
Szoboszló városának képviselő testülete meg tudja becsülni fiainak nem csak a politikai téren hanem az 
országos mivelődés és humanizmus elővitelének más terein kifejtett munkásságát is. És ez a modern idők 
megértésének tanúbizonysága. Hajdú őseink vérökkel, fegyverükkel, politikájukkal szolgálták a hazát és 
csatatéren szerzett babéraikkal szereztek magoknak országos elismerést. Ha ezen erényekre nagy 
időközökben - mert hiszen az örök béke talán mindég csak álom fog maradni - ez után is lesz még 
szükség, mégis azt hiszem hogy nem csalódom midőn állitom hogy mai nap egy hajdú ember jobban 
fizolgálja városát és hazáját ha a meddő politizálás helyett a földmivelés, az ipar; kereskedelem vagy 
tudomány valamelyik ágában képezi ki magát és eszével szorgalmával kitartásával ezekben tud érvényre 
emelkedni. 

Az én életem szerény törekvése a tudomány terén való érvényesülés vólt. Midőn magamnak biztos 
talajt szereztem és saját szakomban erősödni kezdtem ambitiómmá lett a mennyire csekély tehetségem 
engedte, tudományos buvárlataimmal és kutatásaimmal ugy a haza mint a külföldi irodalomban 
kimutatni azt hogy a magyar ember agyveleje megbir birkózni mind azon nagy tudományos és egyéb 
eszmékkel melyek az európai nagy gazdag és mivelt nemzetek eszme világában felmerülnek és hozzá tud 
járulni azok tovább fejlesztéséhez. Ha mostan hosszú évek kitartó és odaadó munkája után e 
törekvéseimet némi eredmény koronázza, hálával emlékezem vissza hogy e törekvésre az első impulsust 
szülőföldem iskolájában kaptam még és az onnan kikerült jelesek váltak a példány képeim. 

Ápolják azért iskoláikat tisztelt hazám fiai. Adják a tanulói pályára tehetséges növendékeiket minél 
nagyobb számban de nem csak deáknak hanem kereskedőnek iparosoknak földmívesnek. Mai nap már 
minden téren erősen kell tanulni hogy az ember jól megállja a maga helyét. Hazafias kötelessége ma ez 
már minden magyar embernek és különösen a tiszta magyar ajkú alföldi nép és igy a hajdú vidékek 
ifjainak is mert bennök az ő agyukban rejlik az önálló magyar kultura jövője. Parlagot: hagyni azt az 
őserejűanyagot bűn a haza ellen. 

Engedje meg igen tisztelt polgármester ur ily hosszasan elrévedeztem azon eszméken melyeket 
bennem Hajdú Szoboszló város képviselő testületének üdvözlete önkéntelenül támasztott és legyen 
kegyes átadni hálás köszönetemet ama testületnek szives megemlékezéséért. 

Budapest, 1900 március 12-én 
Dr Hőgyes Endre cz. 

miniszteri tanácsos és egyetemi tanár 

Közli: Dr. Juhász Imre 

Örmények Erdélyben1 

Előre bocsátom: e tanulmány szerzője nem armenológus, hanem az örmény kultúra, az 
örmény kultúra, az örmény nép egyik tisztelője, még pontosabban, egyik szerelmese. 
Szülőfalumban, a fazekasságról és taplóművességről világhírű Korondon, közvetlenül a 
szomszédomban két örmény család is lakott és lakik - Szunkovits Antal, illetve János - , 
akikkel a mai napig a legőszintébb barátságot tartunk fenn. Később is volt örmény 
származású osztálytársam. Mindannyian oly lelkesen vallották magukat székely-magyarnak 
- a legkisebb, a népközösséget ért sértésért akár verekedni is képesek voltak! - , hogy egész 
életre szívembe zártam ezt a konok, a magyarsággal oly sok rokonságot mutató népet. 

