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Örmények a Székelyföldön 
(a 19. század közepéig) 

A h..:l ynevek tanúsága szerint az örmények 
már a honfoglalást követő századokban jelen voltak 

Kárpát-medencében: a ma is itt élö örmények 
azonban csak a 17. századtól telepednek meg Er
délyben. Többségük Moldvából jön át - az általuk 
jól ismert szorosokon-. az ottani zavaros politikai 
helyzet, a török beütések és nem utolsósorban az 
rőszakos térítési kí sérletek következtében . Az 

1630-as évek után egyre gyakrabban találkozunk 
velük. míg 1672 után egy részük végleg itt tele
pedik le. 

Kezdetben föképpen a Keleti-Kárpátok 
átjárói mellett húzódnak meg: föbb telepeik Pe
tele. Beszterce , Gyergyószentmiklós. Szépvíz. 
Görgényszentimre, Kanta. Ebesfalva. Szamosújvár. 
Később e két utóbbi messze kiemelkedik je
l entőségében. és az erdélyi örménység fő 
központjává válik. 

Az örmények Erdélyben is. mint máshol 
Kelet-Európában , kereskedelemmd és kéz
művességgel foglalkoztak. híres volt az általuk 
készített kordován. Elsősorban azonban a marha
kere.~ked~lemre specializá~dtak: Erdélyből, deje
lentos szamban Moldvá~ó~ és Havasalföldröl ís 
vásároltá_k fel a. szarvasm.~rh.~t, hog:' azt_án felhíz
lalva ad.1ak tovabb Pest, e~ foleg Becs piacain, je
lentős. szerep~t tö~tv.~ be ~écs húsellátásában .· A 
18. szazad elso felebol Erde~külkereskedelméről 
fennmaradt hézagos adatok t mutatják, hogy az 
állatexport képviselte a teljes k'vitel több mint felét 
és pl. 1733-34-ben ennek a 177 ezer forintra rúgÓ 
ö~s~egnek a 90o/o-át az ökörexport tette ki, ezt pedig 
JOreszt az örmények monopolizálták .1 Az állat
kereskedelem mellett szintén az örmények tartot-

ták kez ükben a nyersbőrök felvásárlását. A 
szegényebb iirmények vándorkereskedökéntjárták 
az országot a Pestről és máshonnan beszerzett 
portékával. Erdély akkori. elég fejletlen, és főleg 
a külkereskedelemre specializálódott keres
kedőrétegének jelentős hányadát tették ki az 
örmények. Trócsányi Zsolt szerint "nem túlzás. ha 
örmény kereskedők a 18. század derekán. mása.dik 
felében arra hivatkoznak, hogy fő kereskedelmi 
tevékenységük sok ezer forintos harmincadbevételt 
eredményez a kincstárnak'", és ennek nyomán a 
kamarai igazgatás mint kincstári népeket védi őket. 2 

Az örmények valószínűleg már korábban 
is átjártak Moldvából Erdélybe, és ezen belül a 
Székelyföldre: örmény kereskedők jelenlétére utal, 
még tömeges megtelepedésük előtt, Csík-Gyergyó
Kászonszék Generalis Congregatiójának 1643. évi 
végzése is, amely elrendelte. hogy vasárnap és 
ünnepnapokon ·'az egyéb árusok, kalmárok, 
örmények. egyszóval valakik árut visznek piacra, 
mise alatt áruikat ne merészeljék árulni" .3 

Két jelentősebb székelyföldi telepük, 
Gyergyószentmiklós és Csíkszépvíz is éppen a két 
Keleti-Kárpátokon való átkelőhely, a békási és a 
g~ímes.i mellett alakult ki. E két helység örmény 
nepessege gyorsan gyarapodott. 1715-ben Gyer
gyószentmiklóson 43 családot írnak össze (közülük 
15 timár. 13 kereskedő), 1735-ben már 77-et (44 
tímár, 9 kereskedő), 1750-ben pedig 115 családfőt 
(77 tímár, 23 kereskedő) ; 1808-ban a családok szá
ma már 246-ra emelkedik, az 1850-es népszám
lálás alkalmával 1144 személyt találunk. A 18-19. 
században Gyergyószentmiklóson a lakosság mint
egy negyedét tették ki. 4 A szépvízi telep már nem 
fejlődött ilyen dinamikusan, érzékenyen érinti őket 
az utolsó tatárbetörés is. 1715-ben 15 családot 
találunk, és a század közepén is még harminc alatt 
van a számuk. 715-ben az összeíró meg is jegyzi: 
·' ezek a Csíkiak majd mindnyájan elig esik a 
kenyérbe is, a nagy szegénységek és sok szol
gaságok miá". Kantán a 18. század első felében 
hét családfőt említenek, a század végére 
közösségükpek nyoma vesz.; Az 1735-ös összeírás 
szerint a 77 gyergyószentmiklósi családfő közül 
31 Moldvában született, tehát a bevándorlás 
folyamatos volt a 18. század első felében is-" 



A székelyföldi örmények kezdetben az 
erzsébetvárosi örmény bíró joghatósága alatt áll
tak, de már egy 1736-os levelet a "gyergyószent
miklósi örmény nemzet bírája" ír alá, 1752-ben 
pedig így írnak egy per során: "minthogy taxát 
fizetnek, külön joghatóság alatt állnak" . 7 1796-tól 
Gyergyószentmiklóson és Szépvízen is kereskedel
mi bíróság, Mercantile Forum működött, mely egy 
bíróból, egy jegyzőből és 12 esküdtből állt. A bűnü
gyeket leszámítva minden örményekkel kapcsola
tos ügyben őket illette a döntés joga. 1848-ig így 
három eltérő jogállású közösség élt egymás mel
lett: az örmények a Mercantile Forum, a határőrök 
( 1764 után) a General Commando, a provin
ciálisták pedig a szék joghatósága alatt. 

