
 
 

 

 
 
 
 

A PDF fájlok elektronikusan kereshetőek. 

 
 
 

 
 

A dokumentum használatával elfogadom az 
Europeana felhasználói szabályzatát. 

 
 

http://www.europeana.eu/portal/rights/rr-f.html


Lektor: A vanesian Alex 
Készült az Országos Örmény Önkmmányzat közremuködésével 

AVEDIKIAN 

) 

DR. DZSOTJÁNNÉ KRAJCSÍR PIROSK/i 

Budapest 

1998 



TARTALOM 

~t\ szerkesztő elősza\ra ...................................... ············-··-··················-··-·············-·······-·······---·· 3 

Dr. Dzsotjánné .Krajcsir Piroska 
A MAGYARORSZÁGI ÖR1''11ÉNYEK MÚLTJ.".\ ÉS JELE~"'E ............................... . 3 

T orténelern ... . ... ... . . .. . . . .. .. ..... .... . ....... ....... ..... ...... ..... .. . . ... .. ....... ... . .. ..... .. ... . ... ....... . . J 3 

Foglalkozás. tevékenység, társadalmi szerepük ····················--····-············-··.·.·.·· .. ··.· .. ·· .. ··.·.· .. ··.· .. ·.·· .. ·· .. ··.·.· .. ·· .. ·· .. ··.·.f ; 
Beilleszkedés a magyar társadalomba ...................................................... ~ ..J 

~z érdélyi örmény egyház és az unió ··-················--··-···--········-·-·-··········· ---------------··········--····· ... 1~ J5 
Orménvek a magvar társadalomban 6 
Harc a~ asszL.'llilá~ió ellen 7 
P. .. magyarországi örmények Trianon után ............................................... . ............................. L 7 
A magyarországi örmények kultúrája .......................................................................................... 8 
l\. -magyarországi örmények életmódja .............................................. . ..................... -----· 9 
Magyarországi örmények a IL világháború után ........................................... . 
Bibliográfia ................................... "" ......................................................................................... o.. 

A vedikian Viktória 
AZ ÖNKOR.1\1ÁNYZA TISÁG 
LEGFONTOSABB ESEMÉNYEI ÉS EREDMÉNYEI 1995-1997 ················· ······················ 15 

Az önkormányzatok megalakulása és céljaik ............................................................................. 15 
A. budapesti önnény katolikus templom .................................................................................... is 
. 'J-z örmény kiliturális központ ················--~---······························-···············-······ ......................... ~-6 
Ujság- és könyvkiadás ................................................................................................................ 16 
Nevezetes események, rendezvények ........................................................................................ 17 
Kapcsolatok _az anyaorzsággal és a diaszpóra örmény közösségeivel ..................................... 19 
Ki kicsoda? Ürmény származású és örmény hírességek .... ... .. . ..... ... ........... ..... ..... .. . ....... ..... ..... 20 
Ajánlott irodalom ....................................................................................................................... 22 
Az örmény ábécé ... .. . . . ..... .. ...... ...... ...... .. ........... .. . ............. ..... ..... .. ....... .. . ... . ...... .. ..... . ............. ... . 23 

0 
6 

A szerkesztő előszava 
Egy soka-t szenvedett nép Magyarországra került gyennekeiről szél ez a füzet. l'em feladata a 
problémák keresése, de -oka sincs rá. Törekvésünk ismereteink ;;~.LL'"·'"«"'<i, 
együtt élő örmérr:v· honÍitársaink történetének, néprajzának, Célunk. 
hogv félretéve rrdndenfajta előítéletet~ keressük meg e~tvmásban a hiteieset~ ki abból: 
ilye~ek is "lehetnénk. I\ {in-den ember, nép, népcsopor~ akÍket megkülönböztet származása, nevelte-
tése, "'allása magában hordozza a közös emberit. P_,_ Kárpát n1.eden<:ében élók a 92 
ezer négyzetkilométeren hü;:ókat úgy hivjuk: magy·arÚk . .. t\ hazát, a nemzetet. tagjai 
,rnind az.ok, akik nyeivüPlcet beszélik, országunkat gazdagítják~ ~ föld született vagy választott 
gyermekei. Például a szlovének. E dolgozatban róluk~ magunkról beszélün.."k. 

