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Az 1887. januári számban a szerkesztők
így fogalmaztákmeg a céljaikat: „az ör-
ménykultúravívmányaitlehetőlegminden
ágában bemutatni célul tűzi, közleni fo-
gunk...közérdekűcikkeketazörményföld
és népének, valamint a hazai örmények-
nek régi és újabb kori állapotáról.”21Azt
istervezték,hogymindenszámotörmény
melléklettel jelentetnek meg, melyek-
benismertkülföldikutatókpublikálhatná-
nak. Fontosnak tartották, hogy a lap tartal-
mátmegismertessékazörményvilággal,s
ezért az egyes számok örmény változatát 
a bécsimechitaristák lapjában, a Handes
Amsoryábantettékközzéévekig.Afordí-
tást Govrik Gergely végezte. (Magyaror-
szágonnemvolttúlnagyigényazörmény
nyelvűArmeniára:mindössze15előfizető
jelentkezett.)AzArmeniaszerkesztőiszo-
ros kapcsolatot tartottak fenn a közép-eu-
rópai - elsősorbanbécsi és velencei - ör-
ménykolóniákkalésmásörményújságok-
kal is, ígyaMurcs(Kalapács)ésaMsak
(Földműves)Tbiliszibenkiadottlapokkal;
az isztambuliArevelkkel (Kelet), a bécsi
HandesAmsoryával, aLondon-Párizsban
kiadottArménieve1ésacalcuttaiArafo-
lyóirattal.EbbőlkövetkezőenazArménia
feladatának tekintette, hogy figyelemmel
kísérje az anyaországban ésmás örmény
kolóniákbantörténtpolitikai,kulturálisés
gazdasági eseményeket, melyekről a Mi
újság az örmény világban? című rovatá-
banadotthírt.Ezazerdélyiörménykoló-
nia identitása és az örménydiaszpórához
tartozása érzésének erősítése szempontjá-
bólegyarántnagyonfontosvolt.

Krajcsír Piroska
A magyarországi örmény kolónia és a néprajz-
kutatás a XIX-XX. század fordulóján – 2. rész

A folyóiratban a történelmi, irodalmi,
közéleti és nyelvészeti tartalmú cikkek,
tanulmányok mellett nagy teret kapott a 
hazaiésanyaországiörményeknéprajza,
elsősorbanazerdélyiörményekfolklórja:
mesék,panaszdalok,dalok,szokások,éte-
lek, közmondások, találós kérdések stb.
közlése.Anéprajzi tárgyúcikkeketelső-
sorbanPátrubány Lukács, Gopcsa László, 
Merza Gyula, Molnár Antal, Cselingárján 
Jakab, Bányai Elemér írták.AzArmenia
két évtized alatt felkarolt minden hala-
dóörményeszmét,éshozzájárultahhoz,
hogy az erdélyi örmény - ezzel együtt a
magyar - néprajzkutatás hatékonyan meg-
induljon, s eredményei intézményesen is
helyetkapjanakazerdélyiörményektör-
ténetében.22

Herrmann Antal agyakorlaticélokatés
astratégiátismegfogalmazta:legfőbbfel-
adat a népélet tárgyainak összegyűjtése,
egy ethnográfiai múzeum, valamint eti-
mológiai folyóirat alapítása. Herrmann
példamutató áldozatkészséggel alapította
megMagyarország első néprajzi könyv-
árát is, aTársaságnak ajándékozva1400
kötetes könyvgyűjteményét, melynek
nagy része szakkönyv, folyóirat és nép-
költési gyűjtemények voltak. Érdemes
megemlíteniaztis,hogyakönyvtár1893-
igmindössze100kötettelgyarapodott.23