ASóvidék történetének és néprajzának kutatása során a szemembe ötlött Szongott Veronika 
neve, aki a férjével, Gáspár Gyulával, az Erdély Gleichenbergjének tartott korondi bor-
vízfürdőt bérelte. Szongott Veronika testvérhúga volt annak a Szongott Kristófnak, aki 
mindmáig a legszélesebb armenológiai munkásságot fejtette ki Erdélyben, 1887 és 1907 között 
kiadta az Armenia címet viselő magyar-örmény szemlét, és megírta a Szamosújvár szabad királyi 
város című, 4 kötetes, mindmáig nélkülözhetetlen művet. Az ő nyomdokaiba próbált lépni az 

1 Elhangzott 1997. május 27-én Budapesten a Magyarok Házában, a Svédországban megjelenő Erdélyi 
Könyv Egylet 7. kötetének - Egy kisebbség kisebbségei - bemutatóján (Szerk.). 
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ugyancsak örmény származású Keresztes Zoltán, kolozsvári könyvszakértő és antikvárius, 
aki 1990 elején nemcsak kiadta magyar nyelven az Armenia c ímű lapot, hanem élete nagy 
álmának tartotta az erdélyi örménység történetét bemutató tanulmány megírását. Sajnos, 
betegsége és 1997-ben bekövetkezett halála mindebben megakadályozta. A történelem során -
néhány kisebb súrlódást leszámítva - szinte felhőtlen volt a két nép kapcsolata. Az örmények 
jelentős mértékben gazdagították a magyar kultúrát, irodalmat, művészetet, a századok során 
véráldozatot is hoztak a magyarságért: az aradi vértanuk közül örmény volt Kiss Ernő és 
Lázár Vilmos. Az 1848-1849-es szabadságharc egyik legnagyszerűbb egyénisége a szamos-
újvári születésű, de magát háromszékinek valló Czetz János volt, az erélyi hadsereg ideiglenes 
főparancsnoka, a kiváló katona, aki Világos után Argentínába emigrált, ott megalapította és 
vezette a Buenos Aires-i Katonai Akadémiát, s ma is nemzeti hősként tisztelik az argentinok. 
Örmény származású volt a színműíró Csíky Gergely, a prózaíró Petelei István, akinek korondi 
aragonitból készült, marosvásárhelyi lakóházán álló emléktábláját a falu- és városrombolás 
őrülete elől alig tudtuk megmenteni. Örmény volt a kevésbé ismert Bányai Elemér és Tutsek 
Anna. A jelenlegi magyar költészet, próza és dráma jeles képviselőiként tartja számon a 
köztudat a Lászlóffy testvéreket, Aladárt és Csabát. Az erdélyi magyarság körében különös 
rezonanciája van a múzeumalapító Tarisznyás Márton és dr. Száva János orvosprofesszor 
nevének. Hadd említsem meg a Csíkszeredából Ausztriába emigrált dr. Száva Tibor Sándor 
nevét, aki bécsi lakhelye ellenére Miskolcon doktorált, s aki 10 évi megszállott kutatómunka 
után megírta a 350 példányban megjelent csíkszépvizi Száva-család történetét. A kötet 107 
Száva családnevű személy életrajzi adatait tartalmazza. Murádin László joggal nevezi 
kincsesbányának! (Armenia, 1997/1. szám 10. oldal). Aszerzővel Bécsben és Marosvásárhelyen 
folytatott beszélgetéseim arról győztek meg, hogy erőltetett az örmény ág túlhangsúlyozása: 
örmény-magyarnak vallják és érzik magukat. 

A példa tehát ott áll mindenki előtt: a sok üresjárat helyett minden jelesebb erdélyi magyar 
család értelmiségi sarja megírhatná a 300-400-500 vagy akár 600 éves történetét. Ez lenne az 
igazi szembesítés az erőszakos román betelepítéssel és asszimilációval szemben. S ha már 
örményeknél tartunk hadd említsük meg Kabdebó Lóránt és Tamás nevét is. 

Az örmények, királyságuk elbukása, majd Ani főváros eleste után (1239) szétszóródtak a 
nagyvilágban. Anit, a mesebeli fővárost, 1319-ben egy földrengés teljesen megsemmisítette. A 
menekülő örmények közül 12 000 család 1330-ban a Krím-félszigetre húzódott, itt az olasz 
Kaffa városban és környékén éltek mintegy 125 évig. 1457-ben a tatárok elfoglalták Kaffa 
városát, az örmények újból menekültek. Előbb Lengyelországba, majd Moldovába, Alexandru 
eel Bun vajda 1418-ban 3000 örmény családot telepített le Szucsáva, Szeret, Botolani, Román, 
Bákó és Vaslui városába. Örmény közösségek alakultak Jászvásáron, Cotnari-on, Foc§ani-ban, 
Husz és Bárlad városában. 1646-ban pl. Vaslui 2000 lakójából 800 örmény volt. A moldvai 
tartózkodás idején vették fel a máig ismert és viselt, az állatkereskedéshez kapcsoló román 
eredetű neveiket. Kabdebó románul „ökörfej"-et, a Vákár „tehenész"-t a Czárány „paraszt"-ot 
jelent (amolyan keleti cowboy-t). (Ld. Száva Tibor: A csíkszépvizi Száva család.) 

