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annakmégkevésmüvelőivoltak.1803-ban 
23 éves korában irta a „Jegyesek Cart-
hagóban” czimü vitézi történetet, mely
Pesten1807-benadatottki.Előbbjelent
meg tőle „Jeczid és Haba” (1806.) s
az „Érdemes kalmár” 1807-ben czimü
eredeti szindarabok, melyek közül 
az utóbbi a kolosvári szinpadon tet-
széssel s ismételveadatott.Ezutánmint
legszorgalmasb dolgozó-társat találjuk
őt a „Tudományos Gyüjteményben” 
leginkább történeti czikkekkel, milye-
nek: „Szolnok vára viszontagságai”, 
„A német vitézi rend”, „Eger városa
történetei”, „Aba Sámuel temetőhelye
Hevesben”, „A bánsági bolgárok” stb.
(1816–1837-ki foly.) Irói érdemeiért
1835-ben a magyar Akademia leve-
lező tagjául választatott. E társaságnak
1840-ben testvéreivel együtt ezer forin-
tot adományozott. Irodalmimunkássága
mellett a közpályán is munkálkodott, s
mint táblabiró Heves és Békés megye
gyüléseiben és törvényszékein gyakran
résztvett;hivataltazonbansohaelnem
fogadott. Meghalt 1839-ki mart. 11-én
Pesten. Nejétől Rácz Mária-Magdolná-
tól két leányán kivül fia István született

1819-benPesten,holiskoláitazegyetem-
benvégzé.Márfiatalkorábanhazafiasés
irodalmi czélokra egyesületet alkotott, és
azetársaságáltalkiadottzsengemutatvá-
nyokban csinos müvei által hatással volt
pályatársaira.KésőbbTemes vármegyébe
Gattájaibirtokáravonulván,azonmegyé-
benazellenzékegyikvezéreslegkitünőbb
szónoka volt. 1842–43. utazott nyugoti
Europa müveltebb országaiban, és ennek
eredménye „Nyugot” czimü két kötetes
útleirása. (Pest, 1844.). Temesmegyében
az1843/4-kiországgyülésrekövet-jelöltül
lépett fel, de a conservativpártgyőzelme
miattsükeretlenül.1847-benavédegyletel-
nökévéválasztatott.Irtegypolitikaimüvet
„Nemzetiség” czim alatt is, valamint
több hirlapi czikket. Irodalmi müveiért 
1843-ban a magyar Akademia levelező
tagjául választatott. 1848-banTemesme-
gye képviselője a pesti nemzetgyülésen.
A forradalomban részt vevén, 1849-ben
kimenekült,migkésőbbfelsőbbengedély
folytánhazájábavisszatért.

Forrás: Nagy Iván: Magyarország 
családai. IV. kötet 1858.

 Bálintné Kovács Júlia eredeti írásmódban.
(Folytatjuk)

Fancsali János  
A Kárpát-medencében élő örmények

hagyományairól – I. rész                
1. Elsőként a XII-XIII. századi Eszter-
gomban, IV. Béla király szabadságlevele
tanúsága szerint, és az erdélyi Talmács
környékénélőörményekrőlmaradtakem-
lékek,deőkegyidőmúltánteljeseneltűn-
tek,beolvadtak.

2. Utánuk következtek az 1650-es
évektől a moldovai üldöztetések elől
menekülők, akiket Apafi Mihály er-
délyi fejedelem fogadott be, legelőbb
ebesfalvi saját birtokára, majd Erdély
különböző településeire. Ők a mai
magyarörmények elődei, akik részben
Erdélyben,részbenamaiMagyarország
területénélnek.Nyugodtan fogadjukel
eztamegnevezést,hiszSzongott Kristóf 
is, az első neves armenológus, ezelőtt
100 évvel, hasonlóan önazonosította
nemzetiségét.Mamárabefogadónem-
zethez való azonosulás más örmény
diaszpóra esetében is megszokott. így
nevezik például magukat francahai-
nakaFranciaországbanélőörmények,
vagyromanahai-nakaRomániábanélő
ortodox és román nyelven beszélő ör-
mények.

3.Az első világháború alatti örmény
genocídium elől kb. 70 család érkezett
Budapestre,deőkzömébenaII.világhá-
borúvégefeléNyugatratávoztak.

4. Végül az utóbbi évtizedekben egy
újabb, jóval csekélyebbcsoport érkezett,
immár nem Erdélybe, hanem csak Ma-
gyarországra.

