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Egy elfelejtett néptöredék.
gría: dr. Herrmann Antal, egyetemi nyíl. rk. tanár, a Szamosujvári Örmény

Múzeum tb. igazgatója.

Valamint az égi háború zivatarja után a tiszta fehér napfény 
a szivárványban hét színre bomlik, azonképen a világháború és a 
forradalmak vészzivatarja hét különváló népelemre bontotta az ezer 
évig egységes dicső politikai magyar nemzetet. Az Úr a vízözön 
után a szivárványt a béke szimbólumául tűzte ki a derülő égbol
tozatra. A békekötések analizálta népszivárvány azonban az örök 
háborút jelenti. Írisz ívéből Erísz almája lett.

Az etnográfia és demográfia, összefoglalás szándékával, már 
elébb differenciálta az ország hét népelemét:, magyar, német, tót, 
rutén, oláh, szerb, horvát Ezeken kívül még hét etnikus szín- 
árnyalatot is megkülönböztetett: olasz, örmény, vend, lengyel, 
bolgár, zsidó, cigány. A hivatalos statisztika azonban megelége
dett az első differenciálással és ignorálta az örményeket, annak 
ellenére, hogy egészen külön, törvényesen elismert egyházi rítusuk 
és egyházi szervezetük van. Ez a mellőzés nem volt a magyarság 
érdekében.

Mint édes szülőföldem, Erdély délkeleti magyarságának vál
ságos időben publicisztikai képviselője, már ezelőtt egy félszázad
dal teljesen értékelni tudtam örménységünk nagy nemzeti és köz- 
gazdasági jelentőségét. Később,mint etnográfus, tüzetesebben tanul
mányoztam etnikus mivoltukat, E réven, mint ember, megismer
kedvén kiváló egyéneivel, megszerettem ezt a nemes fajt. Melegen 
érdeklődtem Iránta. Többfelé oszló tevékenységem egy részévei 
közreműködtem hazafias törekvéseiben és ténykedéseiben, irodalma 
fejlesztésében, kultúrintézményei alapozásában.

Az örmény nemzet méltó a magyar nemzet különös rokon- 
szenvére. A két nemzet több érdekes analógiát mutat- Az örményt 
Kelet magyarjának tekinthetnők, a magyart Nyugat örményének. 
Mindkét nemzet, idegen népek közé ékelve, évezreden át küzd a 
szabadságáért és függetlenségéért, egyúttal a civilizációért és á 
kereszténységért. Mind a kettő válságos korszakokban három részre 
szaggatva, idegenek zsarnoksága alatt senyvedett. A világháború 
révén mind a kettő végkimerüléssel határos Vérveszteség (Magyar- 
ország pedig szörnyű összezsugorodás) árán szeiezíe meg füg
getlenségét. ί : ,

A zsidók negyven évig bolyongtak a pusztában, mielőtt el
érték az ígéret földjét. Az őrménység egyik legelőkelőbb raja, az
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ezertemplomú Áni elpusztulása után négyszáz évig bujdosott el
lenséges népek sivatagján át, míg ezelőtt harrnadfélszazaddal Er
délybe érkezett.

Nem hódító hadsereg voltak, mint a honfoglaló magyarok, 
nem fegyverrel meghódítottak, mint a morvák és bolgárok, később 
a kunok és bessenyők, nem messziről tömegesen bevándorolt te
lepesek, mint a német hospesek, nem beszivárgó pászlorok, mint 
az oláhok, nem belopódzó kóborlók, mint a cigányok, nem nemzet- 
telen bolygók, mint a zsidók, — hanem egy nemes ősi nagy 
nemzetnek csupa intelligens, előkelő, jómódú egyéneiből álló szer
vezett embercsoport.

Nemcsak anyagi értékeket hoztak magukkal, hanem szellemi 
kincseket is, pl. becses kéziratos codexeket, saraganokat stb. 
Nem ingyen adományozott, hanem nagy pénzen veit területen 
csakhamar felvirágzott községeket alapítottak, jövedelmező ipart· 
űztek, messzeható, gazdagító kereskedést folytattak. Kis számuk
kal is hatalmas, áldásos tényezői lettek Erdély gazdasági életének. 
Majd a töröktől elpusztított Délvidéken nagy latifundiumokat 
vásároltak és vettek művelés alá.

És magyarok lettek. A magyar faj az Árpádok korszaka 
után nem bírt egész néptömeget magába o'vasztani, hanem csak 
egyeseket, az ország különböző népelemeinek legkiválóbb egyéneit,, 
akiknek egy része magyar nemes is lett. Egyedül az ide ízállott 
örmény nepraj olvadt be teljesen, maradék nélkül a magyarságba, 
épen azért, mert csupa kiváló, szelektált egyénekből állott. És a 
legmagyarabb magyar lett! S a legszívósabb! Alsóbbrendű nép
elemhez sehol sem asszimilálódott. Az aradi tizenhárom közt is 
kettő örmény volt.

Emellett lényegileg maiglan megőrizte örmény faji jellegét 
és erkölcseit. És épen ez teszi igen becsessé a magyarságra 
nézve. Ha egészen elmosódnék speciális 'értékű etnikus jel
lege, a maroknyi örmény ség nyom és hatás nélkül elveszne 
a tízmilliónyi közmagyarság szürke átlagában.

Az épen olyan okos és praktikus, mint tiszta erkölcsű és 
jellemes örmények nemcsak teljes mértékben értékesítették, hanem 
kellően értékelték is az új haza nyújtotta előnyöket. Rendületlen 
hűséggel ragaszkodtak hozzá és tettekben nyilvánuló hálával a 
nagylelkű nemzethez, melynek azt köszönhették. E hálára hivat
kozva hordottam örmény múzeummá össze a hazai örménység 
kultúremlékeit és családi ereklyéit.

Kétségtelen, hogy az örmény raj jól járt azzal, hogy 
Magyarországba jött. De ha én, mint igénytelen, de elfogulatlan 
armenolog és armenofil tárgyilagosan felállítom a tartozik és 
követel mérlegét az örménység szempontjából arra nézve, hogy 
mit adott az országnak és mit kapott tőle, akkor be kell \aílanom։ 
hogy a magyar nemzet passzívában van örményeinkkel szemben*

A magyar politika, sajnos, nem tudta méltányolni a marokny. 
örménység nemzeti és közgazdasági jelentőségét. Inkább elnyomta,1 
mint pártolta az örménységet. melynek hazafisága pedig például
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•szolgálhatott volna a többi népelemeknek. Erdélyben közigazga-i 
tásilag háttérbe szorította az önerejéből fejlődő és virágzó négy, 
örmény községet, jelentéktelen kegyenc, parvenü, dzsentri-fészkek 
javára. Az örmény intézményeket nem támogatta. Nem mozdította 
élő a magyar-örmény püspökség felélesztését. Pedig ez lett 
volna a hazai örménység ősi erényeinek és produktív energiáinak 
hatalmas akkumulátora, konzerválom és propagálóra s a haza 
javára való nagyhatású gyümölcsöztetője. És különösen a mostani 
nemzetközi konstellációk közt nagyjelentőségű szerepe volna a 
mi érdekünkben.

Magyarországon minden népelem fia kifogástalan jó hazafi 
lehetett amellett, hogy teljesen hű maradhatott nemzetiségéhez. 
Az örmények nálunk kiválóan jó magyarok lettek. Ez nem lett 
volna akadálya annak, hogy jó örmények is maradjanak.

Nagvon kívánatos volna, hogy a filológiai és gyakorlati szem
pontból ránk nézve fontos s nálunk elhanyagolt örmény nyelv is 
támogatásra találjon. Ritka magyar-örmény beszéli még. Keleti 
akadémiái kon nem tanítják. Nagy tudományú armemstánk, 
dr. patrubiny lukács magas színvonalú előadásai szünetelnek. 
(P. Verth mész Jakutgián és Vasadi Gyula sokat ígérő címlacú 
magyar örmény nyelvtana, a világirodalom legsilányabb gramma
tikája, elriasztja a magántanulót.)

A fi n - égés klasszikus örmény nyelvet nálunk az örmény, 
egyház és liturgiája konzerválta leggondosabban. Az örmények 
életében nemzeti egyházuknak mindig vezető szerepe volt. Nálunk 
is az örmény szertaitású római kathoHkus egyház tartotta össze 
híveit négy plébániájában és őrizte az örmény néppsbche 
halványu ó nagyértékű hagyományait. A magyar-örmény püspökség 
felélesztése, esetleg kapcsolatban a bécsi mechitáristáknak 
hazánkba egészben vagy részben való áttelepítésével, egyik régi 
ábrándom és törekvésem volt. Intéző köreink nem támogatták. 
Mod még inkább Budapestre koncentrálódott a magvar örmény
ség. Belső konszolidációjának és külső reprezentálásának leg
hatékonyabb és legeklatánsabb ténvezőj - volna az önálló plébániá
val bíró örmény-katolikus hitközség. Létrejöttét az itteni immár 
elég nagyszámú tekintélyes örményeken kívül, a főváros és a 
mechitarista rend is támogatná. Talán ide lehetne áthelyezni a 
már régóta hívek nélkül maradt újvidéki örmény plébániát.

Nem volt hasznos a magyar nemzetre nézve, hogy Kelettől, 
keletkezése világfájától majdnem teljesen elzárkózva, szinte kizáró
lag N ug 1 felé irányadóit. Avilágháboiú révén a Nyugat igazságta
lan vak gyűlölettel zárkózott el előlünk politikailag és gazdaságilag. 
Nekünk is nagyon korlátoznunk kellene Nyugattal szemben túlzott 
recep'ibilitásunkat és előle elzárkózva, inkább az Oriens felé 
orientálódnunk politikai és gazdasági aktivitásunkkal. Ebben az 
új eligazodásunkban valóságos történelmi hivatásképen lénye֊- 
ges köz etítő, összekötő szerepe lehetne a hazai örményeknek.

1922-ben 250 éve lesz annak, hogy nagyobb örmény rajok 
Érdi ly be letelepedtek. Nemcsak az isteni örök igazságban való
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rendületlen hit, hanem a politikai konstellációk számbavétele i& 
arra a biztos reményre jogosít, hogy addig a mi javunkra változ
nak a viszonyok. Igen kedvező alkalmul kínálkozik e jelentős- 
évforduló a nem dicstelen múltról való kegyeletes megemlé
kezésre, a hazafias ragaszkodásnak a jelen súlyos helyzetben való 
ünnepies dokumentálására és jobb jövőnek jó szándékokkal, 
erős elhatározásokkal, főleg pedig céíos cselekvéssel és köz
érdekű intézményekkel való biztosítására. Kívánatos, hogy a hazai 
örmény ség idejében készül,ön e jubileumra, hogy a magyar 
társadalom erélyesen támogassa őt a testvériség ezen örömünne
pének méltó megültsében.

Az igazságos kultúrhisztorikus kötelessége, a lelkes armenofil 
feladata, a hálás barát érztiletnyilvánuiása megkívánja, hogy a 
hazai örménység ezen új korszakának küszöbén megemlékezzem a 
hazai örménység Göncöl-sztkerének hét ragyogó csillagáról, hét 
kedves barátomról, kiknek ideálisan nemes személyisége fajukat 
becsülni és szeretni vonzott engem. Ezek: néhai Szongott Kristóf, 
első mesterem, fanatikus magyar-örmény apostol, az Armeniának 
20 évig szerkesztője. Kezdeményező társa: dr. Govrik J. Gergely bécsi 
érsek, a hazai örmény tudományosság élő Világosító Szent Gergelye. 
Néhai Bárány Lukács, szamosújváii plébános, aki hivatva volt, 
hogy Verzereszkul (Verzár) püspök méltó utóda legyen. Merza Gy ula,, 
minden hazai üdvös örmény ügynek racionálisan rajongó egye
temes főkurátora. Néhai dr. S.may János, a szamosújvári aszkéta, 
kiben a katholikus, a magyar és az örmény ideálizmus egyenlő 
tökéllyel egyesült. Dr. Gopcsa László, az örmény irodalom kultuszának 
nagy műveltségű terjesztője. Dr. Ávedik Félix, a hazai örménység 
renaissance-ának nagyenergiájú munkálója. AAég két buzgó szer
kesztő társamat említem meg hálás elismeréssel, a nagytudású 
dr. Pátrubány Lukácsot (Beiträge zur armenischen Ethnologie) 
és Szamosújvár nagystílű fejlesztésének nagykoncepciójú terve
zőjét, dr. Papp Gusztávot (Armenia),

E nagy alakok szellemi munkája, a súlyos szünet után, méltó 
folytatásra talált. A világháború vízözöne után íme megjelenik, 
mint Ararati galamb, a jeL*n örménytárgyú kiadvány. Mintegy az 
Armenia feladatát folytatva, arra szolgál, hogy a magyar örmény
ség életjelt adjon önmagáról, hogy a nyilvánosság előtt örményeink
nek és az egész nemzetnek számot adjon a magyar örménjség 
helyzetéről és működéséről, mentálitásáról és szándékairól.

Csak a főpontokat vázlatosan érintve, jeleztem igénytelen fel
fogásomat a hazai örmények múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Re
mélem, sőt meg vagyok győződve, hogy nemzetünk összeomlás^ 

temette őket a romok alá, sőt hogy fokozott jelentőséggel-nem
érdemlegesen közreműködnek az ország újjáépítésében. Ha ezt 
megérem, ez meleg fénnyel fogja besugározni borongó életem 
alkonyát.



A magyar-örménység múltja 
és történeti jelentősége.