Az erdélyi örmények története ott kezdődik, amikor 1668-ban a törökök betörtek Moldvába 
és Lengyelországba. Ráadásul Duca moldvai vajda kényszeríteni akarta az örményeket, hogy 
őskeresztény hitüket feladják, s áttérjenek a görögkeleti, azaz ortodox vallási szertartásra. Ezt 
megtagadták, erre az ortodoxok nemcsak üldözték, hanem templomaikat kirabolták, egyházi 
könyveiket máglyára hányták, papjaikat börtönbe vetették. Ez a későbbiek során is többször 
megismétlődött. Az ún. „román" örmények áttértek a görögkeleti vallásra, míg az Erdélybe 
menekült örmények többnyire megőrizték ősi hitüket, noha később a természetes asszimiláció 
előrehaladtával egy részük római katolikussá vált. Csupán nevük különös hangzása jelezte 
származásukat. 

1668-ban a török támadás és a moldvai vajda üldözése elől 3000 örmény család a Kárpátok 
hegyei közé vonult, itt rejtőzködtek 3 éven keresztül. 1672-ben Erdély akkori fejedelme, I. 
Apaffi Mihály engedélyezte az örmények letelepedését. 1680. október 20-án, Gyulafehérváron 
adta ki az örmény kereskedőknek szánt adománylevelet: „Betsiiletes híveinknek a kereskedő 
örmények Birodalmunkban mindenütt, minden városban, falukban és akármely helyeken és 
minden sokadalmakban és Városokban szabados kereskedések lehessen, megbántódások 
nélkül kereskedhessenek úgy, hogy annuatim (évente) száz kordoványokat tartozzanak 
számunkra készíteni." Mindez természetes folytatása volt az erdélyi toleranciának, az 1568-as, 
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a világon elsőként kimondott vallásszabadságnak, Bethlen Gábor türelmi politikájának -
zsidók, habánok, bolgárok szabad letelepedésének - , a transzilván szellemnek. 

Manapság valóságos istenkáromlás számba megy, ha az erdélyi magyarság autonómiát 
emleget, amit a románok, szászok, örmények természetes módon évszázadokon át élveztek. 
Az örmények öntudatához jelentős mértékben hozzájárult, hogy erdélyi letelepedésüktől 
1848-ig külön közigazgatási egységet alkottak. Saját bíráik ítélkeztek fölöttük. így a 
gyergyószentmiklósi, csíkszépvizi és ebesfalvi (később Erzsébetvárosi) örmény közösségek az 
utóbbi helyen székelő örmény főbíró joghatósága alá tartoztak. 1793-ban az első kettő átkerült 
Csík-Gyergyó-Kászonszék joghatósága alá, de 1795-ben létrehozhatták a Mercantil Forumot. 
Minden örmény közösségnek megvolt a maga külön bírája és elöljárósága. A Mercantil 
(Kereskedelmi) Forum hetente kétszer ülésezett, szerdán peres ügyeket oldott meg, 
szombaton pedig közigazgatási kérdéseket. A teljes fokú autonómiát bizonyítja, hogy a 
Fórum örmény bíróból, másodbíróból, 12 szenátorból és a nótáriusból állott. Fizetést csak a 
jegyző kapott. A bírák és szenátorok honoráriuma abból állott, hogy vásárok alkalmával az 
örmények számára kijelölt helyen először ők választhattak sátorhelyet. 

Hol alakultak ki örmény telepek? Gyergyószentmiklóson az első családok már 1637-ben 
megtelepedtek. Ekkor említik az Idegenek Temetője határrészt. 1654-ben két testvér, Hörcz 
Azbej és öccse telepedett le. 