Az örmények letelepedéséig Gyer
gyószentmiklós, bár a gyergyói medence központi 
helye, és 1607-ben vásártartási engedélyt is kap 
Rákóczi Zsigmondtól, egyszerű község, ha a na
gyobbak közül való is. Gazdaságilag azonban csak. 
az örményeknek köszönhetően indul fejlődésnek: 
a 18. század második felében egyre gyakrabban 
említik városként, először Csíkszék közgyűlésén 
1726-ban . 8 1763-ban kérik, hogy a helységet 
emeljék szabad királyi város rangjára, de ezt csak 
a más ik két jelentős örmény telepnek, Sza
mosújvárnak és Erzsébetvárosnak sikerül elérnie. 
Gyergyószentmiklós, bár továbbra is mező-

árosként szerepel, hivatalosan csak 1907-től lesz 
áros. 

Egy 18. század végi jelentés szerint "A 
Gyergyó Szent Miklósi Örmény Communitást 
fo rmálják ti . a Timár Congregatio és a Kalmárok 
Congregatioja. A Mercantil Forumon kívül ezek 
alatt van az idevaló örménység.9 

A vagyonosabb réteget a kereskedők, 
timárok és részben a szűcsök képezték, ezek je
lentették a nagyobb presztízsű foglalkozásokat is; 
az egyik szépvízi szegénynél meg is jegyzik "Szöts 
mester, de igen koldus Ember". 10 A kereskedők 
coltak kétségkívül a leggazdagabbak. 11 Erre utal 

az is, hogy a gyergyói tímár céhbe bárhova való 
ény ifjat bevettek, de " az olly embereket pedig, 

- gazdagok, marhákkal, vagy egyébb árukkal 
eresked nek, nem szoktuk bévenni" . 12 A 

szegényebbek sokszor fizetett munkásként dolgoz
a tímárműhelyben, vagy vásárról-vásárra jár-

nak, és fizetségért másoknak árulnak, vagy "ken} -
gyertya és gyümölcs s több ilyen apróságok · 
gatnak, azzal keresik a magok élelmeket" .13 

Volt tehát egy elég szűk, gazdag és sike 
kereskedőréteg, egy jelentős, főleg tímárokból · 
kalmárokból álló középréteg, a családfők többsé 
pedig szerény körülmények között űzte az ipan.. 
vagy kereskedést. Gyakori a kettős, vagy hármas 
foglalkozás is, hiszen a tímár és mészáros szak
mák szoros kapcsolatban álltak az állat- és bőr
kereskedelemmel. 14 

A tímárok már korán társas ág ba 
tömörültek; 1709-ben említik az örmé ny 
tímárcéhet Erdélyben, amely egy lengyelországi 
örmény társaság mintájára alakult, és bár sza
badalomlevél híján, de teljesen az igazi céhek min
tájára működött. 1759-ben tanúkihallgatás! rendel
tek el a gyergyószentmiklósi örmény tímárcéh 
ügyében, a főkormányszékhez felküldött anyagból 
megismerhetjük a céh működését. A tanúk elmond
ják, hogy "amennyi örmény vagyon itten Sz. Mik
lóson egy néhányon kívül mind Timár mesterem
berek", és úgy "folytatták mesterségüket mintha 
valóságos Privilégiumok volna, egymást büntetik, 
Táblát mint a Privilégiumos hellyennjáratattnak a 
Dékányok által " . A gyergyói tímároknak 
egyezségük volt a szamosújváriakkal, hogy a deb
receni vásáron minden 1600 kötés kordovánból 
(egy kötésben 6 bőr volt) 1000-et a gyergyóiak, 
600-at a szamosújváriak vigyenek.1i A mestereket 
három osztályba sorolták, az 1. osztályú kereskedők 
30-50 kötést vihettek a vásárra, a II. osztályúak 
20-40-et, a III. osztályúak 10-30-at, és „az Er
délyben való vásárokra is az grádus szerint szabad 
vinnünk, a mint a czéhünk rendelése tartya" . Az 
említett tanúvallomás során az egyik tímár hu
szonkét nevet sorol fel , akik a tímárok "elei", de 
"ezeken kívül is még sokan vagynak" . Ez az osz
tályozás azonban a feltörekvő mesterembereknek 
gátat is jelentett. Az egyik mester vallja, hogy ő 
nem egyezett bele az új rendelésbe, hogy csak bi
zonyos számú bőrt szabad vinni a vásárokra, "mivel 
én még több Portiot vagy adot adok, mint némely 
aki közüllünk az első Classisban vagyon, s én 
mégis az utolsóban vagyok, s ha rendelésünk nem 
volna, mindenkor töb bőrt vinnék eladni".16 



A gyergyószentmiklósi örmények nagy 
tehát tímár volt, ezért is versenyezhettek a 

újváriakkal ; 1760 táján több, mint százan 
ezt a mesterséget, a század végén pedig már 

,..an. Egy feljegyzés szerint csak a gyergyószent
. i tímárok a kordovánnal való kereskedés 
· 1754 és 1764 között 9412 RFt-ot fizettek 

in·cadra. 17 1800 körül a tíz, vagy több 
· · sal dolgozó tímárfabrikák száma megha
a húszat, ezen kívül még volt több kisebb 

- ly. Számuk azonban a 19. században egyre 
- ·ent, 1820-ban már csak tíz, két évvel később 

sak hat műhelyt találunk. A hanyatlás fö oka 
ivat megváltozása, az, hogy "az egész világ 
_papucsosodott" - ahogy ezt szemléletesen ír

ercantil Forum jegyzőkönyvében . 17 

A szegényebb örmények néhány más 
erséget is gyakoroltak; voltak köztük szűcsök, 

adiák, tarisznya- és erszénykészítők, szabók, 
.:s fóként mészárosok, foglalkozás, mely szintén 
$lllrosan kapcsolódott a marhakereskedelemhez. 

