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Örmények, akik magyarok
A magyar mellett tizenhárom honos, történelmi gyökerekkel rendel-
kező nemzetiség él Magyarországon. Sok mindent tudunk egymásról, 
de biztosan nem eleget. Ezért lapunk sorozatot indított a magyaror-
szági nemzetiségekről. Ezúttal a hazai örményeken a sor.

Ágoston Balázs
újságíró

Tudjuk,hogyvannak,köztünk,velünkél-
nek,mégis,nyelvüket,kultúrájukat,hagyo-
mányaikatnémititokzatosságövezi.Kikis
azörmények?
Egyesmítoszokszerintőshazájuk,aKau-

kázusvoltabibliaiédenkert,máshagyomá-
nyokúgytartják,hogyazörményekmitikus
hegyén,azAraráton,amelyamiHargitánk-
hoz hasonlóan ma Örményországon kívül
található,értszárazföldetNoébárkája.
–Azbiztos,hogyarégészekhat-hétezer

éves,önállóírásbeliséggelrendelkezőci-
vilizációnyomaittártákfelJerevánban,és
a kolostorokban gazdag Örményország-
ban lett a világon elsőként államvallás a
kereszténység301-ben-mondjaAlexa Ká-
roly,akiszerintőstörténetivonatkozásban
isérdemeslennekutatniamagyarörmény
érintkezéseket. Az örmény gyökereire
büszke írótól, irodalomtörténésztől meg-
tudjuk, hogymár azÁrpád-korban éltek
örmények Magyarországon. A többség
azonbanatatárokelőlfolyamatosannyu-
gatrahúzódva,többévszázadosvándorlás

után érkezett Ma-
gyarországra.
– Letelepedésük
közvetlen előz-
ménye volt, hogy 
1672-ben Mold-
vában sikertelenül
lázadtak az őket
üldözőIII. György 
moldvai despota
fejedelem ellen. 

A felkelés leverése után 
a hagyomány szerint kö-
rülbelül háromezer örmény család ta-
lált új hazát Magyarországon, főleg
Erdélyben, ahol I. Apafi Mihály feje-
delem szívesen fogadta őket. Ök épí-
tették Szamosújvárt egy itáliai örmény
mérnök, bizonyos Alexa tervei alap-
ján. így lett a városKözép-Európa első
előre megtervezett települése, mely-
nek utcahálózata többé-kevésbé ma is
szabályos négyszöget alkot – kalauzol 
atörténelembenAlexaKároly.
Az örmények könnyen beilleszked-

tek a befogadó magyarságba, bár nyel-
vüket, szokásaikat jó ideig megőrizték,
sőt, Szamosújvár az örmény rítusú ró-
maikatolikuspüspökségszékvárosa lett.
Kisebbrészt gazdálkodással, leginkább
kereskedéssel foglalkoztak. Az élelmes-
ségükre jellemző, hogy sok esetbenmo-
nopolhelyzetbekerültek,egyszékelyföldi
adomaszerintaholmegtelepedtek,onnan
a zsidó kereskedők előbb-utóbb tovább-
álltak. Annyi bizonyos, hogy Gyergyó-
szentmiklós korabeli elöljáróinak rende-
lete értelmében az örmény kereskedők
reggel kilenc óra előtt nem pakolhatták
kiportékájukatapiacon,hogyígyaszé-
kelyeknek is legyen esélyük értékesíteni 
a terményeiket. Ezt nevezi a gyergyói
népnyelv örmény hajnalnak. Állítólag
idővel a székelyek is a furfangos örmé-
nyek áruival jelentekmeg a piacon, így 
arendeletértelmétvesztette.