Irta: dr. Ávedik Félix.
„A nemzetet csak látszólag alkotják az élő 

nemzedékek, valóságban azonban tagjai annak az 
elhaltak is, mert a letűnt nemzedékeknek nagy a 
befolyásuk az élőkre. Sokakat lelkesített már őseik
nek dicső példája kitartó munkára, szorgalomra, 
nagy tettekre! Hol állanánk ma az ősök követke
zetes munkája nélkül ? Az ős idők egyszerűségében 1 
Sok nemzedék alkotta mai kultúréletünket! Is
merjük meg tehát ízről-ízre az alkotókat!*

Magyarország egész történelmén végig vonul a magyar 
népnek nemzete szabadsagáért, önállóságáért való fölötte nagy 
rajongása! A magyar nép lelki sajátosságából folyó eme érzelmi 
momentum, súlyos áldozatokat kívánt! A bel- és külháborúk 
szakadatlan láncolata tölti be a magyar történelmet! A harcok a 
magyart megtizedelték! E körülmény, valamint a közgazdasági és 
ipari érdekek megkívánták a különböző népfajok betelepülését. 
A bevándorolt elemek között szerepel az örmény is. Ez a merő
ben idegen néptöredék a magyar néppel mindig jó baráti, sőt 
testvéri viszonyban élt anélkül, hogy e meleg rokonérzést szét
húzó jelenség valaha is megzavarta volna 1 Vérzivataros korszakok 
vonultak el a magyar haza felett! Élet-halál harcot vívott a 
magyar 1 A legvdltságosabb percekben, midőn az egyes népelemek 
— sajdtlagos érdekeiktől vezettetve — az általános zavart saját 
javukra akarták kiaknázni, az örmény szilárdan és tdntorithatat- 
latiul állott a jog és törvényesség mellett. Részt vett a magyar 
balsorsában csakúgy, mint a jóban. Életét és vagyonát helyezte 
el a magyar haza áldozati oltárán, egyrészt azért a szerétéiért és 
baráti fogadtatásáért, amellyel a magyar nép, sorsüldőzött es 
vérigsanyargatott apáit betelepülésükkor részesítette, másrészt 
annak a rokonérzésnek alapján, melyet a lelkitulajdonságok 
azonossága keltett fel; a szabadság, a hazaszeretet, a független
ségre való nagy törekvés és az ősi hagyományokhoz vala állha
tatos, szívós ragaszkodás!1)

') E rokonérzésnek már több századra visszanyúló történeti alapja is 
van. 11. Endre (1205-1236) király hasonnevű fiát, Endrét Leo örmény király 
leányának jegyezte el, hogy a magyar király Leónak örököse legyen Örmény·
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E lelki rokonvonások mellett a két nép történelmében is 
sok hasonlóságot találunk. Elszigetelten él az örmény a magyarral 
egyetemben a népek nagy családjában. A kereszténység és a 
kultúra védbástyája volt mindkét nemzet s ezért kellett a földi 
szenvedésnek minden rétegén keresztül vergődniük s az örmény 
nemzetnek még тч is küzdenie. Tatár, török hordák csata- 
kiáltásától, a rabszíjra fűzőiteknek, a legyilkoltak hátramaradott
jainak, a megkínzottak jajjától visszahangzotíak Erdély gyönyörű
séges bércei, az Alföld rónái. — 150 évig fojtogatta a török is 
a magyar népet s rabolta ki mindenéből. Az öt emberöltőn át 
szenvedett elnyomat snak, rabságnak lelki visszahatása is meg
volt: a magyar kultúra fejlődésében hosszú időre megállóit.

A törökök kiűzése sem hozta meg a népnek az annyira 
Óhajtott békét. Míg egyrészről a külellenséggel kellett a harcot 
fölvennie, addig a másik oldalon, szabadságáért, függetlenségéért 
kellett síkra szállania egyes Habsburg házból származó királyunk
nak — a velünk personal unióban volt — Ausztria javát célzó 
beolvasztó politikájával szemben. — És ma,.,?

Hát az örmény nemzet ? Trtat (Tóidat) királynak 305-ben 
Világositó Szent Gergely apostoloskodása következtében Krisztus 
hitére történt áttérése (Örményország az első, mely a 
keresztény vallást államvallássá tette)a pogány szomszédok 
addigi gyűlölködését fokozta s görögök, perzsák, mongolok, 
arabok, tatárok, törökök vetélkedtek a közéjük beékelt keresztény 
örmény nép leigázásáért s a gazdag és virágzó országnak meg
hódításáért. — A folytonos véres harcok az örménység ellenálló 
erejét megtörték, — s a rabló pogártv hordák szabadon garáz
dálkodhattak a kultira fölszentelt földjén. A felgyújtott házak 
ropogásának, sercegésének hangjába a megkínzottaknak jajgatása 
a legyilko laknak halálhörgése vegyült. A pusztulás, enyészet 
ütött tanyát a romjaikban még ma is fenségesen előtűnő virágzó 
városokban.1)

VI. Leo királynak 1375-ben történt elfogatása után, Örmény- 
ország a szabad préda tárgya lett,2)
ország fejedelmi székén. A pápa az egyezséget 1219-ben helyben is hagyta. 
A két udvar és két nemzet szorosabb egye-ülését Leónak közbejött korai 
halála akadályozta meg. (Szalay László: Magyarország története. 1861. I. 
k. 302. óid. és Horváth Mihály : Magy rnrszág történelme I. k. 506. és 512. pld.)

í) Az ősi örmény építészet nagyszerű emlékeinek valóságos pante
onját képezi Strzygowski Józsefnek, a művészettörténet tanárának két kötetes 
hatalmas munkája: Die Baukunst der Armenier und Europa. Wien. 1918.

2) A mai geogr. Örményország területe a Kr. e. VII. szdban, még a 
khaldeusok birodalma volt, a VI. szdban azonban, a perzsa kútfők szerint, 
már az arminak, az örmények lakják. Ez idő óta a khaldeusoknak is nyoma 
veszett. Egyes tudósok (Rohrbach P. stb) szerint a khald nép az indogerman 
örmény népbe beleolvadt. — Örményország önálló államisága a bibliai 
korba vezethető vissza. Az ország első uralkodója Hajk volt (Kr. e. 2350. ?) 
(az örmények magukat hajk-nak, az országot Hajasdannak hívják), ki a róla 
elnevezett uralkodó családnak megalapítója lett. A történelem az örmény
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Mongolok, perzsák, ozmán-törökök osztozkodtak véres össze
csapások közepette az uratlan vagyonon, amiből 1829-ben Orosz
ország is részt kért. A vetélytársak küzdelme e nép testét súlyos 
-sebekkel borította el, s hogy a nemzetnek szenvedéseiben a folyto
nosság meg ne szakadhasson, módot és alkalmat kerestek és találtak 
még ma is, hogy egy-egy újabb csapással azokat felelevenítsék. Min
denének törekvése arra irányult, hogy a hatalmuk alá került 
örménységet nemzetiségétől megfosztva, magukba olvasszák s az 
ezen tervüknek legerősebb akadályául szolgáló hitéleti, vallási 
meggyőződését pedig minden eszközzel kiirtsák. Ez a támadás 
azonban nem hozM meg a kívánt eredményt, sőt az < ;yedt 
-erőket fölfrissítette s azokat konzerválta, hogy így a meg obál- 
tatás tüzében megedzetten fölvehesse újra a függetlenségét· való 
küzdelmet. Gyötrődik a nép még most is, épúgy mint a magyar, 
de Golgotha járása több mint másfél ezer évre nyúlik vissza s 
szenvedéseinek foka is hatványozottabb.

A magyar örmények őseinek őshona a romjaiból is a 
maga nagyszerűségében előtűnő királyváros, Örményország kulcsa : 
Ani volt. Asszírok, arabok, perzsák, tatárok, mongolok, törökök 
vetélkedtek a szép varos megszerzéséért. A harci dicsőség 
forgandósága halomra döntötte a drága várost. A monda szerint 
1001. templom, százezer épület dőlt romba és egymillió lélek

Áimenia jólétét ésmegszűnt hirdetni, Ani falai között 
hatalmát! ')

Apáink elhagyták fényes márványpalotáikat s a sanyarú 
vándorbottal kezükben, végbúcsut mondottak (1239) az ősi hazá
nak és Araratnak

Első állomásuk a Kaukázus volt, ahol egy századon keresz
tül fegyveres kézzel védték meg magukat a tat r törzsekkel szem
ben. A túlerő elől végül ki kellett térniök s megtizedelve a Krim félszi
getre menekültek. Békés, munkás életük örömeit sokáig itten sem él
vezhették. A tatár és török egyesült hadak újabb menekülésre késztet
ték őket. Lengyelországban és Moldovában gondoltak föltalálhatni 
azt a biztonságot, amelyre oly régen vágytak, s a rokon érzelmeket, 
amelyek szenvedéseiket enyhítették volna! Vágyuk kezdetben be
teljesedni látszott, de később Duká moldovai fejedelem és a nép, 
az örmény nyelv és az örmény egvházi rílus elhagyására és a 
görög szertartás követésére akarták kényszeríteni, továbbá ősrégi

Jkirá’yok névsorát Kr. e. 190-ig (Artasesz) állította össze, mely időtől Kr. u. 52-ig 
az örmény nép fölött a különböző házból származott királyok uralkodtak. 
Kr. u. 52-ben az Arsakuni ház került a trónra, amelyet 425-ben a helytartók 
uralma követett. 859-ben a Bagraduni családból származó Ásod ragadta 
magához a hatalmat, amelyet a család 1080-ig tartott a kezében. Ekkor az 
uralkodást a Rupienhák veszik át (1365-ig). 1365-ben V. Orbán pápa föl
hívására a francia Lusignan VI Leo került a trónra, akinek halála (1393) 
egyúttal az örmény királyság határköve is.

9 Schweiger — Lerchenfeld: Armenien. — Jena. 1878. — Lukácsy 
К.: Magyarok őseleí. 251. old.
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szokásaikból, erkölcseikből és nemzetiségükből akarták kivetkőz- 
tetni. Az örmények ellenszegültek, mire a legkegyetlenebb üldözte
tést vonták magukra!j)

Ez időben a törökök Moldován keresztül nagy sereggel 
Podolia ellen vonultak, hogy Kamenietz várát ostrom alá vegyék. 
Az örmények a törökökkel való találkozás elől kitérni, a moldovaiak 
kegyetlenkedéseitől pedig megszabadulni óhajtván, délre az erdélyi 
havasok felé húzódtak.

Három évi tengődő havasi élet után, háromezer örmény 
család. 1. Apafi Mihály fejedelem hívására, átlépte Erdély bérces 
határait (1672.)

Történeti okiratok tanúsítása szerint Magyarországon már az 
Árpádba i királyok alatt (997—1301) laktak örmények3) A leg
régibb és legnagyobb örmény telep az esztergomi volt, amelynek 
kiváltságlevelét IV. Béla (1235—1270) 1243-ban újította meg.3) 
E telepen kívül mások is le lettek, amire következtetni lehet egyes 
községeknek nevéből: Örményes, Szász-örményes, Örményszékes 
stb, Miklós esztergomi érseknek 1453 ban kelt levele említést 
tesz Márton „tulrrachy“ (Talmács, Szeben megye) örmény püspök
ről.4) [A talmácsi örmény plébánia pecsétje a magyar Nemzeti 
Múzeumban látható. — E hitközségre vonatkozólag egyéb adat 
nem maradt fönn.]

A folytonos harcok, amelyeket a magyar nemzet XVII. szá
zad végén s a XVIII. század elején a török iga széltörése és a 
bécsi császári önkényuralomtól való megszabadulása érdekében 
folytatott, a gazdasági életet teljesen tönkre tették, az ipart és

*) Thokati Minasz szerpapnak — ki szemtanúja volt az eseményeknek — 
egykorú följegyzése alapján. A följegyzés két példányban maradt fönn. Az 
egyik Szamosujvár templomi levéltárában, a másik a párizsi Bibliotheque 
Nationale kéziratgytijteményében 224. sz. alatt található, ahol a következő
képen van katologizálva: “Reciis des persécutions re igieuses qu’ont subies 
les Arméniens en Galicie de la part du voivode Etienne, par Minas de 
Thokat, en langue vulgarie“.

3) Kézai Simon XII1. szdbeli krónikás megemlékezik az örményekről 
(1. Szabó Károly fordítását. 1862.): „Géza vei ér, Szent István és a 
többi királyok napjaiban még bejöttek a lengyelek, görögök . . . örmények, 
kik huzamo^ab idő óta az országban letelepülvén, házasság által a magyarok 
közé beolvadtak és nemességet nyertek.“

8) Fejér: Codex Diplom. V. HI. T. V. 77. old. — IV. László király 1281-ben 
az esztergomi örmények telkéből egy részt az Ágoston rendű szerzeteseknek 
adományozott. (Dr. Balics L.: Róm. kath. egyház története Magyarországom 
II. 3^3., 545. lap.)

4) Föl. Lat. 2242. Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában.
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kereskedelmet holt pontra juttatták.J) Bethlen László főkormány
szék i biztos 1703-ban kelt emlékiratában2) úgy nyilatkozik, hogy a 
„kereskedelem pang, nincs vevő, nincs pénz. Az adós nem fizet, 
tartozásával megszökik.“ A viszonyoknak ily kedvezőtlen kialaku
lását előidézte az is, hogy a nemzet produktiv erejét a rendiség 
szűk korlátái tartották lenyűgözve. A lakosság zöme, a nemesség 
az ipar és kereskedelem iránt mi érdeklődést sem tanúsított, sőt 
azokat lealacsonyító foglalkozásnak tanoda. „A magyar nemesség 
tisztán poliiico-agrárirus életmódnak hódolt, a városi lakosság 
pedig minden exienzívítást nélkülöző ipari életet folytatott“.3)

Az örménységnek, mint par excellence kereskedő és iparos 
népnek, letelepedese az országra, különösen Erdélyre nézve a leg
jobb időben történt. Nagy munka várt reá, Magyarország, külö
nösen annak keleti része: Erdéy gazdasági életében tátongó űrt, 
a maga szívós, megfeszített munkásságával kellett kitőiteniök s a 
török dúlás szomorú nyomait kellett e téren eltüntetniük.

Az örmények első te epei, az országot körülövező havasok 
aljában: Csikszéovizen, Gyergyószentmiklóson és Besztercén vol
tak, Erdély szíveben pedig I. Apafi fejedelem ebesfalvi várkas
télyának árnyékában és Gerla falu helyén, a Martinuzzi vár 
tövében, ahonnan idővel Erdély más községeibe is szétszórodtak. 
A besztercei örmények az annyira óhajtott béke helyett a hábo
rúskodás, az üldöztetés központjába kerültek. Már 1697-ben a 
a radnai szoroson betört tatárok ellen indulnak s lelki vezérük
kel, Ver zár Oxendius örmény püspökkel, elükön hősies küzdelem 
után sikerült is a betolakodókat visszaszorítaniok. Beszterce 
megmenekült, de püspökük tatár fogsága került, kinek szabad
ságát csak a karlovici béke (1699) hozta meg,

Az örmények kiküzdött nyugalmukat nem sokáig élvezhet
ték itten, mert a szász „natio“ féltékenysége kiűzte otthonukból. 
Hatalmát, uralmát féltette ez az örményektől. Szigorú határozatot 
hozott: „az örmény a város falai között 24 óránál tovább nem 
lakhatik“. E 24 órás határidő mindent megmagyaráz. Világot vet 
a besztercei szász „natio“-ra, ha figyelembe vesszük, hogy az

9 Magyarország tranzitó kereskedelme a politikai zavarok következ
tében s intén megbénult. Jellemző például szolgál az alábbi eset: 1730-ban 
I. Lipót igen kedvező szabadalom-levelet adott ki (Orsz. levéltár kincst. 
oszt. Benignae Resolutionis 1703.) hét ázsiai örmény kereskedő által alapított 
közkereseti társaságnak — ezek közül a legtekintélyesebb Hadzsi Kristofor 
János, — a elyben ezeknek, bármely perzsa s európai áruval, az ide-cda 
való tranzitot megengedi. E társaság, melynek szabadalmát I. József 1710-ben 
(Orsz. ltár. kincst. oszt. B. R. 1710) megerősítette, oly szépen gyarapodott» 
hogy Bécsben fióküzletet is nyitott. A társaság a kuruc-labbanc harcok 
következtében elöál ott zavaros állapotok miatt, kénytelen volt a tranzitot 
— Magyarország kikerülésével — Styrtán keresztül lebonyolítani. [ThaLóczy 
Lajos: Utazás a Levantéban c. munkájának 101. old.].