A MAGYARORSZÁGI ÖRMÉl\lYEK 
MÚLTJAÉS 

TÖRTÉNELEM 

Az örmények őshazája a Kaukázustól délre, a Yiln-Sz.eván-Unnia tavak ·hárorr_.szöge által közrefo
gott területen, s az Örmény-Íennsíkon volt. Etnikai eredetében az indoeuróoai ele1n a me2:határozó. 
Külső {ARMEN) és belső (HAJ) neve egy~egy ősi, i.e. XV-XVII. századi örmény törzsszövetség 
r:t'~v:ét őrzi. l\z örménv nveiv az indoeurópai nyelvcsalád tagja. Közeli rokon nyelv-e: - akárcsak a 
görögnek- nincsen. 38 fonémáia (megkülönböztetett hang) van, melyból csak öt a magánhangzó 
(a, e, i, o, u), a többi mássalhangzó. Saját ábécéjét 406-ban alkotta meg MÉSZROP MASTOC szer
zetes, "S ezt az áb&..::ét használják n1indmáig, szinte változtatás nélkül. ~~z önnény két 
nagy -nyelvjárás az uralkodó: a kel-eti és a nyugati örmény. A. keletit a volt S?'m'Íeru,,cü:i . 
dia területén beszélik- ez az anyaország nyelve is. A történelmi linnénia nyugati részén élóKo s az 
állandó üldöztetés miatt innen elmenekültek - tehát a diaszpóra - nvelve a rr • .-uqati örménv .. A.z 
örménység mai lélekszáma 5.5 millióra tehető. Ebbó1 mintegy három és félmillióarr élnek az 1991 
óta függeden anyaországban. Az állandó üldözések miatt a védtelen la.!cosság egy része kivándo
rolt, igy keletkeztek az örmény koióniák. Ma már a világ minden táíán ~A.merikától .A.usztráliái2: 
élnek örménvek. A legjelentősebb kolóniák az Egyesült Állartlok, Franciaország. Olaszország, 
Sziria, Irán, Egyipto1n, Libanon és lnáia területén találhatók. 
Bár független örmény állaniról az i.sz. IV. századtól nem beszélhetünk, figyelew..re méltó az a 
tény, hogy az örmény nép több, mint másfél évezred leforgása alatt nem olvadt fel a környező né
pek olvasztótégelyében~ kultúráját, nyelvét, nemzeti identitástudatát még a diaszpórában is meg 
tudta őrizni. A fennmaradás záloga két sorsdöntő történelmi eseményhez a ke
res-:ténység felvételéhez (301), s az örmény ábécé megalkotásához (406). 

Orménvek ielenléte a Kárpát medencében a középkortól dokumentá~_ható, arányú bete-
lepülésre- Moldvából- a XVII. század második felében került sor. Ormén; (XVL sz.) 
arról tanúskodnak~ hogy a moidvai örményeket vallásuk wiatt is üldözték, s elviselhetetlenül ma
gas adóterhelck:el súitották. Lakóhelvtiket azonban pusztán ert1.iatt nem ha::::vták volna eL 
Kamenyec-Podolszlc is Podólia török kézre jutása után a török reális veszélyt j~i~:ntett az örmé
nyekre. A.zonJ:Jvül az 1671-ben Gheorghe Duca fejedelem ellen kirobbant felkelésben- amit a 
vajda török segítséggel vert le -örmény vezetők is részt vettek. i\. megtorlástól való félelem is arra 
késztethette Bl(et~ hogy Erdélybe települjenek át~ amelynek viszonyait ismerték, sőt fejedelmeinek 
is tettek korábban diplomáciai szolgálatokat. ~A.z 1660-80-as évek Erdélyét viszonylagos belső 
nyu~alom és gazdasági konszolidáció jellemezte. Írásos adatun_k nincs ról ___ a~ örmény hagyomány 
szennt az Erdélybe települt örmények a Bagratida királyok fővárosából, A . .NI-ból menekültek el. 
l\z "ezertemolomú" várost a szeldzsuk .invázió (1064), a mongol betörés (1236), s egy földrengés
sorozat néptelenítette el teljesen (i 319 l. A városlakók papjaikkal, anyagi-szellemi értékeikkel 
előbb a Kaukázusban, majd a Krímben, sa kipcsák-tatár támadások eiől lvioldvában kerestek me
nedéket. Mintegy háromezer család települt fv1oldvába. Itt Szucsava, Focsani~ BotosGrá központtal 



alakult máig létező kolónia. ~-\z únnénvek egv része északabbra vándorolt. s LemberJ< közvoqttal 
létrehozta a lengyelország-i kolóniát, rrti~tegy hatszáz család pedig Erdélybe. települt ... 4--betel~pi.ilők 
számáról pontos adataink nincsenek, a szakirodalom elég tág, számukat 8.000-12.000 közöd je
löli. 