_ akoriak voltak ezért a kettős foglalkozásúak is: 
- ár és kereskedő , vagy tímár és mészáros egy 

mélyben. A mészároskodás majd két évszáza
- n keresztül volt a nézeteltérések egyik fö forrá

az örmények és a székelyek között . A gyer
=- ószentmiklósi mixta communitás 1822-es 

Lározata kimondta, hogy „minek utánna ide 
Gyergyo Szent Miklósra régi időtől fogva az 
- mény Natio megtelepedett, az Örménység is 
érn i nemű részben a Közönséges terű felse-

= ' lésében maga tehetségit nem szokta eltagadni, 
és ezért az Örmény Natiobeli Szegényebb sorsú 
személyek csak nem az Húsvágás és Mészárosság 
gyakorlása által keresvén magok élelmeket, készek 
·alánk csaknem Székely Constitutionális Jussunkat 

\ elek megoszatni, és a Székely szabadsághoz tar
Lozó Mészárosság gyakorlásában megszenvedni", 
de csak ha "az Örmény olyan személy leszen, hogy 
minden üdőben itten a mi Communitásunkba helyt 
marad, nehogy az olyan Ember Molduvából Ma
gyarországra, magyarországról más tartományok
bii'járjon , és ennél fogva csak akkor álljon 
Mészároma.t__amidőn a marha olcsó". '" A 
mészárosság jelentőségét mutatja Teleki József 
1799. évi megjegyzése is, hogy "majd egész 
Gyergyó inen (ti . Szenmiklósról) él hússal". 19 

A kézműipart, de főleg a kordován
készítést nem lehet szorosan elválasztani a 
kereskedelemtől , hiszen a tímárok egyben ke
rskedők is voltak, akik a vásárokon saját maguk 
árulták portékájukat, sőt Szongott Kristóf szerint 
nem is tartották magukat iparosoknak, hanem 
kereskedőknek . A kereskedelem szerepére utal a 
város - ''kereskedés szorgalmi által elhíresedett Gyo 
Szt Miklós" -, életében Szentiványi Mihály leírá
sa is 1837-ből: "Nem cifra, még nem is csinos, de 
pénzes városka. ( ... ) Ezen (piacán) több, eléggé 
ellátott és nem drága: boltok vannak. Gyergyószent
miklós örmény szellemű kereskedőváros."20 

A gyergyói kereskedőket három osztályba 
sorolták: akinek tőkéje nagyobb volt 500 Ft-nál, 
ún. "bécsi áruval" kereskedett, 50-500 Ft között 
között " brassói áruval", a vándorkereskedőknek 
pedig kevesebb, mint 50 Ft tőkéjük volt. Ez utób
biak a falvakat járták, és fonalat, dohányt, puska
port és egyéb apróságot árultak, vagy cseréltek 
vad-, bárány- és kecskebőrökre, sajtra és már ter
mékre. 21 Az 1720/21-es összeírás tanúsága szerint 
a gyergyói .örményeknek 5363 Ft évi bevételük 
volt, a mesterségekből, elsősorban a kordován 
készítéséből 2442 Ft, a kereskedelemből 2921 Ft, 
árukészletük értéke pedig 36.472 Ft-ra rúgott. A 
székelyeknek összesen 417 Ft a jövedelmük, e je
lentős különbség aztán az ellentétek egyik forrásává 
válik. A szépvíziek elsősorban kereskedelemmel 
foglalkoztak, ebből évi 1830 Ft bevételük van, a 
mesterségekből csupán 357 Ft, árukészletük pedig 
7085 Ft értékű.22 A kereskedelem leg
jövedelmezőbb ága a marhakereskedés. Erről Or
bán Balázs így ír: "Hanem az itteni örmények nem 
annyira ipar és helyi üzérkedés, mint inkább a 
kiviteli kereskedés által gazdagodtak fel; ennek 
egyik fö tényezője a marhakereskedés volt: mert a 
szentmiklósi örmények felszedték Csíkban és 
Moldvában a hízott marhát, s azt hajtsáraikkal 
Bécsig, sőt tovább is elszállították, még pedig oly 
nagy mérvben, hogy az évi kivitel 300.000 juh, 
40.000 ökör és 10.000 ló volt."23 A 18. század 
végéről töll?egesen maradtak ránk a gyergyói és 
szépvízi kereskedők útlevélkérései, akik Moldvába 
mennek marhakereskedelem céljából. A 
kereskedelmi forgalom intenzitását mutatja egy 
1797. évi j elentés is, mely szerint a piricskei vám-



nál „az Molduvából ki jövő Szt. Miklosi 
örményekkel. .. A Contumatio ofticiumnak szün
telenvaló bajossága vagyon'·, ezért szükséges vol
na „a szüntelen való Transportatio végett az itten 
l evő őrizetet meg keményíteni ''H 

Mivel az örmények sokáig nem vásárol
hattak földet. ezért kénytelenek voltak legelőket 
bérelni. részben a környező községek havasait, 
részben pedig a Bánságban és az Alföldön hatal
mas legelőket. 1 tt aztán idővel meg is vették a bérelt 
pusztákat, és közülük sokan a nemesség soraiba 
kerültek. 1780-ban például Kövér János és Kajetán, 
gyergyószentmiklósi kereskedők, akik az Alföldön 
állathízlalással jelentős vagyonra tettek szert, kap
nak armálist. 1809-ben Kövér Kajetán megtagad
ta az örmény közösség költségeihez való hozza
járulást, de ekkor még a katonaság segítségével 
kén ysze ríteni tudták az adó kifizetésére. E 
vagyonos réteg, míg át nem telepedett végleg alföl
di birtokára, jelentő s szerepet játszott a közösség 
életében, egy 1820-as vallomás szerint "a gyer
gyószentmiklósi Communitás fenntartói a pusztai 
kereskedők vo ltak". 1; 

