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Hosszútörténelmimúltravisszatekintőné-
pektörténetébennemszokatlanazajelen-
ség, hogy gazdasági, történelmi-politikai,
vagyegyébokok(természetikatasztrófák)
miattlakosaitömegesenvándorolnakel,s
keresnek új hazát maguknak. Szerencsé-
sebbsorsúnépeknélajelenségnemismét-
lődőjellegű,ámÖrményországgeopoliti-
kaihelyzetemiatt,a tömegeselvándorlás
az örmény történelem gyakori jellemző-
je, sajátossága lett. Ennek következtében
azörménydiaszpóraazzalatörténelmijel-
legzetességgeljöttlétre,hogyakilikiaiki-
rályságmegszűnéséig(1375),valamintaz
I. Örmény Köztársaság megalakulásától
(1918) kezdődően volt és jelenleg is van
anyaországa. Az első kolóniák (VI-VII.
sz.)aFöldközi-tengertérségébenkeletkez-
tek,sazújésújabbkirajzásokatkövetően
aXXI.századraazötvilágrészszintemin-
denországábanmegtalálhatók.
A magyarországi örmény kolónia Er-

délyben alakult ki a XVII. század utol-
só harmadában. Egy származásföldrajzi
szempontból meglehetősen különnemű,2 
viszontszociálisszempontbólegyező,fő-
ként kézművesekből és kereskedőkből
álló„csonkatársadalom”lépteátaKárpá-
tokvonulatát.Abeköltözésévénekhagyo-
mányosan1672-t-aszucsavaiörmények
Besztercéretelepülésénekidőpontját-je-
lölimegaszakirodalom.
Agazdaságilagegykornagyonjelentős,

kifelé zárt,magyarul alig, vagy nehezen
beszélő erdélyi örmény kolónia lakossá-
gaaXIX.századutolsóharmadában(alig
kétszázévvelabetelepedésután)máraz

Krajcsír Piroska
A magyarországi örmény kolónia és a néprajz-

kutatás a XIX-XX. század fordulóján –1.rész
etnikai és nyelvi asszimiláció küszöbén
állt.Úgylátszott,hogyezaXVIII.század
elejénmegkezdődött folyamat visszafor-
díthatatlanulavégéhezközeledik.Azör-
mény kolónia lakossága ekkormég nem
érzékelteaveszélyt.Aziparos-kereskedő
örménységcsakakkorkezdettelsajáttör-
ténelmimúltjaésnemzetiértékeifeléfor-
dulni,amikoraXIX.századmásodikfelé-
bensajátértelmiségekondítottamegkét-
ségbeesettenavészharangot.
Keserűszívvelvettéktudomásulazer-

délyi örménység asszimilációját: „aki
csak fél évet töltött e városban, kényte-
lenmegállapítani hogy ez az örmények-
bőlállóvárosteljesenmagyar„3„Kétés
félévszázadalattabeolvasztóésátalakí-
tómunka tehát végbement, smamár ez
afajannyiramagyar,mintalegtelivérebb
bennszülött.S éppen annyiranemél ke-
reskedői szellem benne, mint a magyar-
ban,selőítéleteiben,jóésrossztulajdon-
ságaiban is hozzáidomult mintaképéhez,
melyreformálódott”4 -
„Anéprajznakkellamavédőbástyának

alapjait leraknia, mellyel fajunk a maga
különállásával a népek családjábanmeg-
erősödhetik,ésmegőrizhetieredetiségét.”1

vélekedik a századvég nagyhírű újság-
írója, Zuboly, azaz Bányai Elemér.AMa-
gyarSzemleésaFővárosiLapokcikkei-
ben ishasonlóértékeléseketolvashatunk:
a kétszáz éves együttlét eggyé olvasztotta 
azörménytamagyarral;azörményekigaz
magyarhazafiak;nemtekintikőketkülön
nemzetiségnek;nemképeznekkülönele-
metamagyartársadalomban.5
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Abeolvadástkatalizálótényezőkközött
nem elhanyagolható körülmény, hogy az 
örmények már századokkal korábban el-
hagytákanyaországukat,savándorlásso-
ránbizonyosnemzetivonások-mintlepke
szárnyárólahímpor-mégMagyarország-
ra költözésük előtt letörlődtek. A három
részreszakadt, többezerkilométer távol-
ságban lévőanyaországgal szinte lehetet-
lenvoltgazdaságivagykulturáliskapcso-
latotkiépíteni,hiszenannakterületekele-
tiésnyugatinagyhatalmakvetélkedésének
(török-perzsa, orosz-perzsa, orosz-török 
háborúknak)állandószínterevolt.
A feudalizmuskorábankialakulókoló-

