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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 



Erdélyi Örmény Gyökerek 2019. május–júniusErdélyi Örmény Gyökerek2019. május–június

2322

perel jószágunk béli embereinket, vagy külső emberekkel, follyan törvénye ebesfalvi tiszt-
jeink előtt, az ország törvénye szerint; ha penig ő véllek külső ember vagy jóbágyunk perel 
elsőbben az örmények bírája előtt légyen törvénye; ha ott nem tetszik az mi jobbágyunk-
nak, vagy más embereknek, igazittassék ország törvénye szerént tisztyeink előtt.

3) Papot magok vallásán lévőt tartsanak és vallásoknak szabadsága minden meg-
bántás nélkül maradgyon helyben.

4) Mint kereskedő-emberek, szabadosson is kereskedhetnek, mi töllünk nem im-
pedialtatnak.

5) Ha valami bajok érkezik, vagy valaki rajtok valami erőszakot akarna tenni, igaz-
ságos dolgokban, ennek az országnak törvénye szerint mindenkor mellettek leszünk, 
oltalmazzuk tisztyeinkel és oltalmaztattyuk.

6) Valamikor tovább való lakás valamelyiknek nem tetszenék, minden cselédével 
javaival egygyütt elmehet, mindazonáltal az házbér és ha kinek mivel adós lészen,  
az ki elmegyen, az Compánia bírája előtt számot adni, és megfizetni tartozzék.

7) Valami vétkekért sem mi, sem az mi tisztyeink, semmi szin és pretextus alatt, sem 
magokat sem maradékokat jobbágyság alá nem vetyük, hanem ha valami törvényes 
dolog lesz igaz törvény szerint folytattyuk a dolgot véllek.

8) Ha történetből valamelyiknél tűz támadna, és háza valamelyiknek elégne, tör-
ténetből támadván a tűz ne fizessék meg, ha penig megbizonyosodnék, hogy maga  
az háznak gazdája vagy tselédgye gondviseletlensége miatt esett a tűz, akkor nem 
kedvezhetünk, tartozzék az Compania bírája az esküitekkel együtt az kárt kikeresni.

9) Mikor Isten engedelméből ott Ebesfalván vagyunk s mulatunk ne tartozzanak 
Szállás adással.

10) Sem az mi dolgunkra, sem az falu dolgára ne kényszerittesenek, úgy sem magok, 
sem szolgájok, sem lovak postára ne erőltessenek; hanem ha valami váratlan szorulás 
kívánná olyankor, az magok javára egy embert, egy-két lovat adhatnak.

11) Hogy szabados bor tartást engedhessünk minden időben az nem lehet, mivel 
nekünk is sok kárunkkal volna, mindazáltal megengedtük, hogy Szent Mihály naptól 
fogva húshagyó keddig magok szükségekre bort tarthassanak; az papjok mindazáltal 
kevés-kevés bort egy esztendő által tarthat, nem adván pénzen senkinek is.

12) Idegen örmények az ő birájok és eskütt emberek hírek nélkül oda ne tele-
pedhessenek, hogy valami képpen házokkal adós talál lenni, nekik ne legyen bajok 
miatta, mindazáltal ha jámbor emberséges jó kereskedő örmények jönek, legyen 
szabad be jönni.

13) Ha valamely kereskedő örmény másnak akár a jószágban akár az mi falunk-
ban vagy kastéllyunkban valakinek adós lészen és kezesség van az adósságban, akkor 
az egész Compániának ne legyen baja miatta, hanem tsak az adós, vagy az kezes 
fizessen; ha azok nem akarnának fizetni; requiráltatván az Compánia bírája, tétessen 
satisfactiot az Compániának háborgatása nélkül.

14) Mészárost szabadosán tarthatnak, de az vármegye igaz fontjával éllyenek, kinek 
szabad legyen húst pénzen kiadni, és árulni mindenkinek; ha mikor kastélyunkban 
kívántatik pénzért adgyanak; az nyelvel bé adni tartozzanak.

15) Az házbér és az boltbér annyi legyen, mint eddig volt, ha valamellyik örökségét 
nagyobbitani nem akarja, ha pedig nagyobbitást kíván, ha valamivel többen alkuszik, 
szabad legyen, az Compánia birája is ne akadályoztassa; ha penig az kirendelt, s ki-
mért udvaron valami kamarát, vagy kisded istálot magok pénzekre akarnak építeni 
azért ne. fizessenek.

16) Az pap házátul házbér ne adassák, meg engedtetik.

17) Ha valamely háborúság szerző vagy valami erkölcstelen, és birájok szavától nem 
halgató ember találkozik közöttök, az ki mind nékünk, mind ő nekik is károkra volna 
exterminálhassák az ollyant, az Compánia birája és esküttek, az mi tisztyeinkel egyet-
értvén.

18) Az örmények rendiben s utczájában semminemű ember se magyar se oláh házat 
magának ne építhessen, megengettük, ők is mindazáltal üres helyet szánszándékkal 
közöttük ne tartsanak.

19) Valami szükséges az ő életeknek, s házoknépinek tartására, az piaczon szaba-
don vásárolhassanak, tsak az árát jobbágyainknak s külső embereknek igazán adgyák 
meg, ha falukról akár mivel nevezendő élést visznek bé s ők elébb talállyák s meg 
alkuszszák, senki ő tőllük el ne vehesse, s abban ne háborgassa.