A 18. század végéről és a 19. század első 
feléből számtalan bérleti szerződés maradt ránk. 
melyekből az örmények tökeerejére is következ
tethetünk. Például 1819-ben Gyergyószentmiklós 
és Tekerőpatak községek a '"putnai birodalmat" 
több havassa l együtt kiadj ák árendára 15 évre 
Czárán Kri stóf és József gyergyószentmiklósi 
örmény kereskedőknek, akik egy summában fize
tik ki a bérlet árát, 7500 német Ft-ot.l<• Az árendálá
sok miatt az örmények többször kerülnek 
összeütközésbe a helybeliekkel. 1799-ben "Felső 
és Alsó Gyímes Lunkai Lakosok ugy az lvanyo
siak is" protestálnak a csíki főkirálybírónál. hogy 
"münköt itt valo adozokat, s minden közönséges 
terhet viselököt ki szoritottanak. hasonloképpen az 
Örmény Natio is nálunknál modosabbak lévén, 
annyira vitte a maga kereskedésbeli dolgát. hogy 
némellyik nem tsak egy Havast hanem némellyik 
Kettőt hármat is ki arendál. és a mű pusztulásunk
ra münköt ki rekeszt, lak hcllyünkből ki hány ·s 
maga különös hasznára fordittya az Királyi Aera
riumnak is m..:gbetsülhetetlen kárávar ·. 27 

A marhakereskedelem mellett. és ennek 
visszaeséséve l - az új konjunktúrát. a fa árának 

emelkedését kihasználva -, egyre fokozottabban 
kezdenek az örmények rátérni a fakereskedelemre. 
A Keleti-Kárpátok erdőségei erre jó lehetőséget 
biztosítottak. Erről Orbán Balázs így ír: "A marha
kereskedés napjainkban csökkent. főleg azért mi
vel örményeink közül sokan a tutajkereskedésre 
adták magukat, melyet az azelőtti időkben csaknem 
egészen egyedáruságok alá vettek, mert télen át -
mikor a kevés gabonát termő gyergyói nép szük
séget szenved - előlegesen kiosztott pénzzel vagy 
gabonával megvásárol ták jó olcsón a tuta,jokat. s 
azokat Arad és Lippára szállítva. nagy nyereséggel 
adták el.1

' 

A Maroson való tutajozásra már a fe
jedelemség korából vannak adataink, a 18. század 
végétől aztán a gyergyói fakereskedelem mind
inkább az örmények kezébe kerül. Sa,ját. vagy 
bérelt fürészmalmokon vágatják a deszkát. pl. 
1842-ben Lázár Péter gyergyószentmiklósi örmény 
kereskedő Tölgyesben bérel fürészmalmokat a te
kerőpataki . kilyénfalvi és szentmiklósi községek
től. Nagy mennyiségben vásárolnak fát a parasz
toktól is, és vagy a Maroson úsztatják le Aradig, 
Soborsinig vagy a Kis-Besztercén Moldva felé. 
majd a Szereten és a Dunán Galacig, ahol értékesí
tik. 

A kiskereskedelemben betöltött szerepük 
a vidék életében legalább ilyen fontos. A múlt szá
zad közepén Benkő Károly feljegyezte. hogy 
Gyergyószentmiklós - "40-nél több singes s más 
árukkal rakott ~oltyai léteznek, - kereskedését 
nagyobbára örmények folytattyák", Szépvízen 
pedig ők bírják a piacot, és "öt singes, s egyéb 
árus boltyaik vannak, s minden kereskedést üznek. 
az őss magyar lakosok pedig a mellék utzákra, s 
azoknak is többnyire szélyeire szorultak lakaikkal. 
kis példa mit tesz az, hogy a Magyar nem űzte a 
kereskedést". 1'' Azonban nem csak e két helység
ben, hanem szerte a Székelyföldön ők tartják fenn 
a boltokat, az örmény vándorkereskedők pedig a 
falvakat látják el áruval. Hogy az örmények gaz
daság i tevékenységük révén a városiasodást is 
elősegítették, arra éppen a két székelyföldi telepük 
a jó példa. Íme. hogy mutatja be Orbán Balázs 
Szépvizet a múlt század közepén : "Szépvíz soka
dalmakkal és heti vásárokkal bíró falu csak. pedig 
sokkal városiabb külleme van. mint a város névvel 



t:Igö Csík-Szeredának. téres piaczán több 
letcs ház és bolt. s élénk kereskedelmi mozga
. mii az ill lakó és vál lalk ozó szellemű 
ényck idéznek t: l ő. ")" 

Gazdasági lt:vékenységükböl követkt:zöcn 
örmények vo ltak a modern pénzforgalom meg
nosítói a nagyrészt természeti gazdúlkodásl 
ytató székely székekben. 1803-ban a gubernium 

inti a gyergyószentmiklósiakat. hogy "a 
önyörgö Örmény Társaságot és annak Tagjait 
int akik azon Székben a pénznek forgását nem 

in mértékben segiuik minden nemü nyomor
- tásoktól az igazság Sinór mértékéig óltalmazni 
-~ ckezzenek ··. ' 1 183-t-ben a gyergyószentmikló-
- Men:antile Forum fordul egy beadványban a 

u ' kcly közösséghez. ame lyben ki fejelik 
·ményükct. hogy a közönség ··meg fogja ösmer-
1. hogy az Örménységnek illen való megtc
pedésc nintsen a helybéli hirtokos lakósoknak 
"ro kra. hanem inkább hasznokra: meri akármi 
adója kgycn is a Ns. Közönségnek. azt kginkáhb 
tiszta pénzen élö Örmény Lakósok szokták meg
á ·árolni"n 

A székelyek ezt azonban nem látják min
ig. igy az örmény-székely együlléks nem volt 
roblémáktól mentes. Az örmények kezdetben a 

7.ci swros érte lméhen is együll éltek a székelyek
. ·I. hiszen ezek házaiban laktak. vagy ezeket 
·relték. Gyergyószentmiklós nekik közsönhetiien 

fej lődik mezövárossá: ők lendítik fel a gazdasági 
"le tet. a kereskedelem és kézművesség révén 
munka lehetöséget teremtenek a székelyek számára 
i:. Az 1785/86-os úrbéri összeírás során mondják 
a gyergyószéki falvak jobbágyai: " illen pedig az 
örmények Kordován! szokván ki készítteni . amkol 
·i 1agyar Országra. onnan pedig egyéh árukot ide 
·zekeresek últal szoktak hordatni s' a kinek arra 

való marhája vagyon . hogy Szekerességre mi.:het. 
abbolis pénzt kereshet". valamint: ·- ... a Gyergyó 

zent Miklósi Örménység Timár házai. melyekre 
való szükségcs Materiálék hordásából. és azok 
mell eit va ló Munkálkodásokból sokan hasznot 
vesznek·-. ).' 