A Néprajzi Társaság ügye - az
Ethnographiábanközölt tagjegyzéktanú-
ságaszerint- jóvaltúlmutatottegytudó-
sokból álló csoport parciális aktivitásán.
Azországnéprajzkutatásánakügyemellé
felsorakozottazegészmagyarértelmiség.
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A tagok sorában voltak többek között a
kor legkiválóbb elméi, tudósai, írói: Jó-
kai Mór, Gyulai Pál, Mikszáth Kálmán, 
Gárdonyi Géza, Tömörkény István és más 
neves személyiségek.A Néprajzi Társa-
ságtagjainakaszámafokozatosnöveke-
déstmutat:1898-ban565,1899-ben677,
1900-ban 703,1903-ban 773 fő.A tagok
névjegyzéke mellett közölték a foglalko-
zást és a lakhelyet is.ANéprajziTársa-
ság tagjai, illetveazEthnographiáraelő-
fizetők között örmény neveket is talá-
lunk: Szongott Kristóf (Szamosújvár),
MolnárAntal (Budapest),PátrubányLu-
kács (Budapest), Esztegár László (Bu-
dapest), Cselingárián Jakab (Budapest),
Kabdebó Gergely alispán (Temesvár),
Capdebo György főszolgabíró (Lippa),
Melich János(Budapest),Todorán Endre 
(Szamosújvár).AzI.világháborúigelőfi-
zetettafolyóiratraazerzsébetvárosiálla-
mielemiiskolaésaszamosújvárigimná-
ziumkönyvtárais.
AMagyarNéprajziTársaság első ren-

desközgyűlésén(1889.október27.)meg-
választották a főbb tisztségviselőket (el-
nök:Hunfalvy Pál, titkár:HerrmannAn-
tal, jegyző: Katona Lajos), a decembe-
ri ülésen pedigmár a szakosztályokat is
megalakították. A „népfajok” szerinti 8
szakosztályon belül 22 újabb szakosz-
tály létesült, mely a korabeliMagyaror-
szág egy-egy nemzetiségét képviselte.
Megalakultazörményszakosztályis:el-
nöke MolnárAntal24 országgyűlési kép-
viselő(Budapest);előadói:dr.Pátrubány
Lukács25 budapesti és Szongott Kristóf26 
szamosújváritanárvoltak.
Az örmény szakosztály ezzel az ese-

ménnyel hirtelen a néprajzkutatás fő-
sodrában találta magát, s az örmény
téma is a figyelem fókuszába került.Az
Ethnographia 1890. áprilisi számában

Réthy László átfogó tanulmányt jelente-
tettmeg amagyarországi örmények tör-
ténetéről,27 melyben nagy ívben vázolta
fel az örmény jelenlétet a kora középkor-
tólaXIX.századvégéig,selsőkéntállí-
tottaösszeazörményszármazásúneveze-
tesszemélyiségeknévsorát.
Azörmény szakosztályazáprilisiülé-

senelőterjesztette,hogyavelenceiSzt. Lá-
zár-szigeten (San Lazzaro) élőGhevond 
Alisánörményíróésmechitaristaszerze-
tes50évesíróijubileumidíszünnepségé-
reküldjeneküdvözlőtáviratotmagyarés
örmény nyelven. Pátrubány szerint Ali-
sánmunkásságaazértisbecsesamagyar-
országiörményekszámára,mertnéprajzi
jellegű tanulmányában (Sirak) éppen azt
a területetérinti,„holmégaXI.század-
banisahazaiörménységbölcsőjeringott,
ahazaiethnographiaszempontjábóliski-
válófigyelmetérdemel”.28ATársaságúgy
határozott,hogyeztatáviratotPátrubány
fogjaátadniazünnepeltnek,mivelaszak-
osztály előadója személyes jó kapcso-
latot ápolt a velencei mechitaristákkal.
(ASzentLázár-szigeten két hónapig ka-
pottmagasabbképzéstörménynyelvből,
Alisantismerte,sőtlevelezettvele.)
A Társaság júniusi ülésén Pátrubány

az eseményről szóló részletes beszámo-
lóját az Ethnographia az évi júliusi szá-
mában teljes terjedelemben közzé is tet-
te,29 és megemlékezett róla az Armenia
is.30Azelőadóbeszámolójában ismertet-
teavelenceiSzentLázár-szigetnekazör-
ményművelődésbenbetöltöttkultúrtörté-
netimisszióját, valamintGhevond (Leó)
Alisáníróijelentőségét.Alisánkimagasló
kultúrtörténeti személyiség: mechitarista
szerzetes, tanár, író, nyelvész, etnográ-
fus,régészésegyháziíróvoltegyszerre.
Pátrubánybeszámoltazeseménylefolyá-
sáról,melyenmagaazünnepeltcelebrálta
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a szentmisét. Utána díszülésen olvasták
fel a négy világrészből érkezett 200 üd-
vözlő táviratot.AMagyar Néprajzi Tár-
saság,valamintHunfalvyPál,Herrmann
Antal,ésMolnárAntalnevébenPátrubány
LukácsköszöntötteAlisant,melyreaköl-
tőörményversselválaszolt.Azünnepsé-
genjelenvoltakanyugatiéskeletiegyhá-
zaklegmagasabbméltóságai,illetvekép-
viselőik, valamint közéleti személyisé-
gek, tudósok, írók, művészek, papok és
szerzetesek.
Amagyarnéprajz legrangosabb folyó-

