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Gyűjteményünkbenaközépkortól aXX.
századigszámosirattanúskodikazörmé-
nyekmagyarországitörténetéről,éskime-
ríthetetlen tárháza le-
het nemcsak a törté-
nettudományművelői,
hanem az örmény gyö-
kerekkel rendelkező
családfakutatók szá-
mára is.A bejegyzés-
benazörményekezer-
éves magyarországi
jelenlétére utaló levél-
tári forrásokbóladunk
ízelítőt, időrendben
haladva,azalábbitémakörökszerint:
–Mióta„ismeri”egymástazörményés

amagyarnép?(Kezdetek,örményekakö-
zépkoriMagyarországon)
–AzörményekmegtelepedéseErdély-

ben
–Asszimilációésazörménynemesség

kialakulása
–Azörményekésamagyarszabadság

ügye,abeolvadás
–AXX.század

1. Mióta „ismeri” egymást az örmény 
és a magyar nép?

Egyes elméletek szerint a honfoglalás
előttiévszázadokbanamagyarokegycso-
portjaEtelközhelyettaKaukázusirányá-
ba vándoroltak. Lehetséges tehát, hogy

Egy elfeledett közösség nyomában – 
levéltári dokumentumok az örményekről

Kevesen tudják, hogy az örmény közösség milyen jelentős szerepet játszott Magyar-
ország történetében. A kora újkorban bevándorolt, elsősorban Erdélyben megtele-
pedett, kereskedelemmel foglalkozó nemzetiség sokat hozzátett a „Tündérkert” sok-
színű gazdasági és kulturális életéhez. E bejegyzéssel a 100 éve történt örmény tra-
gédiára is emlékezünk.

éltegykismagyarközösségazörmények
szomszédságában, az Elbrusz és Ararát
hegyétőlészakraakoraközépkorban,bár

ez a történészek között 
mai napig viták tár-
gyátképezi.

Ami bizonyos, 
hogy a mindig is egy 
vagy több nagyhata-
lom „barátságát” él-
vező Örményorszá-
got 1048-tól a szel-
dzsuk-törökök veszik 
birtokukba. Az 1071-
es manzikerti, bizán-

ci vereséggel végződő csata után pedig 
egész Arménia a szeldzsuk-törökök ke-
zére került. Uralmuk nem tartott ugyan 
sokáig, ám jelentős következményekkel 
járt: örmények tömegei menekültek-ván-
doroltak el hazájukból, a szinte egész vi-
lágra kiterjedő örmény diaszpóra kezdetei 
ezekre az évekre tehető.

Középkori, magyarországi jelenlétük-
re bizonyítékaink is vannak: a Kézai és 
a Thuróczi-krónikák szerint már hon-
foglaló eleinkkel is jöttek örmények a 
Kárpát-medencébe. A vatikáni levél-
tár adatai szerint II. András írásban kér-
te III. Honorius pápát, hogy „adja hoz-
zájárulását a király gyermekeinek Leo 
armeniai király leányával, Laskaris Tó-
dor leányával és Asén bolgár cárral való 
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házasságához, bízza meg a templomoso-
kat és a johannitákat Armeniába küldött 
fiának védelmével.” [1]

Budán és Pesten is éltek örmények a 
Mohács előtti időszakban. Budán Örmény 
utca, továbbá egy-két „Örmény” vezeték-
nevű kereskedő utalhatott jelenlétükre. Az 
1413–1438 közötti időszakra 28 pesti bíró-
ra és esküdtre van adatunk, Kubinyi András 
kutatásai szerint volt köztük örmény is.[2]

A középkorban, kora újkor elején tehát 
kisebb szórványban éltek örmények ha-
zánkban, emléküket néhány örmény erede-
tű hely- és személynév őrizte. Az örmény 
bevándorlás újabb hullámára több száz évet 
kell előre ugranunk az időben, méghozzá 
1672-be. A helyszín a „hanyatló Erdély”.