Az cgyütté lés löhbnyirc békés. dc az 
örmények kereskedésük. gyors meggazdagodásuk 
és nem utolsósorban eltérő életform~juk miall löbb
ször ellentétbe kerültek a székely közösséggel. A 

vitás pontokat föleg a vásárjog, elővéte li jog, 
korcsmárlás. legeltetés jelentik. 1848-ig folyama
tosan érkeznek a guberniumhoz a két fél panaszai. 
17 20-ba n a főkormányszék engedélyezi az 
örménycknek a szabad kaeskedést a piacon. 1726-
ban azonban Csíkszék közgyűlése megtiltja. mond
ván: „Mivel a Prcaemptio is a Proprietariusoké. 
az aZ a Városiaké és oda bíró Possesoroké. azért 
Nyárban reggel Nyóltz óráig, Télben pedig Kilentz 
óráig legyen a Vásár a Városiaké. azon az idön túl 
légye szahad mind örménym:k s mind másnak". 
Megtiltják ekkor az örményeknek. hogy ··se titkon. 
se nyilván Kortsomát ne tartson". tíz hordó bornál 
tiibbet be ne hozhassanak. „ha Városi Ember 
Marhát akar levágni. arra már Marhái az örménység 
ne vágjon. míg elkél„_ bünügyekben ··nintsen Ju
risdictiúja semmi az örmény Birónak„. és végül: 
„Mind ..:zckcn fcllyülis mindenekbcn tartsa és al 
kalmaztassa magát az Örménység Törvént.:tel iben 
a Haza törvényeihez. Tisztjeihez és lakóhc llyihez 
s Népihez ajó l·lármóniáért.„)' A határozatnak ter
mészetvéctö pontja is van . amely kimondja: "A 
Timár Házaknál az Örmények tartsanak emésztő 
gödriiköl. az élö vizel Herhárral az az Timár 
Szeméttel ne inticiál lyák."); 

Az örmények nem tartják bc a határoza
tokat. azzal védekezve. ··minthogy az említett Pos
sessnr Urak és Falu bennünköt azok megtartására 
szorossan nem kénszerítcltek. és talán elöli Járóink 
is clégséges képen azon Constitutiokat közöltünk 
meg nem hirdették. vagy kezeknél sem volt. s az 
üdö múlásával is felejtődött azok illendő observa
tiojok . tagadhatalanul azok ellen sokszor véthet
lünk.„)•„ A késöbhiekben részben ugyanezek apa
naszok ismétlődnek. kigészülve újabbakkal is, pl. 
meg szeretnék tiltani az örményeknek a szabad 
lcgellelést. panaszolják. hogy az örmények 
fe lvásúrnlják az élelmiszert a parasztoktól. és 
drágábban adják tovább a piacon. hogy monopo-
1 izálják az élelmiszerkereskedelmet. a tutajozás! 
stb . 1734-hen egyenesen azzal tenycgctöznek a 
gyergyóiak. hogy ""ha annyiszor a Tekintetes Nemes 
Széket még is busittyák. lerhcllik ... Semmiképpen 
meg nem engedjük. hogy itt lakjanak . hanem 
másutt keressenek magoknak hellyel„. Az 
örmények kérik. hogy "szép egyességben ellyünk 
mind enni::k elölte. joban is igyekezünk mü is élni. 



és alkalmaztatni, tehetségünk szerint az Nemes 
Székhez magunkat. Hogy pedig most ki mennyünk 
Szent Miklósról , hirtelen nem lehet, mivel hogy 
fogadott házaink vadnak és ... kötésünk volt, azt el 
nem hadhagyjuk , az Templomot is nem 
hadhaggyuk félben" .37 

A helyzet tovább bonyolódik a határőrezre
dek felállítása után. A katonarendűek többször is 
szorgalmazzák az 1726-os határozatok betartását, 
néha éppen a tisztek hangolják a határőröket az 
örmények ellen, hogy így vezessék le a feszült
ségeket. 

Az örmények hamarosan megtelepedésük 
után szétrajzottak, ahogy Orbán Balázs írja ' 'szét
terjedtek ők az ország minden városába; mivel 
pedig a magyar földművelő, kereskedéshez nem 
értő , s azt balul lenéző nemzet volt , ők a 
kereskedést csaknem mindenütt kezeikbe véve fel
gazdagodtak, meglépesedtek" .3R 

A többi székely mezővárosban is nyomon 
követhetjük az örmények gazdasági tevékenységét. 
Kezdetben főképp a bőrfelvásárlás miatt tilta
koznak a helybeli kézművesek, főként az iparilag 
fejlettebb Marosvásárhely és Székelyudvarhely 
céhes mesterei. A leginkább érintett szakma a szű
csöké volt, az erdélyi szűcs céhek uniója már a 17. 
század végétől majdnem folyamatosan protestál az 
örmények tevékenysége ellen . 1819-ben a maros
vásárhelyi szűcs céh a tanácshoz fordul a pa
naszával, hogy Csíki Márton, Issekutz Bogdán és 
három másik kereskedő bol~jaikban bőrnemű! árul
nak a céh privilégiuma ellen, "úgy annyira, hogy 
már Czéhunknak tagjai a mesterségekből nem él
hetnek, magok míveket el nem adhattyák", ennek 
következtében "Czéhunknak nagyobb részint 
minden Tagjai elszegényedtek, ők pediglen magok 
elgazdagodtak, s naponként gazdagodnak. mégis 
ugymondva a Czéhoknak Tagjai hordozzák a 
Városnak nagyobb cehit. Az mi Czéhunk, vala
mint más Czéhok is Boltokat nem nyitanak, azáltal 
Kereskedésekkel nem kisebbítik, következőleg 
minden igazsággal meg nem egyező dolog az, hogy 
ők is sarlójokat a mi Buzánkba ne vágják" . 3~ 