irata szinte azonnal reflektált minden fi-
gyelemre méltó örmény néprajzi meg-
nyilvánulásra. Wlislocki Henrik kiemel-
te,hogySzongottKristófSzamosújvár,a
magyarörménymetropolis írásbanéské-
pekbencíműmunkájában(1893)aváros-
történetiértékekmellett-ahúsvét,kará-
csonyijátékok,népmesékésközmondás-
ok közzétételével - megjelennek a nép-
rajzielemekis.311899-benazE.L.szig-
nóvalellátott írásSzongottAmagyarho-
ni örmény családok genealógiája (1898)
címűmonográfiáját elemzi.32A szerző a
kiadványtazérttartottakorszakosjelentő-
ségűnek,mert„hazainéprajziirodalmunk
egyik igen érezhető hiányosságánakmár
nemhalaszthatópótlásáranyújtalaposre-
ményeket...ahazaiörménységmárrégóta
dicséretes szorgalommal dolgozik azon,
hogymúltját,ősihazáját,Magyarország-
ra való beköltözését irodalmilag a ma-
gyar közönséggelmegismertesse. ...Ért-
jük a magyarországi örménység népraj-
zi leírását, a hagyományok összegyűjté-
sét, melynek sürgősségére pár évvel ez-
előtt HerrmannAntal épp Szamosújvárt
mutatott rá nagy hatást keltett előadásá-
ban.”33Acikkíróértékeliazt,hogyaku-
tatásokrévénsokolyannévbukkantelő,
amely a további néprajzi kutatást meg

fogjakönnyíteni,hiszenamonográfiave-
zérfonalulszolgálhatabetelepültörmény-
ség foglalkozására nézve, és történelmi
folyamatokattárhatfelacsaládnevekala-
kulásatükrében.Ugyanakkorsürgetteegy
néprajzijellegűmonográfiamegírását,és
javasolja,hogyazArmeniábanindítsanak
állandónéprajzirovatot,melyelőmunká-
lat lehetneegy ilyenkiadványlétrehozá-
sához.Ezértmeglepő,hogyazönállónép-
rajzikötetkiadásaután(SzongottKristóf:
Szamosújvárszabadkirályivárosmonog-
ráfiája. Negyedik kötet.A magyarorszá-
gi örmények ethnographiája, 1903.) sem
azEthnographia1903.,semaz1904.évi
számaibannemtalálunkezzelfoglalkozó
recenziót. (Az is igaz, hogy 1904-1905-
ben azÖrményMúzeum létrehozásának
ügye foglalkoztatta a néprajzi közvéle-
ményt,sebbenatémábanközöltcikkeket
azEthnographia.)
A tudományos igényesség az évek so-

ránakutatásokéspublikációkegyrealap-
vetőbb követelménye lett.Gopcsa Lász-
ló: Örmény regék című 76 oldalas ki-
adványa (1911) Berze Nagy Jánostól 
meglehetősen szigorú kritikát kapott.34 
GopcsaAbgar Loanniszjan:Armenische
Bibliotek,MarchenundSagen című lip-
csei kiadványából ültetett át hat mesét
magyarra.BerzeNagy recenziójában hi-
ányolta, hogy a fordító a gyűjtés helyét,
a feljegyző nevét nem tüntette fel, sőt a
könyvcímétsemközli,amelybőlamesé-
ket vette.Amesékmaguk ismerős típu-
sok,denemleheteldönteni,hogyazör-
ményéthosznakis jellemzői,vagykeleti
mesékbőlátvettmotívumok.BerzeNagy
Jánossummázataarrautal,hogyalelkes
amatőrködés hagyománya véglegesen a
múlté: „Ebből a szempontból is sajnál-
nunkkell,hogyezakisgyűjteményatu-
dományosanyagközléskövetelményeitől
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olyan messze áll”3Az erdélyi örmények-
nekmostelőszörkellettönmagukatatöb-
bi nemzetiséghez viszonyítva megvizs-
gálni.„Miazörménymost?”-kérdezhet-
tékjoggalaszázadutolsóévtizedébenaz
örménység szellemi vezetői.Az 1890-es
népszámlálásiadatokbanugyanisnemje-
lentmegszámszerűenazörménynemze-
tiség, mivel az erdélyi örmények anya-
nyelve ekkor már a magyar volt, vallá-
sukpedigrómaikatolikus.36Akolóniala-
kóinak általános közömbösségemiatt az
1885-remeghirdetett országoskiállításra
sem tudtakanyagotküldeni,következés-
képp az örménység nem jelent meg a nagy 
nyilvánosságelőttmagyarországinemzet-
alkotókisebbségként.37