2j Érd. udv. Kane- lev. 155. sz.
') Thallóczy L. idézett munkájából. ·.
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örmények ottan fon'os kereskedelmi tényezők voltak, jólétben 
éltek és vagyonnal rendelkeztek.1) Vagyonosságukroi bizonyítékot 
szolgáltattak már Besztercére való békoltezésükkor, midőn „hos
pitia ipsis (t. i. a szászoknak) praetiö conduc a concedebantur.2)

A besztercei örmények ú ja Armenopolisba (Szamosújvár) 
vezetett, mely helységnek alapkövét I Lipót királytól (1657—1705) 
nyert engedély alapján Verzár Oxendius Erdély örmény kath, 
püspöke (1691 óta) tette le a Martinuzzí váriéi délre elterülő 
Gerla. falu helyén (1700-ban.) E területhez nem ajándékozás útján 
ju'ották, hanem 25 ezer frt-t fizettek be a kir. kincstárba (később 
már az egész՝ királyi domíniumot megvették). Az ebesfalvi (er
zsébetvárosi) telep területe szintén hasonló módon került az örmé
nyek kezébe; az égész domíniumot pedig az Apafi család ki hal
tával, 60 ezer fő՛ intőn vásárolták meg.

Az örmények tehát súlyos anyagi áldozatokkal szerezhették 
meg azokat a földterület két, amelyeken városaikat fölépítették ; 
gazdasági kedvezményben semmi részük sem volt, sőt I özszol- 
gálatatásaik is állandóan emelkedő irányzatot mutatott.3) Ezzel
szemben az országban letelepített különféle nemzetiségek: néme
tek, szerbek stb. (ezekből egves >a yohb rajok már régebben is
letelepíttettek), különösen a törökök kiűzetése után
örmények bevándorlása ideiében
nélkül jutottak telkeikhez, adómentességben részesültek, sok irány
ban kedvezményeket és jogosítványokat kaptok 4) És mégis, ha a 
Viszontszolgálatokat tekintjük az örmények és a nemzetiségek 
köz tt minden időkben kirí ó ellentétet állapíthatunk meg.5) 
Az örmények ugyanis — egyénenként és összességükben — 
a befogadás tényével kötött kétoldalú szerződésnek nemcsak 
előnyeit akarták élvezni, hanem a már fölhívott érzelmi momen
tumokból, de meg a becsületes kereskedő gondolatvilágától is 
vezettetve, a kifejezetten kötelezettségként elő nem írt, de ki sem 
róható s erkölcsi alapon nyugvó szolgáltatásokat is készségesen

tehát az
minden ellenszolgáltatás

0 A besztercei örmények Szamosújvárra (Armempolis) költözve egy 
küldöttségük az akkor (1712) Bécsben tartozk dó Verzár Oxendins erdélyi 
örmény püspököt intervencióra kérte föl ki Beszterce város főbiráját meg 
is kereste „s az örményeknek saját lakásaikban hagyott holmijait és köl
csönadott pénzeiket gondviselésére bízta." (Az eredeti levél Beszterce város 
levéltárában. Szongott Kristóf: Szamot újvár v ros monográfiája. I. K. 116. 1.,

2) Szamosújvár! szent Ferenc rendi zárdának „Historia domus"-ában
3) Á védi к Lukács: Erzsébetváros monográfiája. — 62. old.; — 

Szongott K.: Szamosújvár monografája. II k. 326. old.
4) Mango'd Lajos: A magyarok története. 1<8
3) Gróf Teleki Sándor 1848/49. honv. ezredes, író többek között akként 

ir Emlékeim-ben az örményekről, hogy: „minden nemzetiségek között az 
egyedüli, mely él velünk és halna érettünk; szorgalmatos, takarékos, vállal
kozó, vendégszerető nép, pártfogója irodalmunknak, művészetünknek, bátor 
katona ; az 1849—49. erdélyi hadjáratban minden nemzetiségből került 
ellenünk kém, örmény egy sem /“
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teljesítettek! Ez adja indokát azoknak a hatósági rendeleteknek 
is, (1717—1718 ból) melyekkel a jegyváltást, hazasság-kötést és 
a lelkészek díjazását szabályozták, mert így is elősegíteni kívánták, 
hogy az ősi szokások az új hazában gyakoroltakkal összhangba 
hozassanak.

Apafi fejedelem korán átlátta (1680-ban adta ki első párt
fogó iratát), hogy mily hasznos elemet nyert országa az életrevaló 
örm nyékben, kik magas hitel igenciájuk mellett vagyont, szorgalmat 
és becsületes lelket hoztak magukkal! Fölismervén az örményben 
a szabadságszerető népfajt, az „örmény compania“, az örmény
telepeken és a különböző községekben szétszórtan lakó örmények 
öszessége“1) részére „szabad ágleveleket" adott ki, hogy szabadon 
űzhessék kereskedelmüket,iparukat s birájukai2 szabadon választhas
sak (az első bbíró: Dániel Tódor, báró Dániel Ernő v. b. t. t., volt 
keresk. miniszter őse volt), nem feledkezvén meg vallásgyakor
latuk szabadságának biztosításáról sem.

Eí oltalomlevelek védelme alatt kereskedelmi és ipari tevé
kenységük csakhamar élénk lendületet vett. Működési terük nem 
szorítkozott Erdély kis területére, hanem fölkeresték a külföldi 
nagy piacokat is s sátraikat Bécs, Lipcse, Danzig, Hamburg, 
Varsó s a velencei tartományok nagy városaiban ütötték föl, míg 
Keleten Konstantinápolyig föltalálhattuk՞) őket. Ez magyarázza meg, 
hogy a tranzító kereskedelem Kelet felé, Erdélyen keresztül, az 
6 kezükben bonyolódott le. Az általuk készített s gyárilag előállí
tott veres kordovány és szattyánbőr már a XVII. század utolsó 
éveiben országszerte híresek és keresett cikkek voltak a külföldi 
piacokon is. Üzletkörük azonban nemesek e két árura szorít
kozott, hanem felölelték a posztó, festék, bor, só, gabona forgal
mát is. — Kereskedelmi tevékenységük nem merült ki a helyi üzér
kedésben, hanem a kiviteli kereskedésre is kiváló gondot fordí
tottak, amelyeknek egyik főtényezője az állatkereskedés volt.4)

i) Az ,,örmény compania“ egy köz gazgatási és egyházi egységet 
képezett, mely beltigyeit maga intézte s az Összes örmények terhére egy 
összegben megáilapített évi adót és más hőszolgáltatásokat kiszabta és 
behajtotta.

i) Az ormány compania főbírája, a közigazgatás és igazságszolgál
tatás legfőbb exponense volt; helyettesítését az egyes telepeken a másodbírók 
látták el. Az egységes igazgatás 17U0*tg állott fönn, sekkor a főbíró Ebes
falván székelt. 1700-tól Armenopolis (Szamosújvár) külön főbírót választott s 
ez időtől kezdve 1793-ig az ebesfalvi főbíró jurisdictiója a csikszépvizi, 
gyergyószentmiklósi telepekre és a különböző részekben élő örményekre 
terjedt ki!

s) A fönnmaradt számos útlevél tanúsítja azt. — A Pattantyús Ábrahám 
alád „danezkai ‘ elönevét s danzigi kereskedelmi összeköttetése után kapta.

4) Kőváry László: „Székelyhonró!" (Kolozsvár, 1842.) c. munkájában 
(192. old.) a gyergyószentmiklósi örményekről megemlékezve közli, hogy 
ezek Moldva pusztáiról Bécsbe évente 40 ezer ökröt, 10 ezer lovat, 300 ezer 
juhot hajtottak föl. ֊ L. még: Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. 1869, 
II. k, 104. oldal.
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E foglalkozási ág nemcsak néhány családot tett dúsgazdaggá: 
Kisséket, Czáránékat, J^kabffyékat stb., hanem e körülmény 
emellett az ország közgazdasági helyzetére is igen jótékony hatással 
volt1} A szarvasmarha kereskedésnek nagybanvaló üzése sztikég- 
szerüleg nagyobb ingatlan komplexumokat kívánt. M után az 
örmények — mint nem nemesek — az örmény helyiségeken kívül 
tulajdonul ingatlanokat akkor még nem szerezhettek, azokat haszon
bérelték vagy zálogba vették.2) Különösen Magyarország déli vidékeit 
keresték föl, mert e területek a törökök kiűzetése után lakatlanok 
voltak s parlagon hevertek. Ez ingatlanok a korona tulajdonát 
képezték, amelyeknek nagyrészét II. József áruba bocsátotta. 
Ekkor (1781.) szerezték meg gróf Karátsonyiak Beodrát, a Kiss 
család itfebét és Elemért, s:b.

Az örmények által folytatott nagy kiviteli forgalom természet
szerűleg maga után von*a a behozatali kereskedelemnek és a 
pénzügyi ügyleteknek általuk külföldön va ó lebonyolítását is.8)

Az erdélyi fejedelemség politikai önállósága de facto 1690-ben 
1. Apafi Mihály fejedelem halálával megszűnvén, az uralkodói hata
lom a magyar király kezében összpontosult. I. Lipót (1691—1705) 
híres királyi levele (Diploma Leopoldinum) bár Erdély alkotmá
nyát megerősítette s azt fenntartani ígérte, mindazonáltal Erdély 
korona tartománnyá sülyedt alá.

Úgy Lipót. valamint a későbbi uralkodók „tekintetbe vevén 
a hűséget és hűséges szolgálatokat, amelyeket az örmény közön
ség a hely és idők viszontagsága és alkalmak követelménye sze
rint kimutatni igyekezett“,*; különböző kiváltságokkal jutalmazták 
meg az örménység két gócpontját: Szamosújvárt(1726) és Erzsé
betvárost (1738) a szab. kir. városok sorába emelték,— több csa
lád оՒ a nemesi, egyeseket pedig az utóbbi félszázadon belül, a főne
mesi családok sorába iktattak.
(1740-1780) gondoskodott anyailag a? örménységről, bár ez

Különösen Mária Terézia

։) Dr. Molnár Antal : Az örmények Erdély kereskedelmében. Armenia 
1887. évf. 177. 1.

շ) Az aradi és muthinai „fiscale domíniumhoz'* tartozó földbirtokokat 
a Jakfebffy, Czárán, Vertén, Csiky stb. családok vették haszonbérbe. (Szongott 
K.: Szamosujvár monográfiája II. 395. 1)

"') Az örményeknek külföldi kereskedelmi összeköttetésére s a pénzügyi 
kérdésekben való szakavatottságára utal báró Pongrácz György cancellerius- 
nak 1747. márc. 2l-én, Szamosujvár közönségéhez intézet fölhívása: „Ezen 
hazából Upsza és Vlatiszlavia felé nagyobbára folyó commercíumot a Pénz
nek Circulasiojára nézve szándékozván kegyelmes Asszonyunk maga örökös 
Tartományira által vitetni Bécs, Prága v. BrÜnn-felé; committaitatik Kegyel
meteknek Praesentibus, hogy ezen dologról mi úton-módon lehetne a 
Óüberniumnak alázatos Inform átlóját minél hamarább submittálni el ne 
mulassa, cum debita huc concurrentium Circumstantiarum explanatione.“ 
(Szongott K. idézett munkája IГ. К. 316. о.)

4) Mária Terézia királynőnek 1768. aug, 31 én kelt adomáhylevelébő! 
(Ávedik Lukács: Szemelvények Erzsébetváros okmánytárából. LXXV. old.)
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csak viszonzás volt azokért a szolgálatokért, amelyeket az örmé
nyek az ország és a király érdekében tettek. —

Áldozatkészségükről a hétéves háború (1756 — 1763) során 
is bizonyítékot szolgáltattak, amidőn „bellicum subsidium“ néven 
az örmény compania százezer forintot jóval meghaladó összeget 
juttatott az országnak, nem említve a mellékjárandóságokat: búza, 
zab, ruha. ló stb.-t amelyekkel, a háború költségeinek fedezésé
hez hozzájárult,1) Az alattvalói áldozatkészségről tanúskodik a 
szamosújvári örm, kath. plébánia templomban lévő nagyszerű 
Rubens kép (Krisztus levétele a kérész fáról), amelyet I. Ferenc 
király (1792—1835) a pénzthozó örmény küldöttségnek jóindulata 
és hálája jeléül oltárképül átengedett.

E tények leszögezése után egyes nemzetiségek terhére meg
állapíthatjuk, ho2y azok, r tka kivétellel, csak ot an voltak talál
hatók, ahol jogokat, kiváltságokat vagy kedvezményeket kaphattak, 
de vajmi ritkán lehetett ottan látni, ahol hazájukért áldozatokat is 
kellett hozni. Ezt az anomáliát az örmények már 1791 -ben, a 
honfiusítástik érdekében az országgyűléshez intézett folyamodá
sukban — amely a nemzetiségek akkori helyzetére is világot vet — 
kifejezésre juttatták, midőn utaltak arra, hogy ők·, „hűség, pon
tos adófizetés, az ország anyagi felvirágoztatása, a közterheknek 
néha másoknál is nagyobb mértékben való hordozása s a haza 
védelme tekintetében mindig készséggel meghozták áldozataikat; 
sem a királyokra, sem a hazára haszontalanok nem voltak; mint 
kereskedők és kézművesek a haza javát előmozdították s ezzel 
szemben mások, kik ily dicséretes tettekkel nem bírnak, Erdélyben 
csendesen élhetnek, hivatalokat viselnek s hazafiaknak neveztetnek“.