Kocsis Károly írása „Etnikai földrajz” 
címmel, mely egy gyűjteményes kötet-
ben jelent meg Budapesten 2002-ben
(Általános társadalomföldrajz, szerk. 
Tóth József), komoly segítséget nyújt
mindazoknak, akik ebben a kérdésben
tisztán szeretnének látni. Először „A ki-
sebbségeketnikaiföldrajziosztályozása”
címűfejezetszerintamagyar földönélő
örményekegységesenazáltala felállított
5. típushoz tartoznak, azazAnyaország-
gal rendelkező, szórványban, diaszpórá-
ban élő kisebbségek közé. A következő
fejezet, melynek címe: „A kisebbségek
eredet szerinti osztályozása” szerint 
a magyarörmények a 2. Allochton ki-
sebbségek-kategóriához tartoznak, azon
belülpedigac.alcsoporthoz,melyetígy
jellemezaszerző:„Abefogadóországhi-
vatalosszerveivagybirtokosaiáltallete-
lepítettkisebbségek”,mertvalóbanApafi
Mihály egy személyben volt fejedelem-
hivatalosszervésbirtokos,amikorelőde-
inketbefogadtaErdélybe.

AMusza-Dagh-osmenekültjeink az e.
alcsoporthoz tartoztak (Menekülés révén
létrejöttkisebbségiközösségek),őkvaló-
ban1944-45-bentovábbismenekültektő-
lünk.Alegújabbanérkezettekpedigazf.
alcsoporthoz:„Főkéntgazdaságimegfon-
tolásból,önkéntesmigrációsoránlétrejött
kisebbségek.”

Miután áttekintettük a mai magyar-
országi örmények rétegeit, próbáljuk
tisztáznikialakulásukkörülményeit.

Sánta Ferenc író (1927. szeptember 4. – 2008. június 6.)
Gondolataiból

Jóságában,tisztességében,becsületébensohanemlehetlegyőzniazembert.Arossz,
agonosz,abecstelenség,tisztességtelenségerőiideig-óráigfelülkerekedhetnek,(...)
devégérvényesennemnyomoríthatjákmegazembert.Ajóság,azigazságosság,
a tisztesség, a becsület igénye olyanmélyen él bennünk, oly szüntelen jelenvaló,
hogynemlehetolyanhelyzet,nemlehetolyandilemma,melybenne tudnaeliga-
zítanibennünket,melybennelenneképesmeghatározniegyedülhelyesmagatartá-
sunkat.Lelkiismeret,ha tetszik,szokrátészihangez,melycsendbenmarad,ha jót
teszünk,de rögtönmegszólal, tiltakozik,ha rosszrakészülünk.Ettőlvanaz,hogy 
agazembermindigtudja,hogygazembersezértnemmenthetjükfelabűnösségealól.
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1-2.Amagyarörményekmagukatazör-
mény főváros, Ani XII-XIII. századi
pusztulásához kötik: akkor indultak el
őseikNyugatfelé.Olyformán,hogymai
életterük attól több ezer kilométerre ta-
lálható, 800 évvel az elszakadás után. 
Ebbőlazidőből350évettöltöttekmagyar
földön. Már csak egy apró észrevétel,
hogyamaiÖrményországmárrégnem
ottvan,ahonnanelődeinkkivándoroltak.
Abban a történelmi pillanatban, amikor
Erdélyben elődeinkmármegtelepedtek,
1740 körül, a korabeli térképek szerinti
Örményország a Van tótól északra és
körülötteterültel,nagyrésztaTörökBi-
rodalom részeként. A két régió közötti
kapcsolat a legendák világába küldhető
és ez fennmaradt később is, amikor
Oroszország örmény területeket nyert 
aKaukázusban.Legutóbb,akétvilághá-
borúközöttiSzovjetunióbaisinkábble-
hetetlenvoltbeutazni,ígyelhinnünksem 
azerdélyimagyarörményekodautazgatá-
sát,mikéntaztegyes„visszaemlékezők”
próbálják terjeszteni. Tudomásul kell
vennünk, hogy a magyarörményeknek
már csak virtuális őshazájuk maradt,
mellyel semmilyen valós kapcsolatuk
nem volt az eljövetelük után. Ez a ha-
zai armenisztikai kutatás szempontjából
alapvetőfontosságú.