A millennium előtti felfokozott érzel-
műközhangulatbanazerdélyiörmények
kétgyakorlaticélttűztekmagukelé:em-
lékszoborállításátésazezredfordulósün-
nepségek területén egy örmény néprajzi
kiállításmegszervezését.
MerzaGyulatanulmányábanmegfogal-

mazta, hogy „eljött az örmény közszel-
lemfelébredésénekideje”.38Tervetdolgo-
zottki arra,hogyamárasszimilálthon-
fitársai miként találjanak vissza örmény
identitásukhoz. Programjában több, nap-
jainkban is időszerűpont található,mely
azörménykolóniákbanazidentitásmeg-
őrzésénekfeltétele.Merzaszerintanem-
zeti(etnográfiai)önazonosságmegőrzésé-
neknégy színtere van: a család, az egy-
ház,akultúraésaközélet.Acsaládbanör-
ményülkellbeszélni,tisztelniésmegtar-
taniahagyományokat,acsaládiereklyé-
ket.A gyermekeknek örmény nevet kell
kapniuk. Vissza kell állítani az örmény
püspökséget.Ragaszkodnikellazörmény
egyházi énekekhez, hagyományokhoz,
örményül kell olvasni a templomban az
evangéliumot,skapcsolatotkelltartania

bécsiésvelenceimechitaristarendházak-
kal.Azörményethnográfiaiegységmeg-
teremtéseérdekébenmagyar-örményiro-
dalmi egyesületet kell létrehozni, amely
magyarnyelvenművelnéazörményiro-
dalmat,történelmet,nyelvészetet,népraj-
zot és a többi tudományágat.Azegyete-
men örmény tanszéket kell alapítani, ta-
nári állással.A közéletben pedig növel-
niszükségesazösszetartást,kerülniavi-
szálytésapártoskodást.Akolóniábólel-
származottakkaltartanikellakapcsolatot,
serősíteniakötődéseketakeletiörmény-
séggel.Acivilszerveződéseket,önképző-
köröket, énekkarokat segíteni és alapíta-
niegyarántkívánatos.Elsőlépéskéntpe-
dig - hangsúlyoztaMerza - fontos lenne
azezeréveskiállításonörményrégiségek-
kel, tárgyakkal igazolni a magyarorszá-
giörményeknéprajzijelenlétét.Nagysza-
básútervében,melyazörménységéletre
keltésétcélozta,Budapestakereskedelmi,
Kolozsvárazarmenisztikai,Szamosújvár
pedigakulturálisközpontszerepétjátsz-
hatná-fejtetteki.
Szamosújvár (Armenopolis) főterére

egyköztéri,Verzár Oxendius alakját for-
mázóbronzszobrotkívántakállítani,mely
azörményekmagyarországibeköltözésé-
nek,illetveSzamosújváralapításánakem-
lékéthirdetné.Aszoborállításötleteelő-
ször 1893-ban kapott nyilvánosságot az
Armeniában.39 „Ha minden város vagy
megye saját területének történetével ösz-
szeforrt kimagasló valamely jelesét em-
lékművekben... megörökíti nemcsak ön-
magát tiszteli meg, hanem az összhaza
irántitiszteletetislerója.”40Eztkövetően
többmintegyévtizedenáttöbbszörgyőz-
ködtékahazaiörményeketaszoborállítás
érdekében,melyetközadakozásbólkíván-
tákfinanszírozni,desemakezdeti24-25
ezer, semakésőbbmegjelölt12-14ezer
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forintotnemsikerültösszegyűjteni.Aszo-
borállítás41 így végül nem valósult meg.
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