Csíkszépvízen 1672-ben 60 örmény család alapított otthont, ez kb. 450 személyt jelentett, 
Benkő Károly 1850-es adatai szerint a település 2117 lakosa közül 510 örmény volt. Olyan 
jelentős állatkereskedést folytattak, hogy 1782-ben 10 000 lovat, 40 000 szarvasmarhát és 300 
ezer juhot adtak el. Az üzletek lebonyolításához létrehozták a Csíkszépvizi Szentháromság 
Segélyegyesületet. A szellemi élet felkarolására 1810-ben Kereskedelmi Forumot és „Casino"-t 
alapítottak, ahová magyar hírlapokat rendeltek, kölcsönkönyvtárat rendeztek be. 1700 elején 
felépítették a szépvízi örmény templomot, 1756-tól pedig vezették az anyakönyvet. 

Az örmény családok főleg kereskedelemmel foglalkoztak. így jött létre a gyergyó-
szentmiklósi, szépvízi, kézdivásárhelyi-kantai, valamint a besztercei örmény telep. Ez 
utóbbiak a szászokkal való ellentétek miatt a XVII. század végén elköltöztek és létrehozták 
Szamosújvár városát. Szongott Kristóf monográfiája szerint 1700-ban, a császári rendelet 
végleges kiadásáig az örmények megkapták mindazokat a jogokat, amelyeket a vinci 
bolgárok korábban elnyertek. Pénzükkel városhelyet vehettek, szabadon kereskedhettek, 
katonatartással és előfogattal nem tartoztak. 

1696-tól bérelték a szamosújvári uradalmat a kis Gerla faluval. 2000 ft-ért zálogba vették a 
vártól délre fekvő területet, majd hozzáfogtak a város felépítéséhez. 1700-tól a gyergyó-
szentmiklósi telepről is sokan költöztek Szamosújvárra, 1760 körül Gyulafehérvárról is 
átköltöztek az örmények. Rövidesen felépült Szamosújváron a hatalmas, barokk, örmény 
templom. Erdély belsejében Ebesfalván, a későbbi Erzsébetvároson, a Szászrégen melletti 
Petelén, Felfaluban, Görgényszentimrén, Bonhyán, Csíksomlyón, Gyulafehérváron, Szovátán, 
Marosvásárhelyen, Korondon telepedtek meg néhány családból álló csoportok. A Moldvából 
való áttelepülés még a XVIII. században is tartott. Kisebb kirajzásokra is sor került; 
Gyergyóditróba, Remetére, Maroshévizre, Tölgyesbe, Csíkmadarasra. Mindenhol boltokat 
nyitottak, résztvettek a virágzó tutajos kereskedelemben. Erdélyből rajzottak a Nagy Magyar 
Alföld felé. Az 1780-as évektől örmény kereskedők az Alföldön állathízlalásra alkalmas 
pusztákat béreltek. Olyan jövedelemre tettek szert, hogy 1820-ban ők tartották fenn a 
gyergyószentmiklósi kommunitást. 

Az erdélyi örményeknek elsősorban a gyulafehérvári római katolikus püspökséggel voltak 
súrlódásaik. Vallási tekintetben az erdélyi örmények két felekezetre oszlottak: a Rómával 
egyesültekre és nem egyesültekre. A liturgia mindkét esetben örményül hangzott. Lukácsy 
Kristóf szerint a Rómával való egyesülést gátolta, hogy a keleti rítusúakra nyomást 
gyakoroltak, megkérdőjelezték kereszténységüket. Ez utóbbi a jelen pillanatig is tart. 

A keleti rítusúaknál a nemzeti intézmények tiszteletbentartását szent dolognak tekintették, 
a latinitástól idegenkedtek. A Rómával való egyesülés után Erdélyben volt előbb megyés 
püspök, majd apostoli helyettespüspökük. Egyházuk missziós állomás volt, s így közvetlenül 
az apostoli Szent Szék fennhatósága alá tartozott. A lembergi örmény érsek és az erdélyi 
püspöki szék versenyzett azért, hogy ki gyakoroljon vallási hatalmat az örmények felett. 
Állandó vita zajlott afölött, hogy az erdélyi püspök az egyházi rendeket a papoknak nem 
adhatja fel örmény szertartás szerint, hanem evégett Bécsbe, illetve Lembergbe kellett 
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utazniuk. A súrlódások, nézeteltérések miatt az erdélyi püspöki szék örmény papokat, 
tanítókat, kántorokat nem nevelt, az öreg, beteg lelkipásztorokról, tanítókról nem gon-
doskodott. 