Az udvarhelyi szűcs céh is hasonló gon
dokkal küzdött végig a 18. század folyamán és a 
19. század első felében. 1735-ben a céh a szék 
főb í rájához fordul panasszal, hogy az örmények 

az Udvarhely környéki falvakban összevásárolják 
a bőröket, többet ígérve a parasztoknak, és az ud
varhelyi boltjaikban is árulnak bőrt és bőrneműt.411 

1743-ban így írnak ''ezek az Betsületes Örmények 
Bárány Börökött és egyébb vad Börökött ugy any
nyira szedik, hogy már bennünket az Populé szám
ban sem vészen . Söt nem csak Falukrol hordgyák 
hanem itt is Conveniálván az szegénységgel ma
gok Boltyokban bé hozván titkon megvészik."41 A 
viszony nem mindig ellenséges azonban, 1759-ben 
éppen a szűcs céh ad bérbe három sátorhelyet a 
piacon gyergyószentmiklósi örmény keres
kedőknek . 42 Egy 1779-es tanúvallomás során az is 
kiderült, hogy a mészáros céh egy örményt a tag
jai közé felvett, azzal a feltétellel , hogy szarvas
marhánál egyebet nem vág. Igaz, azt is említik a 
tanúk, hogy a városi bíró protestált, "hogy örmént 
a Czéhba bé ne vegyünk".43 Ez később máshol is 
megtörténik, pl. 1824-ben a marosvásárhelyi szűcs 
céh is tagjai közé fogad egy örményt. 44 A 
kereskedelem Udvarhelyen is javarészt a kezük
ben lehetett, erre következtethetünk ·'az Nemes 
Székház alatti Boltyaikban árulo Örmények", a 
piacon és ~áshol kereskedő örmények gyakori 
említéséből. 

Sepsiszentgyörgyön is nagyjából hasonló 
volt a helyzet, azzal a különbségei , hogy ott a kéz
műipar még fejletlenebb stádiumban volt. A 19. 
század első harmadáig a város kereskedelmi életét 
nagyrészt az örmények irányították , ez a 
kereskedők nevéből is kitűnik , ezután egyre növek
szik a zsidók szerepe. De az örmények megtele
pedtek olyan kis mezővároskában is, mint ami
lyen Székelykeresztúr, vagy Csíkszereda. 

Az örmények tehát a Székelyföldön, az 
ottani fejletlen gazdasági viszonyok között rész
ben pótolták a hián yzó polgári rét'eget, a 
kereskedelmet majdnem teljes egészében, és bi
zonyos kézműves szakmákat részben ők tartották 
a kezükben (kevésbé a fejlettebb kézműves ipar
ral rendelkező városokban, mint Marosvásárhely, 
Kézdivásárhely , Udvarhely). Ezzel nagyából 
ugyanazt a szerepet töltötték be a gazdasági élet
ben, mint más vidékeken a zsidók. Érdekes megfi
gyelni az örmények és zsidók komplementaritását, 
ahol az egyik előfordul , ott a másik hiányzik. Az 
1850-es népszámlálás alkalmával Gyergyószent-



· n van 1144 örmény, Kézdivásárhelyen 82, 
eredában 15, itt a zsidók teljesen 

_ oznak, Udvarhelyen 40 örmény, 17 zsidó, 
ásárhelyen 87 örménnyel szemben már 202 

• és végül Sepsiszentgyörgyön nincs egy 
sem, de van 56 zsidó. Jelenlétük egyben a 

·asodás fokmérője is, hiszen a teljesen je
- · · ce lenné vált mezővárosokban, mint 

el keresztúr, vagy Illyefalva, mely egykor 
helyként szerepelt, és a diétába is követet 

- - tt nem találunk sem örményt, sem zsidót. 4
j 

Érdekes azt is nyomon követni, hogy ezek 
iktusok hogyan jelentek meg az ideológia 

:jén, hiszen a "'nemzeti ébredéssel" egy időben 
inkább megideologizálják, mindkét részről 
!eltéréseket. 

A székelyek különböző okok miatt, mint a 
kori struktúrák továbbélése és az ehhez kap

ódó mentalitás, a határőrezredek megléte, a 
- ehiány, stb. nem tudnak lépést tartani gazdasá-

- ·ren az örmények modernebb módszereivel, 
.:.- zek gyakorlatilag monopolizálják a keres

elmet és a kézműves iparágat. A székelyek 
· yba szorítottnak érzik magukat, féltik az elő-

- ikat, a vigaszt egy hagyományos értékekre 
- ö konzervatív ideológiában keresik. Mélyen a 

ományos társadalmi rendszerben gyökerezve 
nden újítást elleneznek, meg szeretnék akadá

- zn i a rendi társadalom széthullását, ahol min-
- kinek megvan a maga pontosan megszabott 

lye. Az örmények új életformát képviselnek, 
ásságukkal" megzavarják a társadalom meg

:SZDkott rendjét. A székely fél panaszaiban gyakran 
gj elenik a társadalmi különbségekre való hi
tkozás . 1831-ben a gyergyószentmiklósi 

özösség által megtiltatik "minden örménynek 
gy más birtoktalan jövevénynek akik vétetődnek 
int taxás zsellérek. .. a communitás megegyezésin 
í ül a kortsomálás, Mészárszékek gyakorlása" .46 

Az örmények különben a konkurrenciától félő 
gyar és szász kézművesek beállításában is úgy 

.lennek meg - a zsidókhoz hasonlóan -, mint ha
szon leső, kapzsi , kegyetlen népség, akik csak 

ösködnek az országon, de hontalanként nem 
znek iránta semmilyen felelősséget. Az Erdélyi 