A tehetős örmény polgárok nem felej-
tették el, mivel tartoznak a közösségnek,
amelyben élnek. Számos közügy nagy-
lelkű támogatói voltak, és sajátságos ön-
kormányzatiságotszervezveszigorúrendet
tartottakmagukközött.
Számosjelesszemélyiségetadtakama-

gyarságnak.AzaradivértanúkközülKiss 
Ernő és Lázár Vilmos egyaránt örmény
származék volt, akárcsak bő száz évvel
későbbPongrátz Gergely, aCorvinköz
1956-os parancsnoka.Örmény gyökerei
voltak számos írónknak, ígyPetelei Ist-

vánnak, Csiky 
Gergelynek, 
a Zuboly mű-
vésznéven is-
mert Bányai 
Elemérnek, 
Lászlóffy Ala-
dárnakis.Szin-
tén örmény
származék volt 
Hollósy Simon 
festőművész,
Kacsóh Pong-
rác zeneszerző,Alexa Károly

Lázár Vilmos ezredes
korabeli portréja

A gyergyószentmiklósi örmény katolikus templom

denyolcminisztertéskétmi-
niszterelnökötisadtakama-
gyar hazának.
– Az örmények könnyen,
gyorsan beolvadtak a ma-
gyarságba, az 1900-as évek
elejére már alig akadt, aki
beszélteazőseinyelvét,bár
Szongott Kristóf múzeum-
igazgató, főgimnáziumi ta-
nár, történész 1887 és 1907
között kiadott Armenia
címűképeshaviszemléjével
próbálta lassítani az asszi-
milációt. A magyarországi
örmény kulturális életnek

ez ameghatározó kiadványa néhány év-
velezelőttCD-n ismegjelentazErdélyi
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
gondozásában–mondjaAlexaKároly.
Az1997-benalakultegyesületazelmúlt

közelnegyedszázadbanelkötelezettenku-
tattafelésdokumentáltaamagyarörmény
kultúrát és hagyo-
mányokat. Erre 
nagy szükség is
volt, hiszen a tria-
noni békediktátum
azerdélyiörmény-
ségre is nagy csa-
pást mért. Nem-
csak idegen állam
ésabbandöntőszó-
val rendelkezőval-
lás uralmaalákerültek, hanem tekintélyes
erdő-ésföldbirtokukjórészétiserőszak-
kalelvettetőlükaberendezkedőrománha-
talom.Amipedigmegmaradt,aztakom-
munistákvettékelazállamosítássorán.
–SokcsaládmenekültMagyarországra,

ahol lassan elvesztették identitásukat,
hagyományaikat. Megkerestem azokat,
akik név alapján örmény gyökerekkel

Lázár Vilmos ezredes
korabeli portréja
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rendelkezhetnek. Szerencsére sokan nyi-
tottanreagáltak,számoscsaláditörténetet
sikerültfeltárniésmegmenteniazutókor-
nak–mondjaIssekutz Sarolta nyugalma-
zottügyvéd.AzErdélyiÖrményGyöke-
rek Kulturális Egyesület alapító elnöke
büszkerá,hogykezdeményezésenyomán
közösségiszerveződésindultelamara-
dékMagyarországonésErdélybenis.
–Kiderült, hogyméga legjelentősebb

erdélyi örmény településeken élő örmé-
nyek,azerzsébetvárosiak,agyergyószent-
miklósiak,aszamosújváriakésacsíkszép-
vízieksemismerikegymást.Szerencsére
sikerültösszekötniezeketaközösségeket
–büszkélkedikIssekutzSarolta,akitőlazt
is megtudjuk, hogy az Erdélyi Örmény

Múzeum című
könyvsorozatban
huszonhárom év 
alatthuszonhatkö-
tet jelent meg, és 
közel ugyanennyi
kiadását támogatta
az egyesület, mely 
azErdélyiÖrmény
Gyökerek füzetek

című kéthavonta megjelenő
lapot is gondozza. Emellett
közösségi rendezvények, ki-
állítások sokasága fémjelzi
a szervezet munkásságát. A 
közeljövőben az 1848-49-es
események örmény vonatko-
zásairól készül újabb tárlat,
mely minden eddiginél rész-
letesebbenmutatjabeatársa-
dalmi számarányához képest
sokszorosan felülreprezentált, 
ahonvédségnekhetvenfőtisz-
tet is adó örménység akkori
szerepét.
–A kultúra és a hagyomány

