerez-
tek, s már az 1840-es években büszkén vál-
lalták magyarságukat: sőt magyar neveket 
vettek fel. Magyarok akartak lenni – a ha-
gyományőrzés háttérbe szorult a társadalmi 
értékpreferenciák sorában.

A beolvadás folytán megtörtént nyelv-
vesztés, a hagyományok háttérbe szoru-
lása ahhoz vezetett, hogy mára már a ma-
gyarországi magyar-örmények (akárcsak 
az erdélyi magyar-örmények is) elsősor-
ban magyarnak vallják magukat. Hozzá 
kell itt tennünk, hogy különösen fontos en-
nek a magyarságnak a hangsúlyozása az er-
délyi magyar-örmények körében, ugyanis 
Romániában a magyarság kisebbségi hely-
zete erőteljesen befolyásolja a magyar-ör-
mény identitást. Az Erdélyben élő örmé-
nyek leszármazottjai ugyanis egyöntetű-
en azt vallják, hogy a románokkal szem-
ben elsősorban magyarként kell meghatá-
rozniuk önmagukat, örménységük csupán 
másodlagos – úgymond „színfolt a ma-

gyarságban” (mint azt Magyari Sáska Zsolt 
gyergyószentmiklósi interjúalanyom 1995-
ben megfogalmazta). Mind a magyaror-
szági magyar-örmény, mind az erdélyi ma-
gyar-örmény csoport örménysége szituatív, 
csupán bizonyos helyzetben kerül elő, iden-
titásuk a környezettől függő, viszonylagos. 
Míg a 19. század fordulóján identitásuk 
még plurálisnak volt nevezhető – kulturá-
lisan örményként, politikailag magyarként 
definiálták magukat az armenizmus ideo-
lógiájának értelmében (az értelmiségi elit 
legalábbis), ma már pozicionálisnak mond-
ható inkább. Pozicionális identitás alatt azt 
értem, hogy az emlékeztetéstől függően ke-
rül előtérbe az örmény mivolt, a nagy egy-
házi ünnepek, örménységgel kapcsolatos 
megemlékezések köré fókuszálódik (újab-
ban ezt többnyire magyar-örmény témájú 
könyv- és albumbemutatók, tudományos és 
művészeti, zenei előadások, gasztronómi-
ai estek, „örmény vigasságok”, stb. váltják 
ki; vagy akár például ez az előadás is itt, a 
Fővárosi Örmény Klubban) – egyszóval az 
identitás helyzetfüggő. „Mi hét közben ma-
gyarok, hét végén a templomban örmények 
vagyunk.” – fogalmazta meg találóan fent 
idézett erdélyi interjúalanyom a pozicionális 
identitás jelenségét (ugyancsak 1995-ben). 

A magyar-örmények örménysége vagy 
magyarsága az emlékeztetéstől függően ke-
rül tehát előtérbe – és emlékeztetésen eb-
ben az esetben azoknak a befolyásoknak 
a halmazát értjük, amelyek az egyént érik 
nap mint nap, alakítván azonosságtuda-
tát. Időlegesen megváltozik az identitás-ös-
szetevők aránya – de nem függesztődik fel 
egyik identitás-összetevő sem. (Például a 
gyergyószentmiklósi magyar-örmény kö-
zösség tagjai a templomban a nagyobb ün-
nepeken éppen úgy eléneklik az örmény ka-
tolikus liturgia énekeit, mint a mise befejez-
tével a magyar himnuszt. Vagy fordítva: a 
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budapesti magyar-örményeknél az egyéb-
ként inkább magyar hétköznapokon is főz-
nek olykor ángádzsáburlevest.)

Az adott feltételek mellett a Magyaror-
szágra települt keleti örmény csoport, a má-
sodik diaszpóra tagjai defenzív gesztussal 
hárítják el az asszimiláció (számukra nega-
tívként megélt) példáját, és inkább befoga-
dó társadalomként azonosítják a magyar-ör-
mények csoportját, semmint valamiképpen 
hozzájuk tartozó örmény diaszpóraként: hi-
szen az őshaza-élményük is különböző. Mi-
vel a magyar-örmények nem rendelkeznek 
számukra egyértelmű „örmény világgal”, 
illetve ez a világ nem válik el egyértelmű-
en a magyartól, ezért az ún. keleti örmények 
egyre nyíltabban nem fogadják el az ör-
mény diaszpóra részeként őket, a kisebbsé-
gi törvény értelmében létrejött névleges kö-
zösség ellenére sem – nem vállalnak velük 
szinte semmiféle közösséget, sem interakci-
ót. Mindezekért az örmény kisebbség szám-
szerűsítése Magyarországon (is) nehézsé-
gekbe ütközik: mindkét csoportnak más és 
más a becsült értéke az országban élő örmé-
nyek számát illetőleg. (Példaként felhozom: 
a Magyar Országgyűlés kisebbségi beszá-
molója 1996-ban 3500-10000 főre becsüli a 
magyarországi örmények számát, az 1992-
ben alakult Arménia Népe Kulturális Egye-
sület adataira (1000-1500 család, azaz 3500 
fő körül) és az 1995-ben létrejött Országos 
Örmény Önkormányzat becsléseire (10000 
fő körül) hivatkozva. Mindannak ellenére, 
hogy az 1990-es népszámlálás során mind-
össze 37 fő vallotta magát örmény anya-
nyelvűnek Magyarországon (de 48 vallot-
ta magáról, hogy beszéli az örmény nyel-
vet, 2001-ben pedig 207 fő vallotta magá-
ról ugyanezt.)