Az örményeknek ez a folyamodása alkotmányos érzületükre 
is vall, mert habár 1791 ig a fejedelmektől és királyoktól a kiváltság- 
levelek egész sorozatát kapták, az ezek által nyújtott, illetve biz
tosított kiváltságokat és jogokat mégis az országyülés által óhaj
tották szentesíttetni. —

Az 1791 évi LXI. novellaris artikulus az örmények érdemeit 
honorálva Szamosú vár' (Armenopolis) és Erzsébetváros (Ebes- 
falva) községeket a városi joggal felruházta és az országgyűlésben 
ti'és,- és szavazatijogot adott.

1848/49 újabb alkalmat adott az örményeknek, hogy hazafi- 
ságuk ól bizonyságot tegyenek, míg ezzel szemben ez az idő föl- 
színre vetette egyes nemzetiségeknek a magyarsággal szemben való 
érzésvilágát.

l) II. József 1786. dec. 27-én kelt ki váltságieve'ében is akként nyilat
kozik, hogy; „jó emlékünkben van azon készség és dicséretreméltó igyekezet, 
amit a közjó előmozdítása céljából mind máskor, mind a legutóbbi háború 
alkalmával tanúsítottak.“ (Ávedik L. Szemelvények Erzsébetváros okmány
tárából. C. III. old.)

L. még: Ávedik Lukács: Erzsébetváros monográfiája. 189. 1. — 
Szongott K.: Szamosujvár monogr. t. K. 272. o., II. K. 322. köveik. o.„ 
továbbá 498—523. o'dalon a beszolgáltatott összegek ét egyéb adományok 
átvételéről kiállított nyugtákat és elismervényeket kczli.
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A magyarság 1848-ban önként, senkitől sem kényszerítve 
mondott le rendi előjogairól s nyitotta meg kapuit a jog- és ősz- 
táiyegyenlőség, a polgáii- és vallási szabadság és egyenjogúság 
befogadására. Ez az országgyűlés a liberalis reformoknak egész 
sorozatát emelte törvényerőre s megadta a lökést a modern Magyar- 
ország kiépítésének. — Az új alapokra fektetett Magyarországnak 
azonban föl kellett vennie az önvédelmi harcot a császári zsar
noksággal és önkényuralommal szemben. A magyar állam további 
léte forgott a kockán s ekkor több nemzetiségnek fiai, — meg
tagadva állampolgárságukat és hazájukat, — az ellenség táborában 
helyezkedtek el! — Az örmények megmaradtak régi hitvallásuk 
mellett! A szomorú napok nemsokára beköszöntőitek. Erzsébet
várost a császári csapatok védelme alatt a város környékének 
szász és román népei kétszer rabolták ki, azonkívül többször 
súlyos hadisarcot kellett polgárainak fizetniük/) Szamosújvár is 
Urbán császári alezredesnek 40 ezer frt. hadisarccal fizette meg 
hazafiságát.^

A császári abszolutizmusnak hosszas harcok után, de akkor 
is csak orosz segítséggel, sikerült a magyarság ellenálló erejét 
megtörnie (1849, aug. 13. Világosi fegyverletétel). Beborult az ég 
Magyarország felett. A bitófa és golyó uralkodott a véráztatott 
rögökön. A zsarnokság győzelmi mámora 1849. október 6 án, az 
aradi Golgothán tobzódott legjobban. Tizenhárom tábornoknak, a 
szabadságharc tizenhárom félistenének nevét fonja körül a vérta- 
nuság szent koszorúja. Az Örménység, ez a kis néptfirrdék is, a 
maga dicső áldozatát Magyarország szabadságáért, Kiss Ernő és 
Lázár Vilmos tábornokok mártírhalálával hozta meg.

Azon sok ezer hazafi között, kik a bitófa elől külföldre mene
kültek, hogy életüknek hátralévő részét száműzetésben töltsék el, 
találjuk Czetz János (1822—1904) tábornokot is, ki mint a buenos- 
airesi (Argentinja) katonai akadémia igazgatója szerzett nevet és 
dicsőséget magyar hazájának és fajának, az örménységnek.

A szabadságharc leveretése után a császári abszolutizmusnak 
első teendője volt a nemzetiségeknek megjutalmazása „elismeré
sül a trón ellenségei elleni hősies védekezésükért“. — Az örmé
nyeket a kedvezményezettek között nem találjuk, — sőt mint 
kegyvesztetteket, a abszolutizmus megfosztotta régi kiváltságaiktól 
s városaik is — autonómiájuk elvesztésével, kerületi biztos alá 
jutottak. — Az örmények vagyonilag tönkretéve, jogaiktól meg
fosztva, várták a békés viszonyok hajnalhasadását.

Az ország fölött összetornyosult fellegek 1861-ben kezdenek 
szétfoszlani, míg a napnak éltető sugarai teljes hatóerejükben, 
1867-ben kezdették elárasztani, hazánknak hű fiai vérével, bősége
sen megöntözött földjét.

1) Avedik Lukács: Erzsébetváros monográfiája 196.* és köveik, old., 
továbbá Avedik Lukács: Erzsébetváros a szabadságharc alatt. — Szamosujvári 
Napló 1913. évi 10—12-ik számaiban.

2) Szongott Kristóf: Szamosújvár monográfiája III. K, 110—126 old.
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Az 1867-iki kiegyezés és az uralkodó megkoronázása volt 
alkotmányos életünknek tökéletes bevezetője és alapja, míg a 
magyar nemzeti állam pilléreit az 1867. és 1Ճ68 iki törvények 
alkotják. — A megújhodás e magasztos pillanataiban az örmények
ről sem feledkeztek meg. Az 1868. évi XLI11. t.-c. 14. §-a az 
örmény kath. egyház önkormányzati szabadságát és jogegyenlősé
géi — a nemzetiségi egyházakkal egyetemben — megállapította 
illetve az utóbbiakét megerősítette.1) A hivatkozott törvényes rendel
kezés az örménység jogát elismerte ugyan, e jognak éleírehívása 
azonban, az örm. kath. püspöki vagy víkáriusi szék be nem tölté
sével késett! ?

Az erdélyi örménység Theodorovits Mihály deszignált püspök
nek 1760-ban bekövetkezett halála óta ismételten feliratokat inté
zett, kérelmeket nyújtott be az illetékes fórumokhoz s ezekben 
hangoztatta, hogy az örmény szertartású hazai egyház történeti 
múltja, hagyománya és törvényesen elismert rítusbeli különállá
sának külön kifejezése céljából, a papszentelő jog püspöki jellegé- 
nak kidomborítása végett, az erdélyi örmény egyházfő püspökké 
vagy legalább is vicarius apostolicussá, esetleg generálissá való 
kinevezése és fölszentelése — politikai és hitéleti okok mellett — 
szükséges, mert tarthatatlan az a helyzet, hogy az örmény egyház
nak sajátrítusú egyházfeje nem lévén, a papnövendékek fölszente
lése csak külföldön legyen eszközölhető a) így az erdélyi örmény 
kath. papok felett két irányból gyakorolnak iurisdictiót és pedig 
az ordinatio (fölszentelés) szempontjából a bécsi v. lembergi 
örmény kath. érsek püspöki hatósága alatt állanak, míg fölszente
lésük után, az erdélyi latin szertárt, püspök kormányzata alatt 
működnek. — Az örménység a szakadatlanul élő és megnyilvánult

*) Az erdélyi örmények bejövetelükkor az „örmény keleti'1, sizmatikus 
vallás hívei voltak, és legfőbb lelkipásztoruk s egye úttal politikai vezetőjük ; 
Minász Zi 1 if d ár oghlu örmény sizmatikus püspök volt. Minász püspök 
1686-ban —az erdélyi örmények összességével —V erzár (Verzerreskyt) 
Oxendius hitküldér apostoli munkájának eredményeképen a röm. 
kath. egyházzal egyesült. Minász püspök halála után a lembergi örmény 
érsek Verzár O. adminisztrátorrá nevezte ki, majd az erdélyi örmények 
apostoli helynöke leit, mig végül 1691-ben örmény kath. püspökké nevezte 
tett ki s szenteltetett fel. Verzár püspöknek 1715-ben történt elhunyta után 
a püspökség ügyeit dr. Budakovich Lázár Archidiaconus armenorum 
Transylvaniae et Apostolicus vicarius, cum iure ordinandi, vezette ideigle
nesen, Mária Terézia királynő a bizonytalanságot megszüntetni óhajtván, 
d r. T h‘e о d о г о v i t s Mihály szamosújvári plébánost püspökké dezig- 
nálja, akit azonban — egyes örmények agyarkodása miatt — a pápa nem 
erősített meg s nem szentelt föl. Ez idő óta az örmény kath."püspöki szék 
üresedésben van, s az erdélyi örmény egyházak : Erzsébetváros, Szamos újvár 
Gyergyószentmiklós és Csikszépviz provizórikusán az erdélyi róm. kath. 
püspökség joghatósága alá kerültek, mig az újvidéki Örm. kath. plébánia 
közvetlenül a kalocsai érsekség fönnhatósága alá tartozik.

2) Lukácsi Kristóf: Adalékok az erdélyi örmények történetéhez.
Merza Gyula (Veridicus): Az örmény rítus.

2
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kívánságának meg volt minden törvényes, sőt anyagilag is biztosi
ét e r.fultétele, amennyiben Verzár O. örmény kalh. püspök 
2000 Rh. fo in (ban megállapított évi fizetést élvezett az állam
kincs ártól, VI. Károly pedig 1738-ban az örmény püspök ellátá
sára 12,000 Rh. forintos alapítványt tett, mely intézkedését Mária 
Terézia is megerősítette. —- Szamosújvár város közönsége 1860-ban 
20000 frt., Lukácsy Kristóf főesperes (1876) 40 000, frtos alapítványt 
tettek e célra (az utóbbi összeg egy fiúárvaház létesítésére 
fordíttatott.)

Az 1868. XLIll. t.-c. 1 § a Magyarország és Erdély összes 
honpolgárainak egyenjogúságát polgári és politikai tekintetben 
újabban is biztosi ván, az örménységet a teljes jogegyenlőség 
első percének biitoklásától kezdve, — a tudományos katonai 
pályákon már előzőleg is, —a magyar társadalom minden réte
gében hirtelen föltűnni látjuk anélkül, hogy fajisága miatt a leg
csekélyebb mellőzést kellett volna elszenvednie vagy épen jog
hátrányban lett volna része. Már az első független ministeriumban 
(1867) helyet foglal egy örmény: Gorove István s a legfelsőbb 
állami számvevőszék első elnöke is: üajzágó Salamon, örmény; — 
Ákontz Kövér István velencei (f 1824) és Esztegár Vártán bécsi 
(f 1886) örmény kath. érsekek: —-Jdkabffy Simon (f 1840), az 
udvari kancellária előadó tanácsosa ; — Gorove László író, a 
magyar tud. Akadémia tagja (f 1839), az Akadémia egyik nagy 
díjának alapitója ; — Mály Mihály mérnökkari tábornok (f 1858), 
Lombardia hadmérnöki felügyelője1); — Csausz Márton dr. 
(t I860) a budapesti egyetemen az anatómia tanára; — Ötvös Ágos
ton író (f I860), a magy. tud. Akadémia tagja; — Ciábrus Zachár 
(t 1870), az örmény-magvar A. B. C. c. munkája (1834) az erdé
lyi örménység nagy kuliúrténvezője volt; —Korbuly Imre (f 1876) 
jogtudós; — Lutácsy Kristóf örm. kath. főesperes, történetíró 
(t í 876)- —K. Papp Miklós lapszerkesztő és iró(f 1880), a Petőfi és 
Kemény Zsigmond irodalmi társaságok tagja; — Lukács Móiicz 
iró (t 1881), a Kisfaludy társaság elnöke, a tudom. Akadémia igazg. 
tagja, ki a magyar tudományos Akadémiának 20 ezer forintot adomá
nyozott, a Kisfaludy irodalmi társaságnak pedig 10 ezer forintos 
hagyományával első na^y alar itója lett; —gróf Karátsonyi Guidó 3) 
(j- 1885), ki az abszolutizmus idejében a tudományos Akadémián 
40-ezer forintos, emberbaráti célokra 100-ezer forintos s több

0 Nevezett, többek között a világháborúban (1914—1918), a magyarságra 
nézve oly szomorú hírnévre szert tett Prsemysl erődítése terveit is készítette 
s ez alkalomból a Militär Zeitung (Wien 1858. 78 sz.) úgy emlékezik meg róia, 
mint «unter den Berufenen einer der Berufensten».

з) A «Bétsi Magyar Kurír» 1805. szí pt. 13-iki számában gróf Karátso- 
nyiak őséről Karátsonyi Emmáiméiról. Szamosújvár polgáráról is megemlé
kezik, «ki Isten dicsőségére és felebarátjainak előmenetelekre, az Ispotály szá
mára 22 ezer, a Károly Fejérvári szemináriumban tanuló két klerikusok szá
mára 8 ezer, a kolozsvári nemes Ccnvictusban tanuló hat ifjaknak számokra 
7 ezer R. Forintokat fundált".
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kisebb alapítványt tett; — Lukács György (f 1885) belügyminiszteri 
államtitkár; —Jakabb Bogdán(f 1887) volt erdélyrészi főkormány- 
széki tanácsos és főispán; — Hollósy Kornélia (փ 1890) énekesnő, a 
„magyar nemzet csalogánya“; — Csíky Gergely (f 1892) kiváló 
drámaíró és műfordító; — Korbuly Bogdán a kolozsvári nemzeti 
színház intendánsa;— Lukács Béla (f 1901) kereskedelmi minister, - 
a párisi világkiállítás magyar kormánybiztosa; — Hollósy Simon 
festőművész, világhiiű művész pedagógus;— Lukács Antal a magyar 
földhitelintézet elnökigazgatója; — Petelei István író, a Petőfi irodal
mi társaság tagja;— dr. Molnár Antal (f 1903) író, országgyűlési 
képviselő; — Szongott Kristóf (փ 1907) tanár, történetíró, az egyetlen 
örmény folyóiratnak, az Armenia-nak alapítója és szerkesztője; —
Ávédik Lukács (f 1909)örm. kath. főesperes, történetíró;— Ávédik 
Simon (f 1918) a magyar kir. Kúria tanácselnöke stb. stb.! Elhunyt 
nagyjaink fölsorolását még folytatni lehetne, akik a magyar haza 
haladása és fölvirágoztatása körül le nem kicsinyelhető érdemeket 
szereztek!