a legfontosabb. A legutóbbi népszámlá-
láson3571fővallottamagátörménynek,
de valójában tizenöt-húszezerre tehető
azoknakaszáma,akikvalamilyenmódon
kötődnek az örmény kultúrához. Sajnos
nem tudunk mindenkit elérni, sokat se-
gítene a helyzeten, ha az Országos Ör-
ményÖnkormányzatonbelülbékelenne,
ésmegszületneegy„örményminimum”,
hiszen nem versengeni akarunk a keleti
örményekkel,nemakarunklegyőznisen-
kit. Ennek érdekében fogalmaztuk meg 
aKözösörménycéloknyilatkozatát,mely
egyebekmellett rögzíti, hogy amagyar-
országi örmény nemzetiség többrétegű,
többszínű és többnyelvű,minden közös-
ségnekjogavanasajátelképzeléseisze-
rintmegélni örménységét, és ezek a kö-
zösségekegyenrangúak–mondjaIssekutz
Sarolta,akiaztjavasolja,hogyaközelgő
örményönkormányzativálasztásonasza-
vazókazokattámogassák,akikelfogadják
eztaközösminimumot,melyegyébként
megtalálható a www.magyarormeny.hu
internetesoldalon.
A20.századelejénazörménygenocí-

diumelőlmenekültekésaszázadmásodik

felében érkezet-
tek is letelepedtek
Magyarországon. 
Ok és leszárma-
zottaik beszélik
leginkábbanyelvet
a magyarországi
örmények közül,
ugyanakkor a vi-
szony korántsem 
felhőtlena„régiek”

ésaz„újak”,amagyarörményekésake-
leti örmények között. Ennek a kulturális
eltéréseken túla„keletiek”általdominált
Országos Örmény Önkormányzat átlát-
hatatlan pénzkezelése is oka. Szomorú
látlelet az Állami Számvevőszéknek az
OrszágosÖrményÖnkormányzatgazdál-
kodását vizsgáló tavalyi jelentése, mely
szerint „a szabályszerű vagyongazdálko-
dás érdekében meghatározott intézkedé-
seket nem hajtották végre, nem készültek 
atörvényielőírásnakmegfelelő,amérleg
tételeinek alátámasztásához összeállított
leltárak”, és „az Országos Örmény Ön-
kormányzattevékenységére,működésére,

gazdálkodására vonatkozó adatokat nem
tettékközzé.”
Ráadásul a Fővárosi Törvényszék

választás rendje elleni bűntett miatt in-
dítványozta az Országos Örmény Ön-
kormányzat elnöke, egyben parlamenti
nemzetiségi szószóló, Serkisian Szeván 
Simon mentelmi jogának felfüggeszté-
sét,amitazOrszággyűlésjúliusközepén
egyhangúlag meg is szavazott. A vád
szerintSerkisianSzevánSimonéstársai
a 2014-es nemzetiségi önkormányzati
választás előtt különböző előnyöket kí-
náltakfelegyfővárosihajléktalanszállón
azért, hogy az ott tartózkodók örmény-
ként regisztráljanak a névjegyzékbe, ír-
jákaláazajánlóíveket,illetveútmutatás
szerint szavazzanak.Amentelmibizott-
ság szerint ráadásul Serkisian Szeván
Simon a szavazás napján szervezetten
szállította szavazni a magukat hamisan
örményeknekvallószemélyeket.
Ezavaroshelyzetbőlkellene legalább

az alapelvekben egységes közösségként
újraépíteniemagátasokszínűmagyaror-
szágiörménységnek.Intézményekre,ok-

tatásra lenne szükség. 
Issekutz Sarolta abban
bízik, hogy az utóbbi
időszak fejleményei,
valamintaközöscélok
nyilatkozata a „keleti”
tábort is ráébreszti a
békés egymás mellett
élés és egymás tiszte-
letének fontosságára.  
Haígy lesz,új időszá-
mítás kezdődhet a kö-
zösségéletében.

(Magyar Krónika, 
2019. szeptemberi

számából)

Örmény katolikus templom belseje, Erdély

Szongott Kristóf

dr. Issekutz Sarolta

Az Ararát látképe Jereván felől