Míg a keleti örmények csoportja kívül-
ről reprodukálódik, az Örményországból, 
Karabahból újonnan érkezők csatlakozásá-

val, addig a magyarországi és erdélyi ma-
gyar-örmények csoportja nem várhatja kí-
vülről a reprodukciót, hanem csoporton be-
lül igyekszik megoldani azt, a csoport po-
tenciális tagjainak örménység-tudatát fel-
erősítve, országhatárokon is átnyúlva. A 
magyarországi magyar-örmények intenzí-
vebb kapcsolatot tartanak fenn az erdélyi 
magyar-örményekkel, mint adott esetben a 
velük egy városban lakó, genocídium utáni 
betelepülő-hullámmal érkezett, az örmény 
nyelvet beszélő törökországi, örményorszá-
gi vagy akár karabahi, szíriai, libanoni ör-
ményekkel.

Kihangsúlyozandó tehát, hogy a magyar-
örmények esetében sajátos „transznaciona-
litásnak” lehetünk tanúi: a közös származás 
tudatán túl főleg az önigazolás (és egymás 
visszaigazolása) köti össze a magyarorszá-
gi és erdélyi közösséget, a mitikus-szenti-
mentális kapcsolat a kis őshazával, Erdély-
lyel; Örményországgal való kapcsolatuk in-
kább csak referenciális. Ez a geográfiailag 
kiterjesztett, transznacionális közösség sok-
kal homogénebb, mint amit a (törvény ál-
tal) magyarországi örmény kisebbségként 
aposztrofált, laza kohéziójú „csoport” ese-
tében tapasztalhatunk.

A kommunista rezsimek bukása a közép-
európai térségben már önmagában is az ön-
nön identitásuk megélése felé fordította az 
itt élő nemzeteket és nemzeti kisebbségeket 
egyaránt – és természetesen, mindez nem ír-
ható pusztán a kulturális elvágyódás szám-
lájára a térség viszonylagos és hosszú ideig 
tartó zártsága miatt. Magyarországon a ma-
gyar-örmény mivolt újrafogalmazását sür-
gették a ’80-’90-es évek tájékán újonnan ér-
kező örmények migrációs hullámai, akár le-
telepedés szándékával, akár vendégmunkás-
ként érkeztek – érkezésük, letelepedésük és 
működésük egyféle emlékeztetés szerepét 
látta el, amely szükségessé tette az első di-

aszpóra-csoport, a magyar-örmények eseté-
ben saját örménységük újradefiniálását. Erre 
a sürgető szükségre még csak rátevődött az 
1993-as kisebbségi törvény, illetve az ön-
kormányzatiság diktálta feltételek; és még 
inkább ezeknek szövevényes következmé-
nyei, amelyek külön kutatás tárgyát képez-
hetik, s amelyek diszkrepanciát okoztak a 
két diaszpóra-réteg közt. Mindez indirekt 
módon adott löketet a magyar-örmények 
identitás-reprodukciós törekvéseinek. Mi-
vel ez a csoport kívülről, újabb betelepedők 

érkezésével nem újulhatott meg, hiszen már 
látszólag egészen asszimilálódott a magyar-
sághoz (nyelvében, habitusában), ezért újra 
szükség volt egy olyan kulturális stratégiára, 
amely által a csoport saját potenciális tag-
jainak mozgósításával belülről tud megújul-
ni, különösen a kisebbségi törvény kimondá-
sa utáni időkben – és ez a kulturális stratégia 
az, amit én a 19-20. század fordulóján vég-
bement armenizmus mozgalmának folytatá-
saként látok, és neoarmenizmusnak nevezek.

Folytatjuk

Kali Kinga
Felfalni Arméniát

fotó- és szövegkiállítás Örményországról
A kiállítás képanyaga három örményországi utazás 
nosztalgiaterméke; azonban nem pusztán útiképek 
színes egymásutánja, nem csupán az utazás során ta-
pasztaltak kétdimenzióssá fogalmazott leképződése 
– Örményország „bekebelezésének” élménye a kiál-
lított útiesszé-részletekkel lesz teljes, szerzőjük lévén 
elsősorban író. A cím tehát nem gasztronómiai folya-
matra utal, hanem metafora: kép és szöveg együtte-
sen igyekszik visszaadni azt az érzést, amely az Ör-
ményországba látogatót megrohanja, a kiállítás-látogatót is abban az élményben 
részeltetni, amely az utazót lenyűgözi és kulturális mohóságra sarkallja, különös-
képpen, ha felmenői örmények – egyszóval azt az érzést, amellyel az ide látoga-
tó figyel, érez, bekebelez, és a rendelkezésére álló rövidke idő alatt megpróbálja 
megtapasztalni e csodás kőországnak minden számára elérhető valóságát: meg-
kíséreli felfalni Arméniát.

Megnyitó: 2013. szeptember 16., hétfő 18 óra
Budapest II. Marczibányi Téri Művelődési Központ, M Galéria (Marczibányi tér 5.)

Köszöntőt mond dr. Issekutz Sarolta elnök
A kiállítást megnyitja Forgách András író

A megnyitón Puskás Eszter és Hangist együttese örmény népdalokat ad elő,
majd fogadás az örmény konyha remekeiből.

Rendezi a Budapest II. ker. Örmény Önkormányzat
A kiállítás szeptember 30-ig látogatható hétköznap 9-18 óráig,

hétvégén a nyitva tartás függvényében (tel: 212-2820).