Az utódok sem maradtak nagynevű őseik mögött, meg
találjuk őket a politika vezető egyéniségei között épügy, mint 
a ministeriumok, közhivatalok legmagasabb polcain, a művészet 
és irodalom hivatott ápolói között, valamint a pénzügyi-, keres
kedelmi stb. vállalatok élén, hasonlóképen a latifundiumok 
birtokosai sorában!

Történeti adataink vannak, hogy az 1672-ben letelepedett 
örmények előtt már egyes bevándorolt örmény családok ivadékai 
a magyar társadalomban számottevő helyet szereztek maguk
nak. 1432-ben Pest város elöljárói között, mint esküdtet Örmény 
Egyedet (Armenus Egidius) találjuk, —Hunyady Mátyás (1458— 1490) 
királyi udvarában pedig Erméni István (Ermeni Stephanus iudex, 
Civitatis Budensis), mint Budavárának főbírája szolgálta a hazát. 
— Buda várának a törököktől való visszafoglalása (1686) alkal
mával Gábor budai örmény iparos nem jelen éktelen szolgálato
kat tett a keresztény ügynek, amennyiben Diodato János bécsi 
örmény ékszerész útján Bádeni Hermann őrgrófot, a haditanács 
elnökét, a törököknek budai vizzonyairól, valamint a vár meg
vívására nézve fontos más dolgokról informálta. 2)

Az örmények összeségükben és egyenként nemcsak az 
ország anyagi jólétéért és felvirágoztatásáért hozták meg áldoza
tukat, hanem a magyar haza kulturális haladása is szivükön 
feküdt.3)

i) Salamon Ferenc: Budapest története. 1885. III. к, — Dr. Réthy László: 
A magyar Örmények. (Ethnográfia I. K. 197. I.)

-) Dr .Molnár Antal: Örmények Buda visszafoglalásánál (Arménia. 1887. 
évf. 1. sz.). Gábor iparosnak a bécsi állami levéltárban lévő 6 drb eredeti 
levelének ismertetése.

B) Az erdélyi országgyűlés ld05-ben a „nemzeti játékszín“ igazgatására 
■egy bizottságot nevezett ki, amely 1805. ápr. 12-én Szamos újvár „Nemes

i*
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Már 1769-ben a Magvar Nyelvmívelő Társaság javára alapít
ványként 3440 frt-t fizettek be a kir. kincstárba.1) 1791-ben 
ugyancsak a magyar nyelv míveiésére és terjesztésére 40t4> 
aranyat ajánlanak ,föla) azon megjegyzéssel, hogy „a magyar 
nemzet erényeit nagyra becsüljük, azokat követni és sajátunkká 
tenni óhajtjuk, — törvényeivel, öltözetével és nyelvével élünk.“ 
Nem az összeg nagysága teszi értékessé az adományokat, bár 
az akkori időben azok elég jelentékenyek voltak, hanem a lelki
készség és a célzat, melyek az adományokat sugalmazták-

Midön az örménység a letelepedés első nehézségeit leküzdötte 
s e hazában való jövő boldogulása iránt már kételyei nem lehet
tek, lázas sietséggel fogott hozzá annak az űrnek betöltésére, mely 
szellemi, kulturális életében az életfenntartási ösztön természet
szerű folyómanyaképen támadt, az üldöztetések miatt szükségessé 
vált ide-oda bolyongásának tartama alatt.

Az örménvség e nehéz munkájához a Mechitar által 1717-ben 
(Velence, Szent Lázár sziget) alapított örmény szerzetesrend tagjai, 
a mechitaristák nyújtottak segédkezet, kik életfeladatukul tűzték ki, 
hogy fajuknak üdvös irányú fejlesztésére szellemük összes erejé
vel hatni fognak. — Kezdetben e szerzet tagjai a misszió tisztét 
töltötték be, majd ők leltek az első tanítók, az örménység kultu
rális elhaladásának alapvetői. Mindenre kiterjedő nemes hivatásu
kat a XVIII. század közepéig folytatták, amikor már az általuk 
neveltek vették át hálás szerepüket. Már 1720-ban Erzsébet
városon találjuk őket, ahol 1729- és 1730-ban örmény fiú, illetve 
leányiskolát vezetnek. Szamosújvárt (Armenopolis), a testvérváros
ban már 1728-ban találunk a míndkétnemv ifjúság részére külön- 
külön szervezett örmény népiskolákat, melyekhez mindkét helyem 
két-két „grammatikalis* osztályt csatoltak a magasabb tudományok 
elsajátítására. 1729-ben Szamosújvárt már a középiskola is meg
nyílik, míg Erzsébetvároson ennek megszervezése csak 1841-ben 
következett be, amikor is Charamian Rafael Sándor, Madras 
(India) szülöttje a fajszeretet szép megnyilatkozásaképen 15000

Magistratusához" intézett megkeresésében utalt a ,.Nemes Örmény nemzet 
által a múlt Országgyűlésben tett azon kinyilatkoztatására, mely által a 
Magyar Nemzet javának és virágzásának előmozdítására teljes igyekezettel 
való készségét ajánlotta. . . A Nemes Örmény Nemzet iránt is áihatatos 
hiedelemmel vagyon ezen Comissió, hogy nemzetünknek ezen Theatrum fel
állításából folyó és könnyen általlátható javát eszközölni fogja...“ E fölkérésre 
Szamosújvár Magistratusa 1000. frt-t ajánlott fel a Kolozsvári Nemzeti színház 
fölépithetésére. (Sz : A Kolozsvári nemzeti színház és Szamosújvár városa. 
Armenia, 1906 évf. 328. old,, — továbbá a „Dési Hírlap.“ 1906. évf.. 
37. száma.)

9 Szamosújvár városának levéltárában lévő 1769-ben örmény nyelven 
vezetett „defterében, (a bevételről és kiadásról szóló számadási íratok). 

ճ) A védik L. Erzsébetváros Monográfiája, 190. old.
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”Rh. forintot adományozott a nevéről elnevezendő örmény kath. 
gimnázium céljaira, — előbb 1827-ben pedig a leányiskola alap
ját gyarapította nagyobb összeggel. — A szabadsághaic lezajlása 
után Erzsébetváros a gimnázium magasabb igényeinek kielégítheté- 
sére 20000 frt-t ajánlott föl.

Úgy e város, mint testvérvárosa ez áldozatoknál nem állot
tak meg, hanem az örmény törzsvagyon egy-egy részének fölhasz- l 
Hálásával (1891-ben Erzsébetváros211.550fit, — 1894-ben Számos- 
újvár 300.000 frt.) két modern gimnázium megépítését lehetővé 
tették, bár az örménység életszükségletének fejlődése más irányú 
tanintézetet kívánt volna.

Az örmény azonban nemcsak összességében igyekezett elő
mozdítani tagjainak kulturális előhaladását, hanem soraiban több 
nemes 4áldozatkész lélekkel találkozunk, kik kulturális és ember- 
bará i intézmények létesítése és nagyfokú fejlesztése által örökre 
»feledhetetlen« í tették nevüket.

Erzsébetvá oson, a már említett Rafael Sándoron kívül, Ka
melien Uchdijan György (ancyrat származású) Wienben lévő 

«házát 1838-ban (89.351 frt.) tanulmányi alapra és az aggok 
részére építendő menház javára hagyományozta; — KabdebóSimon 
1861-ben 20000 frt-t hagyott tanulmányi célokra s még több 
kisebbalapítványt tett; — Gorovejakab az özvegyek, árvái-., elhagya
tottak felsegélyezésére adott nagyobb összegű hagyományával a 
város közönsége által 1769-ben létesített „örmény szegények 
institumának“ alapját gyarapította.

Szainosújvár kulturális és emberbaráti intézményei sem 
maradtak mostohán, mert Balta Péter 1775-ben 13.888 frt-os ado
mányával a nőnevelést óhajtolta előmozdítani, — Karátsonyi Emmá- 
nuel a szegényház (Institutum Karátsomanum) céljaira 22000 frt. 
fagyott. Lukácsi Kristófnak (1876) az örmény püspökségre tett 
alapítványát — a Lukácsy-féle örmény kath. a Világosító szent 
Gergelyről elnevezett fiú árvaház (a Mechitarista szerzet tagjainak 
vezetése alatt áll) fölállítására fordították, míg az örmény kath. 
leányárvaház létesítését Kovrig Tivadar (1894) 60.000 frtos 
alapítványával tette lehetővé, — a fiúárvaház céljaira még Czetz 
Gergely Հ1S89) 43.000 frt. hagyományozott.

A nagy jótevők sorát két névvel zárjuk be; ezek egyikének böl
csőjét sem ringatták a haza földjén. Pototzky János lovag przemyseli 
róm. kath. püspök az egyik, ki az erzsébetvárosi örmény tanuló
inak részére tett alapítványt (1832-ben a lembergi kamarai pénztárba 
fizette be), — a másik Murád (Moorat) Sámuel, ki „Ő Felségének leg
felsőbb felügyelete alatt“ 70.000 font sterlinget hagyományozott azon 
célra, hogy „az egész ausztriai birodalomban“ bárhol is található 
örmény ifjak fefeegítést nyerjenek (Szamosújvár vár. levéltár 1846 — 59 
szám) [Murád $. és Rafael S. több milliós alapítványukkal vetet
ték meg alapját a nevükről Velencében elnevezett hírneves örmény 
nevelőintézetnek.]

E nagy nevek mellett még sok nemeslelkű adományozóét 
lehetne még fölsorolni, kik az örménység általános vagy egy-
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egy család kulturális életének fejlesztését kívánták elősegíteni, 
(családi alapítványok).

Az örmény ség hulturális haladásának és néprajzi sajátosságá
nak retrosprektiv képét van hivatva bemutatni a Szamosújvárt egy 
európai hírű etnográfus, dr. Herrmann Antal úttörő kezdeménye
zésére, s az ő, valamint Szongot^Kristóf, és Merza Gyula lelkes 
munkássága folytán, i907-ben alapított Örmény-Múzeum.

A magyar örménység büszke lehet, hogy a keleti ábránd 
magyar talajból sarjadt ki s a világ egyetlen ilynemű intézményét 
létrehozta, amely pantheonja kíván lenni az örmény műveltségnek, 
az örmény szellem és kéz alkotásainak.

Nem alapnélkül nyilatkozott tehát Orbán Balázs báró1) az 
örménységről úgy, hogy „az újabb időben (1869), a műveltség 
és tudományossság oly nagy előhaladást tett közöttük, hogy e 
tekintetben a kor szellemével nemcsak előhaladtak, hanem mond
hatnod túlszárnyaltak másokat; mináen mi jó és nemes felkarolni 
előmozdítani igyekeznek.“

A magyar-örmények történetének tárgyalása alkalmából nem 
lehet figyelmen kívül hagyni azt az önként fölvetődő kérdést, 
hogy az örmények szétszóródottságának mi a tulajdonképeni 
alapja, illetve oka ?

E kérdés megvilágításánál természetszerűleg csak a nagyobb 
csoportok megjelenésére lehet figyelt mmel lenni, mint amelyeknek 
akaratelhatározását nem a subiectiv érzések, hanem az általános 
és az egész tömegre ható események irányítják!

A fönti általános kérdésre a választ a magyar-örmények 
története világosan megadja: a keresztény valláshoz és fajisá- 
gukhoz való törhetetlen ragaszkodásuk!

Az örménység — mint politikai nemzet — a pogányság 
áradatában a keresztény vallás előharcosa volt s annak érdeké
ben és védelméért folytatott ezeréves ádáz küzdelemben vérzett 
el, mert a vallás nem külső forma náluk, hanem belső meggyő
ződés, eltekintve attól, hogy Keleten — politikai elnyomatásuk 
óta — faji és szellemi életüknek menedéke és fönntartója: az 
egyházi1 2) A magyar-örmények őseinek keresztény mívolukért kellett 
odahagyniokősi lakhelyüket: Anit; emiatt kellett a kaukázusi, Krim 
félsziget!, majd a lengyelországi és moldovai otthonuktól is búcsút

1) Székelyföld leírása* Pest 1869. II. kötet 15. old.
2) Az örmények vallásos érzületére lehet következtetni abból is, hogy 

a magyar-örményeknek is letelepedésükkor első gondjuk vo t telepeiken az 
Istenek díszes hajlékot emelni és lelkivezetőjük anyagi jó megélhetéséről 
gondoskodni. Nemcsak az összességben hanem az egyesekben is megvolt ez 
a vallásos készség, s úgy Erzsébetvároson, mint Szamosújvárt templomokat 
találunk, amelyek egyes családok vallásos buzgalmának bizonyítékai; így a 
Simay család Szamosújvárt a Salamon templomot, Erzsébetvároson a Török 
család építtetett templomot.
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venni. Igen jellemző például szolgál etekintetben az újvidéki örmény
telep keletkezése is: 1739-ben. midőn a törökök Belgiádoi elfog
lalták, e város keresztény lakóinak nagyrésze, közöttük 
örmény család is, a török járom és üldöztetés elől Erzerumi 
Jakab örmény apostoli hítküldér vezetése alatt — a Száván és 
Dunán átkelve — Újvidéken és Péterváradon telepedtek le J)

Azok a nagyobb arányú üldöztetések, amelyek a magyar
örmények őseinek kezébe vándorbotot nyomtak, Keleten az újabb 
időkben megismétlőd.ek, s a törökök azt a vallási gyűlöletet, 
amelyet a keresztény népekkel szemben mindig tanúsítottak, ia 
politikai hatalmuk alá került, közéjók ékelt s az izlamosítás elöl 
kitért keresztény örmény nép ellenében elképzelhetően fokozot
tabb mértékben éreztették s azzal ma sem hagytak föl. — A vak 
lási türelmetlenséget—áz adott tényleges helyzetben — a politikai 
térre is átvitték, s ma a törököknek az örmény kérdést illetőleg 
politikai irányelvük az. hogy az csak az örménység kipusztulásá
val szűnik meg?) 1894—1896-ban ennek az elvnek honolt 
a töröK kormányzat, ‘amidőn 300.000, örménynek legyilkolását, 
az ú. n. hamidi mészárlásokat megakadályozni nem sietett, 
majd tudomásul vette 1909-ben az ifjú-törököknek Kilikiaban 
való működését, amikor 30.000 örmény esett a fanatizált fömeg 
dühének áldozatul.*) A minden emberi képzeletet meghaladó 
kegyetlenkedéseknek és mészárlásoknak — amik az 1914— 1918-iki 
világháborúban még nagyobb arányokban megismétlődtek,4) ՝■-*֊ 
természetszerű következménye volt, hogy nagyobb csapatok búcsút 
mondottak ősi hazájuknak, annak a földnek, melyet évszázadokon 
keresztül vérükkel és könnyeikkel öntöztek. Útjuk részben a 
Nyugatra, Délre (Kairó, Alexandria), részben pedig az Újvilágba, 
Amerikába vezetett, ahol újabban igen népes örmény kolóniák 
alakultak. . ՛ ՛

A lovagias magyar nép elfelejtette a 150 év minden már- 
tiriumáts békejobbot nyújtod a török nemzetnek, mert már nem 
mint győző és letiport, hivalkodó és megalázott, hanem mint 
egyenrangú felek állottak Szabadon egymás mellett; — Az örmény
ség nem felejthette el a multat, mert a fanatizált tömegnek

9 Duha Dávid újvidéki örm. kath. plébános: Az újvidéki örmény telep.
(Armenia 1894. évf. 393. o.) v" ’՝

2) Paul Rohrbach egyetemi tanár: Armenien. — Stuttgart. 1919. —
Dr. Marquart egyetemi tanár; Die Entstehung und Wiederherstellung der 
armenischen Nation. Berlin. 1919. ՝.՛»՛՛

3) Fenti munkák, valamint dr. J. Lepsius: Deutschland und 
Armenien 1914—1918. Sammlung diplomatischer Aktenstücke Pots
damm. 1919

0 Dr. Dr. Lepsius fentidézétt, valamint; Der Todesgang des Armenischen 
Volkes. Potsdamm. 1919. c. munkájában a német diplomáciai akták közlése 
nyomán 800.000 teszi azon örmények számát, kik a „törökök po itikai" 
világnézetének áldozatául estek, — s kétszer annyira azoknak a számát, kik 
árvákká és özvegyekké lették.