2. Az örmények megtelepedése 
Erdélyben

Az örményekApafi Mihály fejedelemtől
1672-ben kaptak letelepedési engedélyt
ésekkorkiváltságokat isnyertek.Azör-
mények ezért ezt az időpontot tartják az
erdélyibetelepedésévének.
Az örmény hagyomány szerint az Er-

délybe települt örmények, mintegy hat-
száz család, előbb a határ mellet-
ti városokban telepedett le: Csíkszépvíz,
Gyergyószentmiklós,Marosfelfalu,Petele,
Görgényszentimre, Kanta és Ebesfalva
(1733-tólErzsébetváros)területére.
Besztercén is megpróbálkoztak a le-

telepedéssel, de onnan a szász iparo-
sok és kereskedők féltékenysége mi-
att Szamosújvárra kellett vándorolniuk.
Egyik legjelentősebb központjukká Er-
zsébetvároslett,deazemlítettekenkívül
több településen is jelentős számban él-
tek. Foglalkozásukat tekintve főleg szű-
csök, tímárok és kereskedők voltak. Er-
délyben az idők során a kereskedelem
és iparegynegyedeörménykézrekerült.

Szamosújvár és Erzsébetváros (a két ki-
váltságosváros)még1850-ben is relatív
örménytöbbségűvárosokvoltak.
Azörményekgazdasági szerepéreuta-

ló levéltári forrásokról készített táblá-
zat megtalálható az Aktakaland interne-
tes felületén.
Az örmény kultúra virágzott: Erzsé-

betvárosmechitarista (örménybencések)
templomaa18.századbanépült.(Atemp-
lom alaprajzát azOrszágos Levéltár tér-
képtárábanaMNLOLS84–No.89.jel-
zetalattőrizzük.)
AzMNLOL-benatelepülésekrevonat-

kozószabadkirályivárosivagymezővá-
rosirangraemelésre,továbbávásártartás-
ravonatkozóprivilégiumokelérhetőségé-
rőlazAktakalandsegédletébőlnyerhetki
bővebbinformációkat.
Idevonatkozóan,aMagyarKancelláriai

Levéltárbanlévő,SzamosújvárraésErzsé-
betvárosra ésSzatmárnémetire vonatkozó
iratokdigitalizáltképevagypontosjelzete
a Királyi Könyvekadatbázisbantalálható.

3. Asszimiláció 
és az örmény nemesség kialakulása

Mária Teréziaidejénmárnemesicímetis
tudtakvásárolni,ésegyévszázadalatt60
körüliakutyabőrtkapottörménycsaládok
száma.A19.századközepéregyakorlati-
lag integrálódtak a magyar nemességbe,
magyarneveketvettekfel,fiaikjogi,kato-
naivagyhivatalipályáramentek.Hama-
rosanjelentősvármegyeitisztségekhezis
juthattak.Aközéprétegekértelmiségipá-
lyákrakerülve, illetveahelyikereskede-
lemben pozícióikat megtartva elkezdtek
szétszóródniErdélybenés aPartiumban.
Asszimilációjuk jelentősen megindult,
anyanyelvükké a magyar vált.
Amagyarországiörménygyökerűcsa-

ládok iratanyaga a Magyar Nemzeti
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LevéltárOrszágosLevéltárában,acsaládi
levéltárakban (P szekció)és agyűjtemé-
nyekben (R szekció) található.Az egyes
családnevekre vonatkozóan a Magyar 
Nemzeti Levéltár és máslevéltárakadat-
bázisaibanlehetkeresni.
A Királyi Könyvek adatbázisban, az

„örmény*”kulcsszóra14találatotkapunk:
olvashatunk Illés és Jakab örménykeres-
kedők1651-esvámmentességéről,deakár
„DespuGyörgy,DaskovszkyJános,Mane
György,DaniMiklósgörögésörménybor-
kereskedők”1743-asútlevélügyérőlis.
AMagyar Nemzeti Levéltár Országos

Levéltárábanőrzött két nagy erdélyi vo-
natkozású irategyüttes, az Erdélyi Or-
szágos Kormányhatósági Levéltárak (F 
szekció)ésazErdélyi Kancelláriai Le-
véltár (Bszekció)iratanyagaazazelsőd-
leges forráscsoport, amire az örmények
múltjánakkutatásakortámaszkodnilehet.
Azezekbentalálhatófontosabbörmény

vonatkozású anyagokról az Aktakaland
segédletébenolvashatnakbővebben.
Azerdélyilevéltárakbantörténőkutatás-

salkapcsolatbanazAktakalandsegédleté-
rekattintvatalálhatfontosinformációkat.