SzongottKristóf,azörménymetropolisz,
Szamosújvár monográfiája IV. köteteként 
„A magyarországi örmények ethnog-
raphiáját” közölte 1903-ban. A mintegy
400 oldalnyi könyv minden fejezetében
leginkább a keleti örmények szokásaival
foglalkozik, és azok ismertetése után tér
átahazaiakrövidebbtárgyalására.Ennek
ismeretterjesztő indoka egyértelmű, hisz 
amagyarnyelveníródottkönyvenkeresz-
tül Szongott a teljesen elpolgárosodott

magyarörményekkelakartamegismertetni
az őshazában falusi környezetben élők
népszokásait. Célja az örmény nemzeti
érzés fenntartása volt.

3. Miután letelepedtek Erdélyben,
örmény elődeink rövidesen kiléptek 
azeddigvallottortodoxősivallásukból
és megalapították az erdélyi örmény ka-
tolikus egyházat.Ennekokaitkárlenne
firtatni, mindenesetre őseink praktikus
gondolkodását újonnan bebizonyították,
méghanemismindigúgyalakultakké-
sőbb a dolgok, miként tervezve voltak.
Ezazegyházhívenszolgáltaaközösség
érdekeit, vezetői valóban jó pásztorok
voltak, a hívők pedig teljes bizalmuk-
kal ruházták fel papjaikat. Az örmény
városokvezetésemindigigyekezettaleg-
nagyobb egyetértésben élni papjaival
a kölcsönös támogatás érdekében. Ha-
gyomány volt pld. Szamosújvárt, hogy
karácsonykor a városvezetés üdvözölte
aplébánost,őpedigújévkorviszonozta
ajókívánságokat.Érthető,hogyahitélet
erkölcsinormáinakbetartásaisszerepelt
azon rendelkezésekben, melyeket a kö-
zösségsajáttagjainakelőírt.Vonatkozott
ezamindennapiéletésazünnepialkal-
makadtatörténésekreegyaránt:öltözkö-
dés, étkezés, keresztelés, esküvő, teme-
tés.Mindezmég1718-ban,amirebüszke
nosztalgiával tekintünkma is. „Eránosz 
József szamosújvári polgárt felesége ja-
nuár végén este kilenckor az utcán ke-
reste, de szabály volt, hogy télen estve 
9órautánazutczákonjárkálnitilos,így 
a strázsamester el akarta fogni”–olvas-
ható a város 1809. évi levéltárában.Ha-
sonlóképp jöttek létre az egyházi jellegű
egyesületek,melyekközül,alegutóbbi50
évesszünetután,maisműködnekGyer-
gyószentmiklósonaVörösköpönyegesek, 

vagyaCsíkszépvíziSzentháromságAla-
pítvány.

4. A nyelv,amelyetazErdélybenvaló
telepedésük idején beszéltek, híven tük-
röztemindenegyüttélőnéppelvalókapcso-
latukat. Egy nyugati örmény, kipcsáknak
nevezettdialektusvolthasználatbanacsa-
ládokonbelül,török,tatár,román,szlávés
mégkitudjamilyenkölcsönvettszavakkal,
miközbenatemplombanapapokanyugati
nyelvet beszélték.Ez a nyelv lassanmég 
a családokból is eltűnt, amikor a XIX.
század folyamán létrejött az általunkmár
korábbis„második diaszpóra”-kéntdefi-
niáltszétszóródásakorábbközismertnégy
településről. Csíkszépvíz, Gyergyószent-
miklós,Erzsébetvárosésazörményekáltal
alapított Szamosújvár már szűknek bizo-
nyultgazdaságilag,dekarrierszempontjá-
bólisamárrégpolgárosodottörmények-
nek.Akitörésegyfelőlkorábbelkezdődött
a nemességet adó birtokvásárlásokkal,
majdfolytatódottatisztviselőiésértelmi-
ségi pályák felé való fordulással. Utóbbi
kötelezőenelmozdítottaafiatalabbgenerá-
ciókatMagyarországésafővárosfelé.Így
őkelszakadtakavallásiközpontjaiktólis, 
apárválasztáscsakideig-óráigtudtamind-
eztellensúlyozni.

Tehát elszakadva időben és térben
az őshazától, az eredeti ortodox vallás-
ról katolikusra váltva és nyelvvesztés
utánmais,mindezekellenérelétezikegy
magyarörmény nemzetiségű identitás. 
Ami egyfelől valóban csodával határos,
másfelől sokkal több megbecsülést érde-
melne akár a politikum részéről is. Hisz
nincsennélbeszédesebbbizonyítékaama-
gyarközgondolkodásnak,mintazatoleran-
ciaésbefogadókészség,amieztilyhosszú
időmúltánisfenntartja.