й .
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évszázadokon keresztül meg-megújuló kegyetlenkedései, feldúlt 
családi tűzhelyük emléke, házaik üszke a történelmi multat állandó 
„jelenné“ rögzítették meg!

Az ősi hazában vísszamaradoltak, az évszázados elnyomás, 
a legkegyetlenebb üldöztetés s megpróbáltatás dacára, a legújabb 
időben is, az éíniakarásnak, a szabadság és hazaszeretetnek, hitükhöz 
való ragaszkodásuknak oly heroikus példáit szolgáltatják, aminők
höz hasonlókat csak a történelem legszebb lapjai örökítenek meg!

A magyar-örmények e gazdag lelki örökség mellett, az 
évezredes nemzeti szokásokat is — bár elmosódóban — fönn
tartották a családi életen belül s megőrizték a faji jellemvonáso
ké anélkül azonban, hogy ezek valaha is alapját képezték volna 
bárminő hazafiatlan magatartásnak.

igen jellemző adatoKat olvashatunk De Gerandó Ágost francia 
írónak (1845-ben Parisban) ,,Transylvanie et ses Habitatnsu cím# 
művében, ki úgyanottan a magyarság nemzetiségi politikájának is 
röv.d jellemzését adja: „Meg kell adni az örményeknek, hogy 
Erdélyben jó polgárokként viselkednek. Ők megértették, mily nagy 
szükség van az országban lakó népek egyezségére és ne t táp
lálnak előítéleteket, amelyek ezt az egységet lehetetlenné teszik. 
A hódítás joga a magyaroknak adta e magyar föd birtokát. 
A legyőzött népeket, amelyek sokáig szolgaságban elek, maguk 
a magyarok emáncipdltdk és ma már nem kívánnak tőlük egyebet, 
minthogy velük egységes néppé egyesüljenek...

Hasonló szenemben nyilatkozott Orbán Balázs báró1) is az 
örménységről, „az életrevaló, a szerencsétlenség iskolájában 
tevékenységhez szokott s kereskedelmi szellemet kifejtett népről“ 
, E nemzettöredék nem vala hálátlan e hazához, nem vált az 
édes anya kehién felnőtt viperává, mint némely szintén ily kegye
lettel, ily vendégszeretettel, ily testvériességgel fogadott vendé
geinkkel történt; ők átérték, mivel tartóinak e hazának, miért 
minden alkalommal méltóknak mutatkoztak arra, hogy e haza 
őket édes és szeretett fiai közé számítsa“

A magyar örmények története tanulságul szolgál és messze 
kisugárzó követendő példát mutat,') hazánk nemzetiségeinek, 
hogy az ősi faji jelleg megtartása, annak szeretete, a legmele
gebb összhangban élhet az őszinte tiszta állampolgári hűséggel, 
a hazafisdggal és a testvéri szeretettel!!

A nagy világégés után a vértelen harcot ádázán, szívósan 
tovább vívják a történelmi jogok és hagyományok ellen, melyek

1) Székelyföld leírása. 1869. II. kötet 76. oldal.
2) Bartha Miklós, egyik legkiválóbbpublicísta-irónk, a „Magyar- 

ország“ egyik vezércikkében többek között elmondja, hogy: „az örmények 
bevándorlása óta tömeges megtelepülés hazánkban nem volt. Fajunkra, 
nemzetünkre, hazánkra Istenáldását képezte az örmény bevándorlás. Izom- 
erős. értelmes, házafias, munkás polgárokkal szaporodott meg hazánk. 
Vagyont, jó erkölcsöt hoztak magukkal s szinültig magyarokká lettek."
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az ·utóbbi évtizedben a belső erők romboló munkájának is 
hálás terrénumul szolgált. A koncentrikus támadás a sok nem
zedéken át öröklött ősi erények, nemzeti jellemvonások acélos 
erejét megtörték s a fajok életereje nagy megpróbáltatások előtt 
áll. Minden haza/innak kötelessége, szellemi és fizikai erejét 
megfeszíteni, hogy fajának értékes tulajdonságait, erényeit föl- 
színen tartva, egy súlyos küzdelem esélyeivel szemben, a győzelem 
lehetőségét megteremtse

Az örmény faji jellemvonások is elhalványultak, az ősi 
örmény erények is intenzívitásukból sokat veszi ettek, pedig épen 
ezek a kiveszőben lévő lelki tulajdonságok, örmény mivoltuk, 
telték értékessé, tartalmassá, erőssé, becsülté a magyar-örmény- 
séget a múltban. Az örmény ség tehát akkor, midőn faji 
önérzetét, öntudatát, az összetartozás érzését ápolja, ősi erényeit 
megőrzi s az örmény hagyományokat kultiválja, nemcsak fajával 
szemben rójja le köteles adóját, hanem a közületnek, az összes
ségnek, hazájának — amelynek keretében megélhetését, boldo
gulását kívánja továbbra is biztosíttatni — tesz megbecsülhetetlen 
szolgálatokat. Ez nem céloz szaparátisztikus törekvéseket, 
hanem épen ellenkezőleg, a nemzet javát szolgáló ideá
lis erőgyűjtés, egyik kútforrása kíván lenni.

Ápoljuk az örmény hagyományokat, fordult e szózattal a 
magyar-örménységhez dr. Herrmann Antal, az egyetlen magyar 
armenofil, — mert nem él nép Európában, mely régibb kultúrá
val, történelemmel, irodalommal dicsekedhetnék, szép nemzeti 
szokásaik mindannyian jelentőségteljesek, humánuson, tiszták. 
Nincs meg bennök a prim hív állapot barbársága, a káros babona 
sötét árnya. Patriarchális életmódjuk a családi erények szentélye 
s a buzgó bensőséges vallásosság, az örmény jelleg lényeges 
vonása.

A hagyományoknak, az egyes családok körét meghaladó, 
az összességben való eredményes ápolhatása az érintkezés, az 
összeköttetés bizonyos fokát feltételezi. A magyar örménység 
hosszú évtizedeken keresztül szellemi és erkölcsi központ nélkül 
állott. A már-már diadalmaskodó közömbösséggel szemben 
Szongott Kristóf ,,Ármeniá“-ja vette föl a harcot (1886.) s vívta 
20 éven keresztül lángoló lelkesedéssel nehéz, de céltudatos 
küzdelmét. Nagy célokat szolgált s nagy feladatokat teljesített. 
Nagy és életrevaló eszméket érlelt meg s vezetett a megvalósulás 
felé; nagy célú intézményeknek alapját igyekezett lerakni, ame
lyeknek intézményes kiépítése és továbbfejlesztése azonban, már 
a jövő feladatát képezi.
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Az örménység szerepe Londontól 
Kalkuttáig.

Irta: dr, Hovhatinesian Eghia.

A kelet egyik számra nézve legkisebb, de mindamellett kul
turális és gazdasági szempontból igen értékes népe, az örmény. 
Ősi keresztény nép. Ázsia egyetlen bennszülött keresztény népe, 
amely még akkor is amikor állami függetlenségét teljesen elvesz
tette, a nemzeti lét minden attribútumának birtokában volt. Teljes 
nemzeti életet élt és él nemcsak ősi hazájában, hanem még a 
diasporákban is. Ahol néhány örményt együtt Iá urk, ott van 
m^ga az rmény nemzet is. Görcsös ragaszkodás az ősi hagyo
mányaihoz, mélységes szeretet az anyanyelvével szemben, 
áhitatos tisztelet vallása iránt, jellemzik ezt a népet. Ez a tulaj
donsága teszi őt tántoríthatail n hazafiúvá.

Gyakran a zsidóval hasonlítják ossz-, különösen azok, akik
nek megfigyelései felületesek, pedig e két nép között sokkal több 
az ellentét, mint a hasonlatosság. A zsidó nemzeti élete már régen 
megszűnt, az örményt éppen a nemzeti összetartozás jellemzi; 
az örménység csak a kényszer folytán távozik el hazájától és 
akkor is lehetőleg annak közelében telepszik le. A volt Török- 
birodalom határain kívül csak egyes emporiumokban találjuk őket, 
míg a zsidó szétszórtan az egész világon elterjedt. Minden nép
nek megvan a maga zsidaja, míg az örmény csak egy néphez 
tartozik és ez az ő népe. A zsidó sehol sem assimilalodiic annyira, 
hogy sajáts gos faji jellemvonásai eltűnjenek és csak külsőleg 
olvad bele az egyes nemzetekbe; — az örménynél ez utóbbi 
beolvadás csak kivételesen fordul elő, viszont nem egy helyen 
tette magáévá az őt körülvevő nemzet faji erényeit. A zsidó csak 
kereskedj az örmények között van sok ügyes kereskedő, de a 
nép zöme nem az. hanem földmíves és iparos. Az örményben 
meg van az állami léthez szükséges minden ényező es tulajdonság, 
a zsidóban a legtöbb államalkotó tényézó már tégen eltűnt. 
A létért való küzdelemben az anyagi jólét iránti vágy nem tör 
benne oly elemi erővel elő, mint a zsidóban és éppen ezért esz
közeiben válogatósabb.

Armeniáoan, tulajdonképepi hazájában az örménvség zöme 
fö dmívelő, a kelet anatóliai vilajetekben, Erzeruin körül, Mus 
völgyeben, Araxes mentén, Kaukázustól délre mezőgazdasággal 
foglalkozó örmények által lakott egész sereg falut találunk.
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Az örmény fennföldön lakó örménységnek 65-72°/o-a őstermelő, 
sőt Konstantinápoly tőszomszédságában, Kartal, Maltepe, Alemdagh 
körül, még a Herceg szigeten is, a fővárostól tehát alig 30—40 
kilóméternyire nagyszámban találunk örmény parasztot.

Az örménységnek főfészke mindenesetre Armenia, értve 
ezalatt az egész örmény fennföldet. A volt orosz-Örményország
ban — vagvis a mai Armenia köztársaság területén, ami Karsz. 
Erivan és Elisabetpol kormányzóságoktól, illetve örmény beosztás 
és elnevezés szerint Vanant, Sírág, Szűnik és Ararat tartományok
ból áll, az örménység nagyobb jólétnek örvend, mint a Török
birodalom területén; Anatolia keleti részén, az u. n. örmény 
vilajetekben (Erzerum, V; n, Bttlis, Ch rput, Diarbekir és Szivaz) 
mérhetetlen sok szenvedésnek volt és van kitéve. Az egész örmény 
fennföldön, sőt Kaukázustól a Földközi tengerig ők a ga?dasági 
élet funkcionáriusai és az ipar is — egyik különleges ipartól 
eltekintve — kizárólag az ó kezükben van. Itt-ott találunk egy 
török kovácsot, egy két török fagylalt készítőt, vagy mahallebidsit 
(tejes étel-készítőt), de a lakatos, az asztalos, a szabó, különösen 
pedig az órás és az ékszerész, tehát azon mesterségeknél, ahová 
mégis több ész kell, rr int a tcjberízs főzéshez, mindenütt örmény. 
Nem egy vándor örmény iparos faluról-falura jár ellátja az 
illető falu szükségletét, sőt a néhány hónapos ottani tartózkodása 
alatt a falubeliekből egy-két embert megtanít arra a mesterségre. 
Így vitte az örmény évszázadokon át az ipari munkáját, tudását és 
műveltségét faluról-falura, egyik vilajetből a másikba és már ezzel 
is oly közgazdas gi és kulturális szerepet töltött be. ami őt a 
Kelet egyik legfontosabb elemévé emeli.

De ne képzeljük az örményt oly viszonylatban, mint Magyar- 
országon a falusi zsidót szatócs üzletével avagy korcsmái 
monopóliumával! Magyarországon a zsidó mindenütt lefoglalja 
magának e két üzleti ágat és minden falu korcsmájában és fűszeres 
boltjában ó terpeszkedik még akkor is, ha rajta kívül a faluban 
más zsidó nincsen. Az örmény a volt török-birodalom te tiletén 
rendesen csak az örmény falvakban lakik; ha a lakosság vegyes, 
megvan a külön örmény negyed és az örmény iparos és kereskedő 
e negyedben székel; ez a negyed a legtisztább, legrende ebb; 
ezzel szemben az egész világon a zsidó ghettó a legpiszkosabb. 
Aki valaha Brusszában, Rodostóban avagy Adanában járt, az már 
ottlétének első napján erről meggyőződhetett.