niák közösségi élete az örmény apostoli
egyházköréépült.AMagyarországrabete-
lepülőörményekazautokefál,monofizita
örményapostoliegyházhíveivoltak,mely
anemzetiidentitásőrzésegyikzálogavolt
azállamiságelvesztéseután.Azörménye-
ket a Kárpátokon átvezető Zilifdár Oglu 
Minász,6 valamint Verzár Oxendius püs-
pökök nevéhez fűződik az örmények ka-
tolikusegyházzalkötöttuniója.Ennekso-
ránaliturgiasannaknyelveörményma-
radhatott ugyan, de a szervezeti önálló-
ságuk megszűnt, sőt, Oxendius halála
(1715) után az önálló püspökség is elve-
szett,mivelakolóniavezetőinemtudtak
megegyezniazújpüspökszemélyében.Az
unió,seztkövetőenazörménypüspökség
elvesztésevoltazelsőállomásazasszimi-
láció útján. Az erdélyi örmények tudták
ezt,smégaXIX.századvégénisharcol-
takpüspökségükvisszaállításáért.7
Abeköltözőörmények feudális szerke-

zetű országba érkeztek, s kezdettől fog-
va igyekeztek a magyar társadalom kí-
nálta keretekbe illeszkedni. Foglalkozá-
sukat tekintve főleg kézművesek (tímá-
rok)éskereskedőkvoltak.Kiváltságleve-
leik(1684-Petele,1696-Ebesfalva,1726

-Szamosújvár)aszabadkereskedést,kö-
vetkezésképp a gyorsmeggazdagodást is
lehetővétettékszámukra.Afeudálisszer-
kezetű Magyarországon azonban épp a
leggazdagabb örmény családok nem tud-
ták tovább forgatni akereskedésből szer-
zetttőkéjüket.Idegeneklévén,fölbirtokot
nem vásárolhattak, polgári származásuk
miatthivataltnemtölthettekbe.8 Ezért - el-
fogadvaamagyarértékszemléletet-igye-
kezteknemesiokleveletszerezni,störek-
vésük oly sikeres volt, hogy 1740- 1840
közöttmár 88 örmény család9 kapott ne-
mesi címet. Dél-alföldi birtokvásárlása-
ikrévénezekafamíliákföldrajzilagisel-
szakadtakakorábbiörményvárosoktól,s
egyebekbenisigyekeztekhasonulniama-
gyarnemességhez(családnevekmagyaro-
sítása, vegyes házasságok).A magyaror-
szágiörménykolóniátígyéppavezetésé-
rehivatotttagjaihagytákel,séppenakkor,
amikoramegváltozotttársadalmi-politikai
körülményekmiattaközösségnekalegna-
gyobbszükségelettvolnarájuk.
A XVII-XVIII. században az

örménylakta városok fő törekvése a sza-
badkirályivárosicím,sazezzel járóki-
váltságokelnyerésevolt.Erzsébetvárosés
Szamosújvár egymással versengve igye-
kezettbejutniakiváltságosokközé.Célju-
katszinteegyszerreértékelaXVIII.szá-
zad utolsó éveiben, ám a privilégiumért
nagyáratfizettek:aziskolákbankötelező-
enbekellettvezetniamagyarnyelvűokta-
tást,saközigazgatásnyelveismagyarlett.
A nemzeti identitás egyik legfőbb ismér-
ve és záloga, az anyanyelv egyre inkább
amagánszféra,acsaládiéletkereteiközé
szorultvissza.Az1840-esévekbenmára
templomiprédikációkegyrészeismagya-
rul hangzott el.10Anyelvbőlelőbbakomp-
likáltabb grammatikai formák tűntek el,
majdafogalmak,aztánaz igék,végülaz
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indulatszavak.AXX.századelejéreazör-
ménybeszéltnyelvállapota(mindenhar-
madik-negyedik szó magyar volt) híven
mutattaanyelviasszimilációmértékét.11