Azf.alcsoporthoztartozókleginkább
amaiÖrményországhozkötődnek,hisz
még ott töltötték gyermekkorukat, ott
nőttekfel,természeteshogyígyőkjár-
nakleginkább„haza”.Rólukérdemben
majdazelkövetkezendő350évutántu-
dunkmajdértékítéletetmondani:meny-
nyire ragaszkodtak eredetükhöz, múl-
tukhoz, nyelvükhöz ebben a gyorsuló
világban.

Miként tudott, bár folyamatosan csök-
kenő létszámmal, de eddig is fennma-
radni a magyarörmény közösség?

Ragaszkodva hagyományaihoz.

1. Az összetartozás értékét ismerve
előbbazÖrményKompánia,majdaMer-
cantileFórumalapításabiztosítottaama-
gyarörmények megfelelő képviseletét és
kölcsönöstámogatását.Avárosokközötti
egyeztetésekazérdekekközösképviselete
céljábólzajlottak.Ugyaneztagondolatot
valósítottákmeg a világon első diaszpó-
rabeli ÖrményMúzeum létrehozatalával
Szamosújváron1905-ben.

2. Erős hagyománya a magyarörmé-
nyeknek a hitéletük ápolása, nemcsak 
örménykatolikus,hanemarómaikatoli-
kusegyház,sőtadottesetbenareformátus
egyházon belül. (Érdekes, hogy például 
azegyikoldalágszerintirokonaim,aszász-
régeniVertánokközülSándorahelyire-
formátus egyházkerület jogtanácsosaként 
működött.)Keresztényvallásukgyarapo-
dását a templomaik felépítése, javítása,
felszerelése révén is kimagaslóan szol-
gálták.NemcsakErdélyben,hanemamai
Magyarország területén végzett felméré-
sünknyománisalegkülönbözőbbtelepü-
léseken találtunk kegyhelyeket, amelye-
ketmagyarörményekhoztaklétre.
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Szongott Kristóf említett munkájában
ezelőttbő100évvelfelsoroljaamárgya-
korlatbólkimentszokásokat,majdazokat
is, amelyekmég éltek abban az időben.
Ezek zöme a hitélethez kapcsolódott:
égőmécsa szoborképelőtt, égőszentelt
gyertya Szűz Máriatiszteletére,azújház
beszentelése, zöld ágakkal való díszítés
ünnepek alkalmával, keresztekhez való
járás, továbbá, hogy a vasár- és ünnep-
napokona férfiakösszegyűlnekaboltok
alatt.Újév és húsvét alkalmávalminden
örmény házban dáláuzit, illetve kátát és
pászkát készítettek.Nemmaradhattak el
a nagypénteki szentsír-látogatás, a hús-
véti szentelmények, az úrnapi körmenet.
A legfontosabb, de legérdekesebb: aVi-
lágosító Szent Gergely ünnep, hisz az ő
tevékenységerévénlettazörményazelső
keresztény nép a világon. Pontosabban
ortodox keresztény és az ő tiszteletére
lettezennapazörménykatolikusokleg-
fontosabbünnepe.Olyannyira,hogypél-
dáulabukarestirománörményekortodox
vallásúvezetősége,melyigenkomolyés
elismerésre méltó tevékenységet folytat 
a közössége körében, nem saját szék-
helyén, hanem Szamosújváron emléke-
zik meg évente erről a napról június.-
júliusban, miközben saját Világosító
Szent Gergely ünnepe épp szeptember
30-ánvan.

3. Épp az örmény katolikus egyház 
anyakönyvei, az 1720–30-as évekből
már bizonyítják, hogy őseink igen ko-
rán kezdtekmagyar keresztneveket adni
gyermekeiknek,mintegyelőkészítveőket
amagyartársadalombavalóilleszkedésre.
Lehet-ebeszédesebbjeleannak,hogyjól
érezték magukat az akkori Erdélyben? 
Azöregek,akikMoldovábólmenekítették
ki családjaikat a pusztulásból, bizonyára

mégemlékeztekatörténtekre.Ennélmég
érdekesebb volt a Lengyelországból
Erdélybemenekült örmények esete.Ott,
többszázévesegyüttlétután,akatolikus
lengyelekhittéríteniakartákvolnaazor-
todoxörményeket.Akikvégülafokozódó
nyomáselőlErdélybetávoztak,ésittmár
saját akaratukból rövidesen katolizáltak
az1700-asévekvégén.Ezabeilleszkedés
teljesen természetes volt, különösképpen
a kereskedő foglalkozású nemzeteknél,
holmindenkinektöbbnyelvenisértekez-
niekellettamegfelelőkapcsolatokmegte-
remtéseésfenntartásaérdekében.