4. Az örmények és a magyar szabadság 
ügye, a beolvadás

A 19. század közepén mintegy 12–15
ezerre tehetőazörmény identitással ren-
delkezők száma.Az 1848/49-es forrada-
lomés szabadságharcbanhetvennél több
örményszármazású tisztésmintegykét-
százfőközkatonakéntvettrésztamagya-
rokoldalán.KöztükvoltKiss Ernő és Lá-
zár Vilmos,akikAradonvértanúhalálthal-
tak.Amegtorláséveiben„aSzamosújvári
börtön és a magánzárkák kellemetlensé-
geit a város örmény lakosai enyhítették,
akiknapontagondoskodtakafogvatartott
magyartisztekebédjéről”.

Azelnyomáséveibőlvannakadatainka
Kossuth-emigrációésaz itthoniörmény-
ség kapcsolatáról, egy újabb forradalom
kirobbantásaérdekében.[3]
Érdekesség–Avérontáselőlszinténkül-

földre távozó, örmény származású Czetz 
János tábornokazargentinkatonaiföldraj-
ziintézetetalapítottameg,amelyirányítása
alattegészArgentínátfeltérképezte.
A kiegyezés után békésebb időszak

köszöntött be a hazai örménység életé-
ben is. A már magyar anyanyelvű ör-
mények asszimilációja felgyorsult, az
1850-ben még relatív örmény többség-
gel bíró Szamosújvár és Erzsébetváros
élen járt a magyarosodási folyamatok-
ban. Szamosújvárott például 1850-ben
még 2299 lakos vallottamagát örmény-
nek,1910-benmárcsak169.Avárosla-
kosságaközben5200-ról 8200-ra, ama-
gyarokszáma947-ről4920-ra(!)emelke-
dett. (Összehasonlításképpen:A románo-
ké1600-ról2800-ranőtt,anémetekszá-
ma100–200körülstagnált.)
Alegkiválóbbörményszármazásúma-

gyarokmagasrendűkitüntetésérőlaMi-
niszterelnökség Levéltárában tájéko-
zódhatunk.

Armenizmus
Az asszimilációs folyamatokra vá-
laszul ugyanakkor megerősödött az
„armenizmus”, azörményöntudat erősí-
tésérevaló törekvés. (Erre isőrzünk ira-
tot, méghozzá a Károlyi-család levéltá-
rában: MNL OL P 417 – 5. t. (7. cs.)Ör-
ménymozgalom–kézirat.)
Erdélyiörményhelytörténetikutatások

kezdődtek,Armeniacímmelfolyóirat in-
dult Szamosújváron, s 1905-ben meg-
alakult az Örmény Múzeum (amely2013
márciusábankaptavisszaaz50-esévek-
benállamosítottanyagát).Azarmenizmus
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jeles képviselői, Lukácsy Kristóf és 
Szongott Kristóf amagyarőstörténetiku-
tatásba is bekapcsolódtak, és több tanul-
mánybanvédelmeztékamagyar–örmény
nyelvrokonságot.

5. A véres XX. század
Az1918előttikülügyiiratokBécsbenta-
lálhatók, ígyaz1915-ösörménygenocí-
diumrólnemőrizkorabelidokumentumo-
katazOrszágosLevéltár.

Viszont az első világháború idején az 
Osztrák–Magyar Monarchia isztambu-
li nagykövete révén számos követjelentés 
érkezett Bécsbe a közös külügyminiszter-
hez, Burián Istvánhoz. A bécsi levéltár az 
események mindennapjairól több ezer ol-
dal dokumentumot őriz, az Országos Szé-
chenyi Könyvtár legújabb időszaki kiállí-
tásán („Az örmény nép tragédiája az első 
világháborúban”) számos erre vonatkozó 
iratot megnézhetnek az emlékezni vágyók.

Ha a népirtásról nem is, annak követ-
kezményeiről már található forrás intéz-
ményünkben. Az első világháború utáni 
örmény menekülthullám elérte hazánkat 
is, a humanitárius krízisről a két világhá-
ború közötti magyar Külügyminisztérium 
anyaga tartogat információkat, kétkötetes 
repertóriuma a honlapunkon is elérhető.

1920/22-től Örményország a Szovjet-
Oroszország/Szovjetunió befolyása alá 
került. Továbbá jelentős örmény kisebb-
ség élt Törökország ill. Perzsia/Irán terü-
letén is. Örményekre vonatkozó iratokat 
tehát hazánk moszkvai, ankarai, teheráni 
követségi anyagában is találhatunk.