Szőcs Céhek Uniója 1711-ben kéri , hogy fogad
őket ;.mind ennek az Ország(nak) igaz haza-

fiait az Örmények, mind idegen Natio ellen", és 
így írnak : " Igaz hazafiak vagyunk, kik éjjel nap
pal az eö Felsége Szolgálattyát promoveallyúk, 
helyt tartunk,„. Javainkat az Eö Felsége Szolgá
lattyának promoválására nem sajnáljuk exponál
ni, és mostan az Ország valamiben meg tsendesed
vén, az Eö Felsége Szárnya és Protectioja alatt 
akarván respiriumot venni, ezen eörmények min
denképpen igyekeznek bennünket fogyatni s ke
nyerünket elvenni, holott is : Idegen Natiobéliek, 
és tsak olykor szeretik Erdélyt, amikor hasznukat 
érzik, ha mi.háboru idő intervenial, más országok
ba recipiállyák magukat, az alatt az földnek sírját, 
szép pénzit, ezöst marháját szedik, s amikor elég
gé meggazdagodtanak, más országban el men
nek. " 47 

A jöttment idegen - tősgyökeres hazafi el
lentétpár viszatérő motívuma ezeknek a bead
ványoknak, szintén az első foglalás jogára való 
hivatkozás: "Mü Tőss Gyökeres Székellyek, kiknek 
néhai Ditsöült Eleink ezen Helységet vérekkel ke
resték, és sok Századok folyomattya alatt Tatártól, 
Töröktől, s más ragadozó ellenségek kezétől meg 
tartották, már most ezen panaszló Örmények által , 
akik nem régebben u.m. 1672-ik esztendőben 
három esztendők alatt havasokon volt kóborlások 
után ditső Eleink által mintegy szánakodásból bé
fogadtattak, de aizal Tsakugyan ezen vérrel szerzett 
Tartományban nem örökös fiak gyanánt adoptál
tattak, hogy ki nyomattassunk, azt sem Isten, sem 
ember sem Törvény meg nem engedi" H Ugyaneb
ben a 19. század eleji beadványban írja a ;'Gyer
gyo Szent Miklosi Mixta Communitás", hogy a 
"Föld ezen Székely Helységen nem az Örményeké, 
hanem Tsupán a Székely Communitásé", mert ezt 
··sok sanyaru szólgálattya és vére hullása sőtt élete 
kotzkáztatásának" árán szerezte , míg "az 
Örménység semmi más köz terhet nem visel; Ho
lott a királyi városokban lévő Örménység ha 
személlyesen nem szólgális, de redemptionis Taxát 
fizet s a felett a Határpénzt is tartozik megadni". 49 

A székelyek azzal érvelnek, hogy az örmények csak 
a maguk hasznát nézik : "De nem ugy szolgálnak 
F. Urunknak és Ns. Hazánknak amint mü akik 
eleitől fogva vérünköt szoktuk vala szólgálni , 
egyéb terhet is ugymint utt Tsinálást, Forspontot, 

Hi7 



Erdövágást a Granitzokon is a gránitzokon való 
st rása Házak reparatiojában soha nem segítettek". 5" 

Az elégedetlenség fö forrása az örmények 
si keres gazdasági tevékenysége. A székelyek attól 
tartanak, hogy gazdaságilag tejesen az örmények 
befo lyása alá kerülnek. Egy 18. századi beadvány
ban a határőrök panaszkodnak, „hogy már sokan 
az örménynek valo adosság mián majd jobbágy
hoz hasonlokká lettek". mert " hogy az itten Gyer
gyo Szent Mikloson meg telepedett Örmény natió 
a z ex tra ordinaria Kereskedésével és 
oeconomiájával egész veszedelmet és posztulást 
okozot nem tsak a Szegénységnek hanem az egész 
Communitásunk beli Katonaságnak és hellysé
günknek . ( ... ) Mindhogy pénzes kereskedők ős 
joszágainkat. külsö szántó és kaszáloinkot, soka-
·ot e l örökösi tettek, zallagositottak. és arendaltak. 
úgy hasonlo képpen minden lisztelő és Fűrész 
Ma lmunkot. melly mian a katonaság semmi 
oeconomiát nem follytathat." 51 

Ez a jelenség eléggé általános volt. hiszen 
181 2-ben a marosvásárhely i polgárok is így írtak : 
az örmények városunkban a törzsök polgárainak 
nagy prejudiciumára annyira megszaporodtanak. 
hogy már a város fényesebb és jobb hellyeit ők 
bírj á k. a Piatz s ahhoz közel eső Utzák beli 
jószágokat legnagyobb áron is megvásárolják, sőt 
naponként annyira sokasodnak, hogy attól lehet 
tartani . hogy miattuk ennekutána jó helyeken 
jószágot sem lehet másnak venni '·.;i 

A kereskedés, a társadalomban betöltött 
szerepük, mentalitásuk révén az örményeket sokkal 
in ·ább a dinamizmus jellemzi , érvrendszerükben 
elle lhetj ük a gazdasági és politikai liberalizmus 

elemei t.53 Az örmények kezdetben konciliáns ma
gatartást tanúsítanak. A 18. század elején egy bead

• yban kérik, hogy ··szüntelen való gyanosság 
ne legyünk. hanem mint idegenek A Ts. Pos

sessorok szárnya és Protectioja mellett, nem külön
közönséges Falu joakarattyábol élhessünk, s 
des békességbe nyughassunk. Kevés nyere

-_ · rt üldözést, gyűlölséget ne szenvedgyünk.";~ 

Később egyre inkább önérzetesen tilta
oznak a · · megtűrt" státusz ellen. azzal érvelvén. 
~· ők már itt születtek. „nem lévén ezen édes 

Hazánk idegen népei .. . hanem itt lakos haza adozó 
eodei eö Felségének, nemis valami bujdosok 

hanem hellyt álla igaz hivei eö Felségének"5;, ak· 
„100 (eszten)dön felyül muló időktől fogva itt 
meg te leped vén, az ide valo szabad székelyekne · 
és birtokos Nemeseknek házbért s Taxát fizette · 
és fizetnek s kiknek Jussaikban mindenkor része
sedni kelletik s kelletett. és ennél fogva az Uralkodó 
Felség is mint concivilisált Nemzetek Jussát„ el is
merte. mivel "az Országos terheket. adozásokat cg~ 

szívvel lélekkel törvényesen hordja""•. Felsorolják 
a közösség érdekében kifejtett tevékenységüket: 
ők vásárolják meg a székelyek áruit. látják cl a pi
acot. Érdemeiket a hatóságok is elismerik. 1803-
ban a gubernium arra inti a gyergyószentmikló
siakat. hogy "a Könyörgyő Örmény Társaságot és 
annak Tagjait mint akik azon Székben a pénznek 
forgását nem kicsin mértékben segittik minden 
nemü nyomorgatásoktól az igazság Sinór 
mértékéig óltalmazni igyekczznek ··_ ;, 