4. A magyarörmény közösség kezdet-
benbelterjesenházasodott,később,majd-
nemkivételnélkülmagyarnemzetiségű-
ekkel.Mamárezisteljesenfellazult.
Aközösségösszetartásánakalapjaazerős 

család ésvalóban, amagyarörményeknél 
a családok nagyon összetartóak voltak,
méghaErdélyvagyMagyarországkülön-
bözőbb, távoli településeire is vitte őket
a sors. Jelenleg is több erdélyi magyar-
örmény család tart évente hagyományos
találkozót,aholillikmindenhozzátartozó-
nakmegjelenni.Ígyanagycsaládeszméje
amagyarörményeknélmaisfennmaradt.

5.A magyarörménység, míg Erdélybe
jutott,azeltelt500évalattalegkülönbö-
zőbb nemzetiségekkel élt együtt a Kau-
kázus, Krím, Lengyelország, Moldova
közöttivándorlásában.Így,bárbizonyára
kezdetben,az1300évekkörülvolt saját
népművészete,ezidővelakülsőhatásokra
teljesenfeloldódott.SzongottKristóftel-
jes joggal írta tehát 1903-ban: „Lehet, 
hogy hoztak szüleink magukkal nemzeti 
tánczot, de az annyira feledékenységbe 
ment, hogy most még nevére sem emlék-
szünk. Az örmény már a múlt század óta 

csak magyar tánczot lejt: kitűnően ropja  
a csárdást. A zenét, éneket, dalt fölötte 
kedveli az örmény. Majdnem minden ház-
nál volt valami hangszer; sokan használ-
ták a hárfát, pengedűt (gitár). Egy-egy 
asszony igen szép darabot játszhatott 
dorombbal. Most inkább a zongora, 
hegedű van elterjedve. Kevés nép szereti  
az egyházi éneket annyira, mint az ör-
mény... kevés számú dalok legnagyobb ré-
sze feledékenységbe ment, ezeknek is dal-
lama szomorú... Az ide vonatkozó összes 
anyagot közlöm.”
Nemsokkal jobban jártamesékgyűj-

tésével,devégülsikerültegypáratössze-
szednie ésközölnieugyanebbenakötet-
ben.Népviseletünketmárakkorisimmár

százéveelhagytuk,hiszaXVIII.század
végére az örményekviseleti asszimiláci-
ójaislezárult.Felvettékatöbbségi,azaz
a magyar társadalom elitjére jellemző
divatot.
Tehát a falusi, vidéki jellegű népmű-

vészet helyett amagyarörmények városi
polgári rétegként, a művelődés más te-
rületein találták meg igényeik, tehetsé-
gük kifejezését.Az asszimiláció helyett
pedigmi a szimbiózis kifejezést tartjuk
megfelelőbbnekarraajelenségre,amely
az örményeket a befogadó magyarság
felé vonzotta.

Megjelent: Válogatás a magyarországi 
nemzetiségek néprajzi köteteiből (8. 2018)

Folytatjuk

Apafi Mihály az ebesfalvi örmények részére
szabadságlevelet ad

Mi Apaffi Mihály Isten kegyelméből Erdély választott fejedelme.
Adgyuk tudtára mindenkinek, az kiknek illik, ez levelünknek rendiben, hogy mivel 

ebesfalvi falunkban telepedett kereskedő-örmények, közönségesen találtak meg bennün-
ket, hogy mind magoknak mind maradékoknak lenne bizonyos szabadságok és igazsá-
gok tőlünk, az mely szerint bátorságosabban élhetnének és maradhatnának szárnyunk 
alatt; miis azért méltó kívánságukat ajánlván illyen rendben és punctumokban, az ő 
szabadságokat ki adni kegyelmesen tettszett.

1) Hogy valameddig mi hozzánk, s maradékinkhoz is hívek s igazak lesznek, mind 
addig ebesfalvi jószágunkban békével lakhassanak;

2) Hogy magok közül bírót szabadosán választhassanak; az kinek hatalma légyen 
minden magok között forgó törvényes dolgoknak eligazittására, és ha közöttök el nem iga-
zodhatnék, áppellálhassák az görög Compánia eleiben, ha kereskedést néző dolog lészen; 
ha penig joszágunkbéli és külső emberekkel való dolog lészen, elégyen az rend; ha örmény 