Az örmény tragédiával a Népszövetség 
(Nemzetek Szövetsége) is foglalkozott, az 
anyag egy része a Külügyminisztérium 
Levéltárában megtalálható. (K 78 Nép-
szövetségi kiadványok és K 107 Népszö-
vetségi képviselet és genfi főkonzulátus)

1945 után Magyarország a szovjet ér-
dekszférába került, Örményország tovább-
ra is a Szovjetunió része volt, „önálló” tag-
köztársaságként. Az 1945 utáni Külügy-
minisztérium anyagában online is lehet 
keresni. Ebből megtudhatjuk, hogy az ör-
mény-magyar kapcsolatok elsősorban tu-
dományos-kulturális szinten éltek tovább, 
a Bem térről figyelemmel kísérték a leg-
fontosabb „örmény” eseményeket. A véres 
tüntetésekbe átcsapó, népirtásra való meg-
emlékezéseket, hidegháborús viszonylat-
ban (is) értelmezendő örmény–török el-
lentétet, a központi hatalom, a Szovjetunió 
bomlása nyomán kifejlődő örmény–azeri 
konfliktust, majd a háborút, sőt, az Ör-
mény Forradalmi Hadsereg nyugat-euró-
pai merényleteit, akcióit is lejegyezték, 
elemezték a külügy hivatalnokai.

Az örmény–magyar segítségnyújtásra is 
vannak példáink, ezek egyikével zárjuk be-
jegyzésünket. Az 1988-as, ”csernobili gaz-
dasági károkat is meghaladó” örményorszá-
gi földrengés után Magyarország 1000 db 
Tajga típusú lakókocsit ajánlott fel a káro-
sultaknak. Nagy segítség volt ez, hiszen a 
halálos áldozatok száma 25–50 ezer közötti, 
a sebesültek száma pedig elérte a 130 ezret.

Örményország és Magyarország végül 
1992-ben vette fel egymással a diplomá-
ciai kapcsolatokat, az örmény kulturális 
egyesületek pedig azóta is gazdagítják ha-
zánk szellemi életét.

Levéltári fotók: Czikkelyné Nagy Erika
Az örményországi képekért köszönet 

Fejes-Vékássy Lilinek.
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Temesváry János: A magyar-örmény nemes 
családok czímerlevelei. Szamosujvár, 1896.

(Forrás: AKTAKALAND  2015. 05. 06.)

„Aháromkiállítóéletkorban,élettapaszta-
latban és szemléletmódbanmeglehetősen
távol esik egymástól. Első látásra egyet-
len közös vonásuk, amit a kiállítás címe
is jelez, hogy műveikben szívesen nyúl-
nak amúlthoz, a hagyományhoz, elősze-
retettel használják kiindulási pontként a
művészettörténet alkotásait és a történe-
lemszimbolikustárgyait.Ezentúlmenően
legalábbennyirejellemziőketaművésze-
ti ágak lebegtetése, illuzórikus egymásba
fordítása.Olajos Ilka fotói első pillantás-
raimpresszionistafestményeknektűnnek,

H+ősök újra – Ázbej Kristóf, 
Fülöp Gábor és Olajos Ilka kiállítása

2018. március 8-án nyílt meg a Hegyvidék Galériában Ázbej Kristóf képzőművész, 
Fülöp Gábor szobrászművész és Olajos Ilka fotográfus kiállítása. Az igen népes kö-
zönség jelezte már az érdeklődés fokát a különböző művészeti ágakból kiállított al-
kotások iránt. Hangulatos zenei felvezetés után Sturcz János művészettörténész, tan-
székvezető egyetemi tanár vette górcső alá és mutatta be a kiállító művészek mun-
kásságát, alkotásait. 

Részlet Sturcz János művészettörténész előadásából, kiemelve Ázbej Kristóf, erdélyi ör-
mény gyökerű képzőművészünkre vonatkozó részét.

Ázbej Kristóf komputerprintjeit számító-
géppel festett digitális festményeknek te-
kinti,mígFülöpGáborszobraitisgyakran
festményekinspirálják,ókorifreskókalak-
jait fordítja három dimenzióba, felületük
festői,legtöbbszörszínes,festett.
Valójábanmindhárman az időmanipu-

lálásával foglalkoznak, különböző törté-
nelmikorokidőpontjainakösszekapcsolá-
sával,avelükfolytatottdialógussalterem-
tikmegalkotásaiksajátosszellemidimen-
zióját.Ámmúlttaltörténőpárbeszédükstí-
lusa,akiválasztotttörténelmipillanatokés

  