A török-birodalomnak egész ipara, a tengerparti vidékektől 
eltekintve, ahol a vezetőszerep a görögé, mondhatni kizárólag az 
örmények kezében van. A konstantinápolyi örmény ékszerészeknek 
és aranyműveseknek világraszóló híre van; perzsa és smyrna 
szőnyegeknek igen tekintélyes része örmény hajadonok munkája 
és a török szónyegiparban az örmény tudás, ízlés és munka 
számottevő részt vesz. így van ez a selyemiparban is; Brussza és 
környéke ez iparban igen gazdag; a hernyótenyésztés, a gubák 
feldolgozása örményházakban megy végbe és a legtöbb műhely 
örmény kézben van. A török népviselet ruháit leginkább örmény



szabók készítik és a török pasák, gazdag bejek házaiban az első 
szakács igen gyakran örmény, hiszen ő készíti a legfinomabb 
dulcsaszát és rahátot. Az üldözött gpvur még erre is jó! Szolgál
hatok egy kis statisztikával is. 1912-ben a Szivaz-i vilajet gazda
sági és ipari életéről behatóbb munka készült; adataimat e műből 
vettem ki. Szivaz — örményül Szepaszdia — csak részben tartozik 
a tu ajdonképpeni Örményországhoz. Ebben a vilajetben 1912-ben 
5750 kereskedelmi üzlet volt, ide értve a legkisebb boltot is; 
ebből 3750 örményé volt; 150 nagyobb, műhely, illetve gyár, ebből 
130 örmény; a török nő fejkölőjéül szolgáló u. n. jazma készíté
sével 22 gyár foglalkozott e tartományban és mind a 22 örményé 
volt; volt továbbá 3950 kisiparos, ebből 3050 örmény.

A kereskedelem terén úgy Armeniában, mint a török birodalom 
egész területén az örmény szerepe még fontosabb. A török nem 
kereskedő; egysze ű kis boltjaival ugyan szerencsét próbál, de 
török nagyáruházai nem igen találunk. Kis boltjában nagy nem
törődömséggel ül, lesi az Allah küldötte „müsterit," a vevőt, 
ki ha vesz, jó, de ha nem vesz. az sem baj! Az igazi kereske
delem a görögök mellett az örmények kezében van. Ez utóbbiak 
körülhálózzák kereskedelmükkel az egész országot, de ócska
vasas örményt hiába keresünk, egyetlen egyet sem találunk; az 
még a Levantéban is a zsidó ! Rongyos, piszkos, szedett֊vedelt 
boltban örmény tulajdonost ne is keressünk, de ha látunk csinosabb, 
rendesebb külsejű kis vagy nagyobb boltot), akkor bent valószi- 
kiileg egy örmény ül, ki cégtáblájára nevét a francián és a törökön 
kívül örményül is kifesteti.

Erzerum, Caesarea, Adana nagyfontosságú transító kereske
delmét tisztára az örmények látják el; Konstantinápoly felé irá
nyítják az anatóliai, illetve Perzsiából oda szállított nyersárut, 
félgyártmányt és kézműt, a városból pedig az ipaii termékeket az 
ország belseje felé. Konstantinápolyban közel 200 000 örmény él, 
kiknek kb. 50 templomuk, 80 iskolájuk van. Ebben a városban 
analfabéta örményt hiába keresünk és minden örmény legalább 
két-három nyelven beszél, legtöbbje azonban nyégy-öt nyelvet is 
ért. Konstantinápoly ez időszerint az örménységnek legfőbb kultúr- 
központja, ide kerül az armeniai kivándorolt, itt tesz szert kultú
rára a falu gyermeke; az armeniai ifjú tanulmányait Bosporus 
partján folytatja ; és a nyugati főiskolákba is a byzánci retortákon 
keresztül jut. Itt székel a törökországi örmények patriarchája, kinek 
hatásköre Oroszországon kívül az egész örménységre kiterjed és 
habár az ecsmiadzini katholikosz az örmény egyház feje, politikai 
szempontból a konstan inápolyi patriarcha, már a székhelyének 
exponáltságánál fogva is, nagyobb tekintély.

Konstantinápoly látja el az egész világ örménységét a leg
fontosabb, legelterjedtebb napilapokkal és fo yóiratokkai, melyek 
úgy tartalom, mint külső kiállítás szempontjából a nyugateurópai 
lapok nívóját megütik. Úgy az örmény, mint a török színházi élet 
éltető eleme az örmény. Áll ez a zenére is. Érdekes, hogy az 
aristokrata jelleggel bíró negyed, Kadikőj-Moda nagy részben
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örmény. Az első szálloda — Hotel Tokatlian — az európaiak 
egyetlen kávéháza.örményé.Néhány európai és görög cég kivételével, 
a legtöbb nagykereskedő örmény Csodalatos, hogy e városban 
ötször annyi az örmény, mint a zsidó, mégis a gomba módra elsza
porodott pénzváltónak — szarai— több mint a fele, zsidó.

Orvosok, ügyvédek, bankárok, tanárok, magas rangú állami 
tisztviselők, külföldi diplomaták dragománjai között igen sok az 
örmény, ahová őket eszük és szorgalmuk juttatja. Hamid Szultán 
magán pénzügyminisztere mindig örmény volt, a török külügy
minisztérium helyettes államtitkárja legtöbbnyi e örmény volt, sőt 
a Szultán jogtanácsosa, kinek a «fermánok és iradék» készítésé
ben nagy befolyása van, hosszú évek óta örmény. Micsoda rövid
látásra vall az örmények évszázados, szüntelen üldözése és szisz
tematikus kiirtása, ami nemzetgazdasági szempontból is az Ottomán- 
birodalomra nézve sokkal nagyobb veszteség volt, mint bármely 
vesztett háborúja.

Még mielőtt búcsút vennék a f várostól, meg kell említenem, 
hogy ott és a környékbeli községekben a legtöbb halász görög és 
örmény, akik szövetkezet-féléket alkotva mennek a nyílt tengerre. 
E'ek oly életet folytatnak, min* a dán avagy az olasz halászok és 
mindazok, akik az örményt előszeretettel hasonlítják a zsidóhoz, 
megtekinthetnék az ottani földmívest, iparost és halászt is.

Az Ottomán-birodalom kereskedelmi gócpontjaiban mindenütt 
találkozunk az örmény iparossal és kereskedővel. Brussza, Kaiszeri, 
Konia. Adana, Haleb, Erzerum, Trabezunt, Van, Bitlis kereskedelme 
és ipara jórészt az örménység kezében van; a kaiserii származású 
Örmény kereskedőnek európai híre van, pedig ezek nem is tudnak 
örményül beszélni, csak egyes imákat tanultak meg örmény nyel
ven. Tokát és különösen a kis Agn városokból kerü t ki nem egy 
férfi, kinek nevét az örmény irodalom megörökítette (igy Tsobanian 
A. is, a francia akadémia tagi'), Caesarea pedig európai hűti 
kereskedőket adott. Ha viszont Erzingjanba megyünk, egész utca
sorokat találunk örmény kézművesekkel, Damaskusban pedig nem 
egy örmény fegyverkováccsal fogunk találkozni.

Kiemelni kívánom Kilikidt, az örménység második hazáját, 
ahol Ani város pusztulása után az örménység a Rup nidák, majd 
pedig a Lusignan dinasztia vezetése alatt új otthont alapított. Ennek 
az országrésznek jellege ma is örmény és minden várrom, minden 
templom örmény múltra mutat. Az Adanai vilajet lakosságának 
nagy többsége, az 1908 iki mészárlásokat megelőző időben, örmény 
volt. Mersina, Adana, Sis városok és környékük gazdagság tekin
tetében első helyen állottak Termékeny talajon virágzó földművelés, 
fellendült ipar, aránylag jobb közlekedés és hatalmas kereskedelem 
volt e területen. Egyrészt Szíria felöli karavánok, másrészt a Mer- 
sinában kikötő oceánjáró hajók hozták a rengeteg árut, amit az 
ottani Örménység Kis-Ázsia déli részén, 3—4 vilajetnek juttatott, 
Egy ismerősöm, ki Adanából Sisig — ezen tipikusan örmény 
városig — kocsin ment, elragadtatással beszélt és hozzá tette, hogy 
„négy órán át mintha állandóan kerten mentem volna keresztül.“
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Ennek a vidéknek Örmény jóléte vette rá a török kormányt arra, 
hogy 1938—1909 években, a török foradalom után, tehát az 
az alkotmányosság alatt, gyilkosággal és gyújtogatásokkal itt is 
koldusbotra juttassa a megtizedelt örménységet. Adana városát 
teljesen elhamvasztották; aki életben maradt, az Cyprus szigetére 
és Egyiptom felé sietteti. Menekült szemtanukkal mondattam el a 
a történteket és közvetlen a mészárlások utáni hetekben magam 
is láttam egy menekült csoportot a fővárosban, a legnagyobb 
ínségben. Csakhogy bámulatos e nép szívóssága! Makacsul küzd 
a nemzeti létéért, dacossan harcol a megsemmisülés ellen és a 
sok deportálás, mészárlás stb. dacára Hadsin, Zeitun, Sis, Adana, 
Mersina és környékük ma is túlnyomólag örmény; egy 1921. 
február havi jelentésben olvastam, hogy Adana ma valóságos örmény
város képét viseli. Ezen a területen annyi az örmény műemlék, 
iskolai és egyházi alapítás, hogy erről a vidékről az örmény jelle
get eltörölni lehetetlen. És ez a terület valóságos Kánaán lenne, 
ha az ottani örménységnek nem volna oka életét és vagyonát állan
dóan félteni. Mikor 1914 ben felmerült Kilikiának a monarkiánk 
gazdasági érdekkörébe való bevonásának terve, miről 1914 tava
szán az újságok is sokat írtak, bátorkodtam a magyar kormány 
figyelmét felhívni arra, hogy ahhoz a célhoz egyetlen út vezethet 
és ez az ottani örménység megnyerése, javasoltam, hogy a magyar
örmények bevonásával alapítson a kormány Kilikiában örmény 
iskolákat, kórházakat, műhelyeket és ezzel a célját biztosan eléri. 
Sajnos a bekövetkezett világháború mindezt meghiúsította. Még 
Kilikia körül maradok: Zeitun, ez a sziklába épített örmény város, 
amely olyan, mint egy sasfészek, fogalom az örmények körében. 
Ez a kis város egészen a hatvánas évekig független életet élt, a 
török kormány csapatainak hónapokig ellentállott és ismételten 
bevehetetlennek bizonyult. „Zeitunei“ azaz Zeitunióta, ez a leg
előkelőbb nemesi titulusnál is több az örmény nyelvben; ez a kis 
város vitézségével, mint egy világító torony világított a nemzetére 
és habár sokat szenvedett a világháború alatti deportálás folytán 
a népe, a hős Zeitunioták ma újból urai a sasfészküknek. Ott fent 
a sziklák között minden örmény fegyverkovács és harcos. Sis 
városában — ahol a kilikiai érsek székel — már az örmény kereszt 
emelkedik és tekintve, hogy ezt a népet a nemes keresztény val
láshoz való hűséges és utólérhetetlen ragaszkodása mentette tneg 
a végpusztulástól és kivívta a világ bámulatát. A sisi kereszt 
nem kevésbé fontos az örménység történetében, mint a zeituni 
fegyver. Ennél a népnél a keresztény vallás és a nemzet eggyé forrt 
és egymástól elválaszthaíatlanokká váltak. Érdekes megemlí
teni, hogy a sisi érseknek címe „Katholikos dann Kilikio“, 
ami magyarul: a Kilikiai ház érseke.

A törökországi örmény iskolák ügyéről is meg kell emlé
keznünk; az iskola rendesen felekezeti, de egyesületek és magá
nosok által fenntartott iskolák is vannak. E téren fontos helyet 
tőit be az u. n. „Miaciál“ és az „Azkanver"; az előbbi az „egyesült 
örmény iskolaegyesületek“, az utóbbi a honszeretö örmény nők
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egyesülete; közel két évtized óta igen fontos szerepe volt az 
egyptomi jótékonysági egyesületnek, röviden: Parekorcagannak.

A különböző nemzetiségek iskoláinak számarányát az alábbi 
számok mutathatják; a hat keleti vilajetben 1901-ben volt 438 
örmény iskola, 29054 fiú- és 7785 leánytanulóval és csak 150 
török iskola 17000 tanulóval. Örmény analfabétát alig találunk; 
a gyermekek a legkezdetlegesebb állapotok mellett is, súlyos 
nehézségekkel küzdve járnak iskolába, ahol 60—100 tanulónak 
néha csak egy tanítója van, aki ambícióval, hazaszeretettel, való
ságos önmegtagadással és önfeláldozással önti bele a gyermekekbe 
az ismeretek egész tömegét és gyakran a falusi elemi iskolából 
sokkal több tudással jön ki a 10—12 éves fiú, mint igen sok 
polgári iskolát végzett egyén.

A volt Orosz-Örményország területén, melynek főhelyei 
Erivan, Kars, Susi, Aiexandropol, Elisabethpol, Ecsmiadzm stb., 
az örménység helyzete minden tekintetben jobb volt. Sőt még 
Georgia fővárosában, Tifliszben, ahol a lakosság többsége örmény, 
minden fontos gazdasági és kulturális erő az örmények kezében 
volt és van most is

Rendezettebb az iskolaügy is; hírneves a „Kevorkian“ felső 
iskola. Ez a terület egészben örmény jellegű és a szomszédos 
országrészek sem képzelhetők el az örmények nélkül. Nem egy 
petroleumforrás örmény kézben van és „Mantasof" címkével 
ellátott petroleum tartályok az egész világot elárasztják. Az 1917. 
évi hivatalos kiadású kaukázusi kalendárium szerint Kaukázusban 
1,859.663 örmény volt, magában az Erivan tartományban 670.000; 
a kaukázusi nemzetiségi tarkaságban számban csupán a török
tatár népek haladták felül az örményeket; kb. 2Va niillió török
tatár volt. Ugyanitt az örmény lakosságnak 70%-a földmíves és 
12%-a iparos; a török-tatár népek kivételével egyetlen egy nép 
sem mutat ilyen nagy százalékot az őstermelés terén. Ugyanakkor 
a közhivatalokban, valamint szabad pályákon igen sok örményt 
találunk, különösen azonban a volt orosz hadseregben, ahol igen 
magas rangokra tettek szert, így Lorisz Melikov, Der-Ghukaszov, 
Lazarew stb. . .

A kaukázusi örmények közül sokan az orosz birodalom 
egyéb területeire költöztek és így Peírogradon kívül igen sok 
gazdag örményt találunk Moszkvában (híres örmény középiskolája 
van) és Odesszában. Krím félszigeten és Besszarábiában is vannak 
elszigetelt örmény telepek, melyek korábbi keletűek és sajnosán 
legnagyobb részök eloroszosodott. Ajvazovszky, a híres tenger- 
festő, nemcsak származására nézve, hanem nyelvére és lelkére 
nézve örmény volt, édes fivére pedig örmény püspök.

