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Fancsali János  
A Kárpát-medencében élő örmények

hagyományairól –II.rész                

Bárhol,bármelyországbaniskutatjukezt,
beilleszkedtek és támogatták új hazáju-
kat.Amagyarörményeksemvoltakebben
kivétel. Igyekeztekkerülni a feltűnést és
együttműködnikörnyezetükkel.

1. Egy félEurópát bejárókereskedőbi-
zonyárahazaishoztatapasztalataités
megosztottaazotthoniakkal.Létrejött
egy polgárosodó társadalmi közeg,
melynekmindenjellegűigényeimeg-
haladtákakörnyezetükkorabelielvá-
rásait. Így váltak a magyarörmények
a hazai társadalom sok tekintetben
iránymutatókezdeményezői.Avállal-
kozó szellemhagyományvolt közös-
ségünkben.

2. Politikaisíkonelsőkéntimmárbanális
lenneemlegetniaz1848-asszabadság-
harcban való részvételt, inkább a ké-
sőbbi korszak liberális mozgalmaira
érdemesfigyelnünk.Azakkoritartalma
ezenkifejezésnekmára teljesenmeg-
változott,miközben amagyarörmény
politikusoknak ezen irányzat sikere-
iben komoly, de mára már elfeledett
szerepük volt a XIX. század végén
ésaXX.századelején.Egyetlennév:
Szilágyi Dezső. Ő kezdeményezte,
mintaSzabadelvűPártképviselőjeés
igazságügyi miniszter, a bírói-ügyészi
szervezet,abűnvádiéspolgárieljárás,
a börtönügy, az örökösödési eljárás

reformját.Megszavaztattaavallásügyi-
és az állami anyakönyvezésről szóló
törvényeket1894-1895-ben.ATrianon
utániMagyarországonUrmánczy Nán-
dor maroshévizi politikus szervezte
megazEreklyésOrszágzászlómozgal-
mat,melykiterjedttöbbszázhelységre.
A gondolat, mely a nagypolitikában 
a korrektséget akarta számon kérni,
meghatóanőszinteésbecsülnivaló.

3. A kaszinók, társadalmi egyesületek
létrejötte ugyancsak a polgárosodás
jeleivoltakésmajdmindenvárosban
ezen alapításoknál hagyomány volt  
a magyarörmény részvétel. Sőt, az,
amivelleginkábbszerettékőketmeg-
bízni, az a pénztárnoki feladat volt.
Általánosan megfigyelhető a jelen-
létük szerteErdélyben, de talán leg-
beszédesebb az EMKE pénztárnoki
felkérése, amelyre Merza Gyula elég 
nehezenadottelfogadóválaszt.

4. Hagyományvoltazörményeknélagyer- 
mekek neveltetése, az oktatás, kultúra 
fejlesztése,érthetőtehát,hogymindezt
a befogadó nemzet érdekeivel össz-
hangbanmegistették.Helyi,települési
szintenszámtalanalapítványttettekaz
oktatás, az iskolák gyarapítása érde-
kében,dekiemelkedőkvoltakGorove 
László,aMTAelsőpályázatánaklétre-
hozója (1835-ben), Lukács Móricz és 
különösképpenKarátsonyi Guidó, aki
grófirangotnyertmindenirányújóté-
konyságitevékenységéért.Hagyomány

volt tehát a magyarörményeknél azo-
nosulniamagyartársadalomfejlődésé-
vel ésgondjaival, sajátkéntkezelni és
megoldaniazokat.

5. Hapéldáulmagyarnéprajzbangondol-
kodunk, Vákár Tibor nevét minden-
képpaszentendreiszabadtérimúzeum 
kialakításával kötjük össze. Erdély
egyikigenfontosintézményének,asep- 
siszentgyörgyi SzékelyNemzetiMú-
zeumnak 1879-beli alapítása pedig
Vasady Nagy Gyulánakköszönhető.

6. Amagyar kultúra gazdagítása, annak
minden ágában nyomon követhető.
IrodalmiszempontbólelsőkéntPetelei 
István,majdCsiky 
Gergely képvisel-
tek maradandót,
legutóbb Lászlóffy 
Aladár és Zsolt.  
Az egyik legis-
mertebb magyar 
képzőművészeti
irányzat,anagybá-
nyaiiskolaHollósy 
Simonalapítása,de
ki vitatná Barcsay 
Jenő, vagy Gross 
Arnold hozzájá-
rulását? Nem is ez igazán érdekes,
hanem az, hogy az említettek közül
többen egyébművészeti ágban is je-
leskedtek:mindPetelei,mindHollósy
Simonaktívanmuzsikáltak.Sőt,azíró
nyilvános hangversenyeken is fellé-
pettKolozsvártésMarosvásárhelyen.

 Azaktívmuzsikálástettenérhetőama-
gyarörmények legkülönbözőbb réte-
geinél, miként például a sepsiszent-
györgyiFogolyán Kristóf neves orvos, 
azottanikorszerűkórházmegalapítója

Miként viszonyultak az örmények
általában a befogadó nemzethez? 

esetében.ŐrendeztemegpéldáulBar-
tók Béla sepsiszentgyörgyi egyetlen
hangversenyét1928-ban.

 A neves magyar zeneszerző tehetsé-
gének első sajtóbeli méltatója pedig
Kacsóh Pongrácvolt,deBartókszer-
zeményeitmutattákbeazelsőkközött
Temesvári János és Telmányi Emil is.
Kacsóh Pongrác a „János vitézzel”
megalkotta a legsikeresebb magyar
dalművetésazeredményéppamagyar
nemzeti gondolkodással, életfelfogás-
salvalóazonosulásnakköszönhető.

 Mindezelsősorbanamagyarörmények
múltjárólszól,máraahagyományostár-
sadalom és rendje átalakult, de egyes

elemeimégfennmarad-
tak.A természet törvé-
nyeiszerintazasszimi-
láció egy folyamat, de
kimernészámonkérni
William Saroyanon az 
örmény nyelv ismere-
tét?Vagykitagadhatná
meg Michel Legrand, 
esetleg Henri Verneuil 
örménymivoltát?

A fennmaradást segí-
tenétovábbraisacsa-

lád,mintatradíciókmegőrzője,múltbeli
vonatkozásainakismerete, tehátagenea-
lógiaikutatás.Hasonlóanreméljükaval-
lássegítségét,mikéntazeddigikimagasló
magyarörményeredményekminéltágabb
tudatosítását. Reméljük, hogy a nemrég
mellettünkhelyetfoglalóörménytársaink
isgazdagítani fogjákmindaztazértéket,
amitmiamagyarságjaváraeddigfeltud-
tunkmutatni.

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

Fancsali János a Telmányi Emil előadásán,
balról Heim Pál