20) Ha valami bajok esik az kiben külömben megorvoslást nem találnak, nekünk 
magunknak is szabadosan megjelentessék dolgokat is miis orvosiam igyekezzük.
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Bálintné Kovács Júlia                               
Az Azbé, Ázbé Azbej, Ázbej

családnevű örményekről – II. rész
Az örmény település
AzErdélybevalótelepüléselőttkörülbe-

lülkétszázötvenesztendőnátszomszédjai
voltakazörményekGyergyónak.Moldvá-
ban Foksán, Tekucs, Berlád, Hokná, Ro-
mán, Jassy és Botosán  nevű városokban
laktak. E régebbi lakóhelyük magyarázza
meg azt, hogy nem egy tősgyökeres ör-
mény családnak oláh hangzású és jelen-
tésű a családneve. Miután foglalkozásuk 
akereskedés,különösenamarhakereske-
désvolt,valószínű,hogyabaromtenyésztő
székelyekkel már jóval betelepedésük
előttérintkezésbenvoltakaPiricskei(ma
Békási) szoroson át. 1654-ben telepszik
leGyergyóban Hörcz Azbej és testvére, 
Vártig.Ezekalegelsőtelepülők”

Forrás: Kölönte Béla. Gyergyó története 
a kialakulástól a határőrség szervezéséig. 

(Tekintettel a nemzetiségi kérdésre.)
Gyergyószentmiklós,  1910

„Az Ázbej név, egy olyan örmény-
magyar családé, amelyik 350 éve él 

a Kárpát-medencében, inkább értékeket
teremtve az itt élő közösségekben, mint
felélve azokat.”

Forrás: Ázbej Tristan blogoldala

Természetesen nem vállalkozhatom arra,
hogynyomonkövessemennekacsaládnak 
aszerteágazását,hiszenazörménynagycsa-
ládokleszármazottai-mintazelőzőrészek-
bőliskitűnik,belaktákatörténelmiMagyar-
országot,majdmégmesszebbreiseljutottak.

Ázbej Sándortválasztottamakövetkező
részek„központi”alakjává,mertszületésé-
nek100. évfordulója alkalmával többen is
foglalkoztakmunkásságával és gazdagnak
mondhatóforrásanyagottaláltamróla.

“Egyépítészabetonbasimulónemze-
dékből.SzázéveszületettÁzbejSándor”,
in: Zempléni Múzsa 13:4 (2013), 51–60.

Ázbej Sándor egy hegyaljai faluban, 
Erdőbényénjöttavilágra,1913.augusz-
tus 26-án. Erdélyi örmény család sarja,

Mely punctumokat e szerint vettük ki, Ebesfalvi kereskedő örményeknek assecurállyuk 
őket, hogy életben, mind magunk mind penig legitimus successorinkat meg tartani 
kötelezzük, az mi szokott petsétünkkel és kezünk írásával megerősítettük nevünknek 
hathatósága és megváltozhatatlan ereje által.

Kelt Fogarasi kastélyunkban 1696. február 7-én. 
A p a f f i M i h á l y m. p.

(Forrás: Ávedik Lukács: Szabad királyi Erzsébetváros monográfiája 1896.
– hasonmás kiadás, Erdélyi Örmény Múzeum 9., 2004,

Kiadó: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület)

kereskedő édesapja születése előtt tíz
évvel költözött a Zemplénbe, hogy er-
dőgazdálkodással és szőlőtermesztéssel
foglalkozzék.Valószínű, hogymindig is
hegyvidékenéltezacsalád,hiszenErdő-
bényeelőtt közép-Erdélyből,Szamosúj-
várkörnyékérőlaMáramarosvármegyei
vadregényes Gyertyánligeten is eltöltöt-
tek  pár évet.
Akésőbbiépítészművészetiérdeklődé-

sétbátyja,aMünchentismegjártportré-
éstájképfestőÁzbej Imreébreszthettefel,
aki1901-benszületettmégacsaládtörté-
netelőzőállomásán,Gyertyánligeten.
A fiatal fiú minden bizonnyal a test-

vérét követve iratkozott be a képzőmű-
vészeti főiskolára.A gimnáziumi éveket 
a debreceni és sátoraljaújhelyi piaristák-
náltöltötte,de1924–26közöttaSárospa-
takiReformátusKollégiumdiákjaisvolt,
aholagimnázium2-3.osztályaitvégezte.
Grafikai tanulmányait azonban hama-

rosan félbehagyta, és inkább építészetet

hallgatott. A műegyetem építész karán
1940-bendiplomázott.
Örménygyökereirőléskereszténynevel-

tetésérőlsokáignemtanúskodtakamunkái,
azonbanapályájavégénmindkétutóbbi
identitása előtérbe került, amikor felkér-
tékabudapestiörménykatolikusokOrlay
utcai kápolnájának a kialakítására.Nyil-
vánvalóanvoltkapcsolataazörménykö-
zösséggel, azért kérték Őt fel a kápolna
kialakítására.
A trianoni döntést követő, Erdélyből

a megmaradt országba tartó átvándor-
lás során örmények is számosan ke-
rültek a fővárosba. Egyházközségüket
már 1922-ben megalapították, önálló
tulajdonúistentiszteletihellyelazonban
1974-ig nem bírtak.Az 50-es években
vásároltamegvezetőjük,Kádár Dániel 
Antal plébános a Lelkészség számára 
a Gellérthegy lábánál fekvő Orlay ut-
cában a historizáló villa fele részét
saját vagyonából, majd a másik felét

A Fővárosi Örmény Klub első összejövetelén: Jobbról, a középső sor szélén tapsol Ázbej Sándor