A Káspitó és a Feketetenger között elterülő területen az 
örménvség igen fontos gazdasági és kultúríényező.

Előkelő helyet foglal el az egyptomi örménvség; Kairó, 
Alexandria, Portsaid és Zagazig városokban találjuk őket nagyobb 
számban, ahol mint dohánygyárosok (Matossian stb), bankárok, 
orvosok, ügyvédek és földmívesek élnek és nem csekély számban
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vannak az iparosok. Egyptom az örmény ség közeli Amerikája f 
Az utolsó három évtized alatt igen sok örmény menekült, különösen 
Kilikiából oda és hamarosan szép pozícióra tettek szert-. Ma már 
úgy Kairóban, mint Alexandriában örmény napilapok is vannak. Az 
egyptomi örménység a legutóbbi évtizedek alatt a nemzetének 
nagy szolgálatokat tett. Boghos Nubar pasa, a volt egyptomi 
miniszterelnök fia, 1906-ban Kairóban megalapította az „Örmény 
jótékonysági egyetemes egyesületet,u 
„ Parekorcagan", amelynek célja a hazai földhöz hű maradt 
.örmenységet gazdaságilag (vetőmaggal, állattal, szerszámmal, 
földdel) és kultúrszempontból (iskolaalapítással) felsegíteni és a 
vísszávándorlást előmozdítani. 1913-ban az egyesületnek már 
,123 f.ókja volt, ebből 47 Amerikában. Alig néhány év alatt 
milliókat fordított a fenti célra és milliókat tartalékolt. Igen nagy 
volt a felbuzdulás՝, tiz-százezer koronás adományok egymás után 
érkeztek és igen sokan örökösükké az egyesületet nevezték ki, 
mások pedig az egyesület javára életüket biztosították. Működik 
ma is, sőt tagjainak száma ma már a 10.000-t meghaladja. Van 
tanítóképezdéje, kórházakat létesített, elemi iskolákat alapított nagy 
számban és számos vándortanítót is tart.

Keletre az ázsiai törökbirodalomtól, különösen észak Per
zsiában találunk nagyobb örmény területeket; Urmia-tó környéke 
egyébként még Armenia teiületéhez tartozik. Az itteni örménység 
jómódú és kultúrszerepe igen nagy. A független Perzsiáért küzdő 
felkelő csapatoknak vezére, Yeprem örmény volt, ki a perzsa nép 
előtt nagy népszerűségre tett szert. A perzsa diplomáciai korban 
is igen sok örmény volt, (legutóbb a berlini nagykövet.) Per
zsiában Tebrisz, Teheran és Ispahan városokban találunk nagyobb 
számú örményt. Minden indok megvolna ahhoz, hogy a perzsa 
és az örmény nemzet közöd jobb szomszédi viszony keletkezzen, 
mert nyelvük rokon, múltjuk igen sokban közös — nem egy 
örmény uralkodó perzsiai eredetű volt — és a perzsa nép síita 
lévén, a szunnita törököt nem igen szíveli.

Kelet felé most már csak Elö-lndiában akadunk örményekre. 
Örményország függetlenségének elvesztése után fiainak jó része 
megmaradt az ősi hazában és ott szenvedett továbbra is; egy 
nagyobb része nem messze az ősi hazától telepedett le; egy 
számottevő része azonban búcsút vett hazájától és útnak indult; 
ezeknek egyik része nyugat felé ment, kisebb része pedig kelet 
felé és az utóbbiak Indiában telepedtek le. Kalkutta, Bombay és 
Matras az a három indiai város, ahová nagyobb számú örmény 
jutott. India földjén jelent meg az első örmény nyelvű napilap.1) 
Az egész . ilággal összeköttetésben álló örmény kereskedőket 
találunk itt, kik mai valutáris átszámítás mellett sok milliárdra 
menő üzleti tőkével bírnak, hajózási vállalatok tulajdonosai és

örményül rövidítve:

9 A ma is használatos örmény betűkkel Mesrop püspök 412-ben 
ajándékozta meg népét.

3
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habár egy részük immár elangolosodott, de örményhazafiak még 
ma is és ősi hazájuk felépítéséhez nem egyszer járultak hozzá

Jáva szigeten is van néhány örmény kereskedő, valamint 
japán fővárosában is. A Jáva-szigeti örmény kereskedők — alig 
néhány — újszülött hazájuk részére 1920. évben nagy értéket 
képviselő mennyiségben chinint küldtek, hogy a kórházak e 
fontos gyógyszert ne nélkülözzék. Egy Japánban tartózkodó 
örmény nő pedig az egész világot angol nyelvű propaganda 
röpirattal látta el.

Induljunk most már Törökországtól nyugat felé. Bulgáriában 
kb. 50.000 örmény él; Sofián kívül különösen Philippop ilis,
Rusztcsuk, Varna, Chounela és Burgas városokban vannak nagyobb 
számmal; ezek már leginkább kereskedők és iparosok, de van 
sok orvos, ügyvéd, közhivatalnok is. A bulgár kormány az 
örményeit leghazafiasabb nemzetiségének tartotta, mindig nagyon 
szerette: az örmény nép viszont hálás volt Bulgáriával szemben 
azért, mert a mészárlások elől menekülő örményeket — kikhez 
Bulgária volt legközelebb — fenntartás nélkül befogadta, sőt 
egyszerű kérelemre bulgár honosoknak nyilvánította őket. Bundá
ban az egyik örmény negyedbeli utcát a várok képviselete 
*Szaszun-uiicá“-nak nevezte, ezzel is kedvére kívánván járni, az 
örményeknek. Fentebb felsorolt bulgár városok mindegyikében 
jelenik meg örmény napilap. Találkozunk társadalmi és politikai 
egyesületekkel is, melyek a törökországiakkal szoros összeöttetés- 
ben állanak.

Romániában találunk teljesen elrománosodott örményeket és 
pedig elég nagy számban Moldovában, Yassy körül; ezek a 
XV—XVii. századokban bevándorolt örmények, kiknek immár 
csak a vallása örmény. Vannak újabban bevándorolt örmények is, 
különösen Bukarestben, Constanzában, kik Törökországból és 
Bulgária felől jöttek oda. Az újabb és újabb bevándorlásnak 
köszönhető, hogy a régebben bevándoroltak elrománosodása nem 
ment oly gyorsan és nem volt egészen általános s a vissza- . 
örményesedés jelei mutatkoznak. A romániai örmények között 
sok a kereskedő és iparos, de a már régebb idő óta Romániá
ban lakó örmény családokból igen sok magasrangú tisztviselő 
és katona került ki. Bukarestben most indult meg az első örmény 
napilap. Meg kell jegyeznem, hogy a világháború előtt, az itteni 
örménység vajmi kevés nyelvi szabadságot élvezett.

A lengyelországi örménység elvesztette immár nyelvén kívül , 
még a nemzeti és faji érzését is, s egy része csak vallásában 
maradt meg örménynek; fájdalom, de azt kell mondani, hogy ez 
nem része az örménységnek! Vagyon, tudás van ezek kezében 
is; ezek is Áni pusztulása után menekültek, kiket a lengyel 
tömeg egészen elnyelt.

A magyarországi örménység oly szerepet vitt és visz ma is, 
hogy arról röviden megemlékezni nem lehet s annak leírását ille
tékesebb kezekre bízom.
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Ausztria fővárosában, Bécsben közel 100—150 keleti örmény
nyel találkozunk. Leginkább nagykereskedők, híres szőnyegházak 
tulajdonosai, kik a kelet árúit, a nyugati ipar gyártmányaival 
cserélik. Bécsben van a Mecliitaristák hires kolostora papnöveldé
vel, világhírű könyvtárral (sok ezer eredeti kézirattal) kicsiny 
múzeummal, ahol a rendkívül ritka örmény pénzeknek gyűjtemé
nyét is találjuk. Nyomdája 40 nyelven tud dolgozni és még nem 
régen Eécs városának, sőt mondhatni Európa egyik első nyomdája 
volt. Sajnos az anyagiak hiányában nem tudott a nagy tőkével 
versenyt tartani ezen erkölcsi sikerre pályázó vállalat, amely 
fejlődő képességét legutóbb a „Kaiser-album“-mai is bebizonyította,

Az öreg falak között valóságos kis Armenia van. Az Örmény 
hon minden tájából találunk itt egy-egy szerzetest, kik éjjel-nappal 
tanulnak, dolgoznak, fordítanak, írnak, kutatnak és tanítanak. 
Jelenlegi főapátiuk a tudós Govrik Gergely dr. érsek, ki Számos- 
újvár szülötte. Minden oly munka, ami örmény nyelven íródik 
avagy örmény vonatkozású, egy példányban meg van az ő könyv
tárukban is, melynek értékét a sok kézirat felette emeli. Folyó
irat ju к Handesz Amszoija magas európai nívójú filológiai lap.

Németországba a kilencvenes évek alatt és azután kerültek 
örmények, mikor a német protestáns misszió révén az örménység 
a germán kultúrával érintkezésbe került. A berlini egyetem olvasó
termében most már 3—4 örmény napilapot s folyóiratot (keleti) 
is találunk. Az eesmiadzini örmény katholikusz, aki az örménység 
egyházi feje, a fennhatósága alatt álló örmény tanintézetek tanulóit 
nem Páris, hanem kifejezetten a német egyetemek felé irányítja. 
Leginkább Berlinben és Lipcsében vannak örmények s az egye
temi hallgatókat figyelembe nem véve, a többi mind kereskedő, 
A berlini örmény kolónia működésének köszönhető a „Deutsch- 
Armenische Gesellschaft“ megalakulása, ami már eddig is sok jó 
szolgálatot tett. Németországban több armenofil, így különösen 
dr. Lepsius János, Rohrbach Pál, Lohmann J, Schuchardt J. és 
Marquart céltudatos munkát fejtenek ki.

Olaszországban nem annyira Róma, mint Pó síksága és 
különösen Milánó, Padua valamint Velence az örménység otthona, 
Milanóban nagy kereskedőházaik vannak, sőt vannak gyárosok is. 
Velencében találjuk a bécsi Mechitaristák testvér kolostorát San 
Lazzarro szigetén. Az egész sziget az övék. Ezeknek is van 
papnöveldéjük, nyomdájuk, könyvtáruk s igen gazdag múzeumuk. 
San Lazarro szintén egy kis Armenia. Velencében van 
Murad-Rafaelian collegium is, ahol az európai örmény családok 
fiai alapos műveltségre és sok oldalú tudásra tesznek szert és 
főleg tanulnak örményül. Varursán. a híres örmény költő és 
sok más nggynevű örmény került ki ez iskolából, amelyben az 
örmény irodalmat, történelmet, nyelvet a mechitarista atyák tanít
ják páratlan odaadással. A felügyeletet is ők gyakorolják. Aki 
Velencében járva, ellátogatott San Lazzaro szigetére is, az feltét
lenül igen mély benyomással távozott el onnan és ez a látogatása 
egyik legszebb emléke volt. A vendéget kalauzoló barátok arcáról
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leolvasható népük szenvedése, nemzetük nagy reménykedése! 
Triesztben valamikor sok örmény volt, amíg a mechitaristák ott 
tartózkodtak. Észak-Olaszországban egyébként ezeken felül Igen 
sok teljesen elolaszosodott örmény is van és sok helyen a 
templom neve (pl. „Santa Maria d. Armeni“) árulja el azt, hogy 
azt valamikor oda menekült örmények állították föl.

A kis Svájc az örménység kedvelt földje; leginkább főiskolai 
hallgatók és politikai agitátorok, írók járnak erre; Genf és 
Lausanne a gócpontjuk. Lausanne székhelye az európai örmény 
egyetemi hallgatók egyesületének, Genf pedig a Dasnagcutiun 
pártnak; itt jelenik meg a párt folyóirata „Drosák.“

Franciaországban Marseille és Párig; e két helyen igen 
előkelő kereskedőket, hatalmas be- és kiviteli vállalatokat találunk, 
melyek a kelet és a nyugat között igen értékes kapocs gyanánt 
szerepelnek. Ezek az örmények elsőrendű hazafiak is. A párisi 
örmény templom az ecsmiadzini székesegyház mintájára 
kisebb méretekben és csak részben — épült, amit Mantasían, 
a dúsgazdag bakui petróleum forrás-tulajdonos építtetett; minden 
Európába lépő örmény ifjúnak vágya Páris és az ottani örmény
ség felkeresése. Párisnak nagy szerepe volt az örménység életé
ben, különösen az utolsó két évtized alatt. Közelében fekszik az 
utolsó örmény király: VI. Leo. Marseillen és Párison kívül Francia- 
országban másutt nem igen találunk örményt, még elvétve sem.

Belgium sincs örmény nélkül, sőt Antwerpen egyik leg
nagyobb dohánygyára, örmény kézben van. Angliában Londonban 
és Manchesterben, különösen azonban az utóbbiban fontos helyet 
töltenek be kereskedelmükkel és tőkéjükkel, de nagyműveltségük 
révén a társadalomban is előkelő helyet foglalnak el. Összekötte
téseik Törökország minden egyes városába benyúlnak és a helyi 
viszonyok és állapotok, valamint nyelvi ismereteik, őket nélkülöz
hetetlenekké teszi. E két városon kívül, a britt szigeteken, márcsak 
alig van örmény.

E kis áttekintés csak vázlatszerű képet ad a London és 
Kalkutta között elhelyezkedett örménység szerepéről. Oly helyet 
tölt be az örménység Keleten, ami a számbeli súlyával alig áll 
arányban. Az örmény a keletet képviseli nyugaton, ő a Keletért 
van Nyugaton, s viszont a nyugati kultúrát képviseli a Keleten. 
Összeköti Londont Erivannal, Marseillet Adanaval, Párist Tebrisz? 
szel. És mindenütt örmény marad!

Nagy és fényes — bár küzdelmekkel teljes — az örménység 
múltja, s mai fiaiban is megvan minden készség, hogy fajuk- 
пак régi hírnevét öregbítsék! A népek társadalmában még fon
tos helyet fog betölteni az örménység.

de

i.
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Emlékezetek az erdélyi örmények múlt életéből, — 
Bécs 1859,

Adalékok az erdélyi örmények történetéhez, 
Kolozsvár 1867,
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Az örmény püspökség, Kolozsvár 1896.
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— Kolozsvár 1884.
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nete. Ford. örményből. — Szamosujvár 1892.
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Szamosujvár 1898.
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Szamosujvár 1901.
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Szamosujvár 1903.
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