Azerdélyiörményekasszimilációsállo-
másainakvizsgálatánálnemhagyhatjukfi-
gyelmen kívül azt a körülményt sem, hogy 
Erdély gazdasági szerepe, jelentősége a
XIX. századmásodik felében, különösen
adunaigőzhajózásmegindulásautánegy-
recsökkent.Azalföldipusztákbenépesül-
tek.Agabonakereskedelemújlehetőségei-
re - talán éppen az említett szemléletváltás 
miatt-nemfigyeltfelazújörménynemze-
dék.Azegykoriügyeskereskedőkutódai
között nemakadt egyetlenTímár Mihály 
sem.A feudális korlátok 1848 utáni fel-
oldásával, a polgárosodás általánosmeg-
indulásávalmegszűnt azörményvárosok
korábbizártsága,homogenitása.Ajobbpi-
aclehetőségreményébenazörménykeres-
kedők nagy része elköltözött az örmény
többségűlakóhelyéről.
Aszázadvégörményértelmiségeazel-

magyarosodásegyikokánakamagyarfe-
udális társadalmi értékszemlélet kritikát-
lan átvételét tartotta.12 Ez utóbbi azt je-
lentette, hogy a kereskedő és az iparos
- hiába produktív eleme a társadalom-
nak - a nemesség szempontjából alacso-
nyabbrendűközösségilénynekszámított.
Atársadalmiranglétránfelemelkednivá-
gyó fiatalabb korosztály ezért nem foly-
tatta ősei foglalkozását, hanem hivatali
és értelmiségi pályák felé tájékozódott,13 
rosszabb esetben a nemességet és főne-
mességet majmoló szokásokkal, vérbe-
limagyardzsentrimódjárahágottnyaká-
raazapáiáltalmegszerzettvagyonnak.14 
Jellemző a korabeli közgondolkodásra a
nemes (!) Issekutz Bogdán jogász esete, 
akit az udvari kancelláriától Kolozsvár-
rahelyeztekvolna, áma terv egygőgös

nemesiközbeszólásonmegbukott:„Csak
nemülökszéketegyolyannal,kinekapja
apudli(pult)mellettállott?”}5
AXIX.századerdélyiörménységeelőtt

valóbannemvoltmáslehetőség,mintbe-
tagozódni abba a társadalomba, amelybe
elődeikmárgyökeretvertek,saközvéle-
kedésáltalörményjellemzőknektartotttu-
lajdonságaikat-becsületesség,szorgalom,
hagyománytisztelet, takarékosság,16 köz-
ügyek iránti elkötelezett áldozatkészség,
családszeretet, polgári erények17 - a gaz-
daságitérenelértsikerekutánatársadalmi
sikeresség szolgálatába állították. Ennek
eredményeaz1800-asévekmásodikfelé-
ben világosanmegmutatkozott.A század
utolsóévtizedeibenakulturáliséstársadal-
miéletszintemindenterületénkiemelkedő
helyet foglaltak el az örmények.18

Amagyarországinemzetiségekkörében
nem egyedülálló jelenség az, ha egy ki-
sebbségagazdaságiés/vagyszociálisfel-
emelkedéssel együtt - esetleg annak árán
-nyelvetésidentitástcserél.19Azőseifog-
lalkozásához,életmódjáhozlátszólaghűt-
len hazai örmény értelmiség egy része
azonban felismerte, hogy nemzeti sajá-
tosságainakvéglegeselvesztésevalósve-
szély,ezértszéleskörűmozgalmatindított
amégmeglévőértékekfelkutatására,meg-
őrzésére,azasszimilációsfolyamatmegál-
lítására, sőt, visszafordítására. Felismer-
ték,hogyanyelvazidentitáslegfőbbzá-
loga,aközösségkohéziósereje.Szorgal-
maztákazörménynyelvújratanulását, il-
letvealkalmazásátamindennapiéletben.20

Szongott Kristóf, szamosújvári gimná-
ziumi tanár Govrik Gergely mechitarista
pappalközösenszerkesztetteazArmeniát.
Szongott sikeresen gyűjtötte maga - és
a folyóirat - köré a korszak legkiválóbb
közíróit, armenistáit, néprajzkutatóit. A
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lapban legtöbbet publikáló írók: Molnár 
Antal, Gopcsa László, Pátrubány Lukács, 
Merza Gyula, Herrmann Antal, Avedik 
Lukács, Tőrös Tivadar, Esztegár László és 
Cselingárján Jakab többnyire rangos bu-
dapesti,kolozsváriéserzsébetvárosilapok
szerkesztői,illetvemunkatársaiisvoltak.
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