Az áldatlan helyzet orvoslására akkor került sor, amikor már késő volt, amikor már nem 
voltak örményül beszélő papok, tanítók. Ismeretes, hogy a jelenlegi gyulafehérvári érsek, 
Jakubinyi György, maga is örmény származású, éppen emiatt volt püspöki helynök. Jelen 
pillanatban csupán egyetlen lelkész, a gyergyószentmiklósi - Rómában tanult - ismeri az 
örmény ábécét, írást. 

Az erdélyi örményekről 1802-ben Ákontz-Kövér István közölt örmény nyelvű tanulmányt, 
A négy világtáj leírása címen. Kőváry László, Benkő Károly, Orbán Balázs, Lukácsy Kristóf 
leírásai gazdagították az örményekről szóló irodalmat. A XIX. század végén a kolozsvári 
néprajzos, Hermann Antal támogatta az armenológiai kutatásokat. Munkatársai között volt 
Ávedik Lukács, Patrubány Lukács és Szongott Kristóf. 1905-ben megnyílt a szamosújvári 
Örmény Múzeum. 1896-ban látott napvilágot Ávedik Lukács Erzsébetvárosról írott 
monográfiája, Patrubány Lukács az örmény vonatkozású irodalmi alkotásokat gyűjtötte 
össze, tanulmányozta, majd publikálta az erdélyi örmény tájszólásokat. A Szongott Kristóf 
szerkesztette Armeniát a világ minden részében ismerték. Ez volt az erdélyi armenológia 
hőskora. 

1992-ben a Csíkszépvízen már csak hatan vallották magukat örmény-magyarnak, a többiek 
szétszóródtak, asszimilálódtak, maguk mögött hagyva egy páratlan gazdaságtörténeti, 
művelődéstörténeti örökséget. Gyergyószentmiklóson, Szamosújváron, Erzsébetvároson áll 
még az örmény templom, hívek azonban már nincsenek. 

Az örmények részéről a legjobb viszony a székelységgel alakult ki. Itthon is otthon érezték 
magukat! Találóan írta Lukácsy Kristóf: „...hazafiúságban és alkotmányos érzületben... bátran 
állhat a két Magyarhon bármelyik nemzetének, mint ennek fényes bizonyítékát adta [az 
örménység - T. Z.j mindenkor ugyan és minden alkalommal a régi időkben is, jó és balsorsban 
testvérileg osztozván a magyarral, de leginkább 1848-ban és 1863-ban. Ezen érzületért és 
ahhoz következetes magatartásukért bűnhődtek Erdélyben az örmény városok, fizetett súlyos 
hadisarcot Szamosújvár, és kiraboltatott Erzsébetváros. Az örmény honvédek 1848-1849-ben 
itt küzdöttek Szamosfalvánál, Kolozsvár kapuinál, Piskinél, Segesvárnál." 

Tófalvi Zoltán 

Köszönet 
Köszönöm a Honismereti Szövetség Elnökségének, a Honismeret Szerkesztőbizottságának, hogy 

születésem 80. évfordulójáról megemlékeztek, munkásságomat méltatták. Úgyszintén köszönöm 
küzdőtársaimnak, barátaimnak szóban elmondott, írásban közölt jókívánságait, vagy éppen 
ajándékként átadott saját kiadványaikat. A köszöntés - ne tagadjuk - olykor búcsúzás is volt. Erről 
kortársaim elcsukló hangja árulkodott, és őszinteségét bizonyította. 

Amikor mindezeket megköszönöm, egyben bocsánatot kérek mindazoktól, akiket munkám 
során, együttműködésünk közben akaratlanul megbántottam. Nagyon sajnálom! 

Üzenem a honismereti mozgalom tagjainak, hogy bátran, lankadatlan szorgalommal munkál-
kodjanak, kezdeményezzenek továbbra is, mert a múlt tudása, a jelen valós lehetőségeinek ismerete 
nélkül egyetlen település, táj, de az ország jövője sem építhető szilárd alapokra, alakítható kedvező 
irányba. A honismereti mozgalmat megszüntetni nem lehet! Honismeret nélkül nincs tudatos 
nemzeti munka, társadalmi építkezés, biztos jövő! 

Ebben a hitben mondok ismételten köszönetet, s kívánok eredményes munkát . 

> < 

Töltési Imre 
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