Az örmények a liberalizmus nevO.:ben tilta
koznak a hübéri maradványok és módszerek el
len: „mitsoda lelkiismerettel kénszerithet münköt 
arra valaki. hogy az eö borát. vagy buzáját vegyük. 
és pénzünkel szabadosson ne élhessünk" . Tilta
koznak a hübérijogszolgáltatás ellen is. mondván : 
„kicsoda halott illyen dolgot. hogy maga 
causájában Actor. Testis. Biro és Executor legyen 
nem illik vala tselekedni aztott egy Ns. Szék(ne)k. 
anál inkább Pápi stáknak'·. ;x 

A 19. század elején az örmények még egy 
ideig megőrzik gazdasági pozícióikat. dc egyre 
többen telepednek meg az Alföldön és a gazda
gabbja a nemesség sorába emelkedik , így az erdé
ly i örménység éppen a leggazdagabb i:s legmnbi-
1 isebb rétegét veszíti el. Érdekes módon az 
örmények éppen abba a feudáli s struktúrába kíván
nak integrálódni, amely gazdasági tevékenységüket 
egy időben pártolja és fékezi. A 19. század első 
felében bekövetkező változások lassan a hanyat
lásukhoz vezetnek, piacuk beszűkül. gazdasági 
pozícióik jelentéktelenné válnak . A kül
kereskedelemről foko zatosan áttérnek a bel
kereskedelemre. Gyergyószentmiklósról számos 
örmény család települ át a környező falvakba. A 
beolvadás. nyelvük elvesztése itt a Székelyföldön 
korábban kezelődik, mint a két örmény szabad kirá
lyi városban, Szamosújvárt és Erzsébetvároson. 
hiszen itt mindig is kisebbségben éltek . 1848 után 



az etnikai alapon szerveződött közösségek 
'=5lÍli j ogi személyiségüket, és a modern tár-

ba való integrálódás egyben nemzetiségük 
IE:~l;- ;á·:hoz is vezet. A 19. század végére assz

.ójuk véglegessé válik, bár egy bizonyos fajta 
i öntudat a mai napig kimutatható körük-
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ti márt találunk a biró mellett, egy pedig szücs és kereskedö egyszemélyben. 

A nyolc szegény között van két szücs és egy-egy kalmár, tímár és szabó 
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böröket., Havasalföldről böröket hoznak be. 1750-ben a 11 5 gyergyói család

fönél nemcsak a foglalkozást., hanem a vagyoni állapotot kifejezh kategóriát 

Uó. közepes, gyenge) is feltüntetik . A 62 tímár közül 8 közepes. 54 gyenge. 

a 8 kereskedő kd'zül 4 jó, 3 közepes. 1 gyenge, van még 1 közepes és 

13 gyenge kalmár, három gyengének minösített szűcs és ugyanannyi csiz

madia, két gyenge tarisznyakészítö, egy közepes és egy gyenge mészáros és 

hét szegény. 
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Armenii din Secuime 
(pana la mijlocul sec. XIX.) 
(Rezumat) 

Strámo~ii armenilor transilváneni de azi 
s-au stabilit in Ardeal venind in special din Moldo
va, in sec . XVII. Centrele lor cele mai importante 
au fost Gherla (jud. Cluj) ~i Dumbráveni (Jud. 
Sibiu), dar vreme indelungatá au o importan\á apre
ciabi Iá ~i Gheorgheni. sau intr-o anumitá másurá 
chiar To pli\a-Ciuc. cartier actual al ora~ului 

Miercurea-Ciuc (jud. Harghita). S-au stabilit in 
primul riind in zona trecatorilor transcarpatice, ~i 
s-au ocupat in special de comertul de vite, comer\ul 
de piele. confeqionarea cordovanului, ~i mai tiir
ziu de comer\ul de lemne. Autorul trece in revista 
stratiticarea lor socialá, autonomiile de care s-au 
bucurat convie\uirea lor pa~nicá in general , dar 
prezentand uneori ~i contlicte. cu societatea se
cuiascá. Prezcn\a lor in Secuime prezintá o 
im portan\a apreciabil á, pe langá altele armenii in~ 
troduc in acest \inut circula\ia monetara moderna, 
iar clezvoltarea in tilrg al Gheorghenilor, sau pe
rioada de inílorire de mai tiirziu a Topli\ei-Ciuc 
este de asemenea meritul lor in primul riind . 

Armenians on Székelyföld 
( up to the Mid dle of the 
19111 Century) 
(Abstract) 

The ancestors of the present-day Transyl
vanian Annenians sett lecl in Transy lvania mostly 
fro m Molclavia in the l 71h century. Their biggest 
centres are Szamosújvár (G herla, Cluj County) and 
Erzsébetváros (Dumbráveni , Sib iu County), but for 

rr10 

a long period Gyergyószentmiklós (Gheorgheni. 
Harghita County) or even Csíktaploca (Topli \a
Ciuc, today a district of Csíkszereda, Hargh ita 
County), are significant. They settle first of all in 
the surroundings of the passes lead ing into Mol
davia and become involved into cattle breeding. 
leather trade, cordwain manufacturing, later with 
wood trade. The author presents their soc ial di vi
sion, autonomy, the way they used to live togeth
er with the Székely society, most ofthe time peace
fully, but also leaving some conflictual traces, 
sometimes. Their presence is significant. Among 
others, the Armenians are those who nationalise 
the modern money circulation in the Székelyföld, 
and thanks to them Gyergyószentmiklós developed 
into an agrarian town, or Taploca tlourished once 
as never before. 
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