l\z örmények kezdetben a határ melletti városokbarr tel~pednek le - CSÍKSZÉPViz. 
GYERGYÓSZEli/TM!KLÓS, FELF..4LU. PETELE, GÖRGÉt-TiSZENTIMP..E, KA!vTA , s 
EBESFAL Vr.4-ra azért~ mert már volt ott- örmény lakossá2:. /\. város kereskedelmi útvonalak dtet
széspontján fekszik, s a fejedelem személye ga~antálja a ._.védehnet is. Kereskedeirni szempon~ból 
az említett városok kedvező helven fekszenek. A tó'Keerős. leggazdagabb örménv családok tele_Rűl
tek BESZTER CÉ-re~ ahonnar:_ a~<:nban a szász iparosok é~ keresked6k féltéke~:Ysége elűzte ők~t -
ezek az örmények SZAlviOSUJ'i/AR-ra költöztek. Bár előtte és utána is érkeztek örmények Enlély
be~ a bete-Iepedés évének -hagyományosan 1672-t számítjuk. A XVIII. század végér-e kialaku4t a 
kolónia két - lélekszám és t6keerő szempontjából is - legjelentősebb központja, Szamosújvár és 
Erzsébetváros (Ebesfalva). A kolónia belső életét kezdetben az 1689-ben megalakult "örm4ny 
Kompánia'' szabályozta, az örménybíróval az élen. A Kompánia ellenőrző és végrehaj-tó szere[Jet 
töltött be a kolónia -belső életében_, s kapocs volt az erdélyi örmény telepek között. l 757 -től a SZá
zak tanácsa irányította az erdélyi örmények életét. 

FOGLALKOZÁS, TEVÉKK!'lYSÉG, 
TÁRSADALMJSZEREPÜK 

~11 .. betelepült örménység társadaluli szerepét, foglalko~ását -tekintve homo2'én csoport lehetett: 
reskerlők és iparosok voltak_ Ha számukat Erdély korabeli összlakosságának számához 
800.000) viszonyítjuk, úgy az jelentéktelennek tűnhet. Ha viszont azt vesszük figyelembe, hsgy 
Erdély alapvetőerr feudális szerkezetéből épp az a mobii. agilis kereskedő-iparos-polgári réteg 
hiányzott, amit a beköltöző örrnénvsé-g szinte ve2:vtisztán kévviselt r.... jobbá'í!."-'' varas7t 
földmivelő egy se volt az örntén_vek kÓzötf ... "), akkor ;gyértelmű, hogy mié~t játszhattak ;z örni1é~ 
nyek fontos szerepet Erdély gazdasági életében. Tény, hogy a X"'Vill. század végére Erdély keres
kedeimének és iparának egvnegvede örmény kézen van. Foglalkozásukat tekintve az iparos~k: 
szűcsök. tímárok - a többi iparág nem igazán jelentős -. s kereskedők. A kétféle tevékenységet 
gyakran egyszerre művelték, az iparosok áruikkal kereskedtek is. Nem várták be, míg a parasztok 
helyükbe hozzák a feldolgozandó bőröket, hanem Erdélyszerte összevásárolták kiváltva ezzel a 
szász szűcsök (1694), majd a többi szűcscéhek (~710) tiltakozását, szakmai-anyagi féltékenységét. 
~.1\.zo;b __ an __ a~ gub~r:;-i~m -,az a~?bevé;eleket tartva. sze~ előtt ~ -engedé:vezte az örmény~knek a bfr
felvasarlas,. A oorteldo1gozasoan oqan szakmm tudasuk volt, hogy namarasan az egesz magyar-
országi piacot kezükben tartották. l 

Kereskedelmi tevékenységük mindenre kiterjed, figyelmüket nem kerüli el semmi - ez volt ró
luk a kortársak véleménye. A század végére minden jelentősebb erdélyi városban {Fo garas, Torda, 
Radnót, Szeben stb.) volt boltjuk, vásárok idején sátorállírási joguk. A betelepedés utáni évtizeddk
ben hat osztályát tartották számon az ö1mény kereskedőknek. A hierarchia csúcsán a gazdag m1r
hakeresked6k, a le~alsó fokán a ládás kereskedők, a .. kikidsárok" álltak. Az örmények feii:smerték 
a nagy lehet6séget: a török kiűzése után szabadon maradt alföldi pusztákat kibérelték, s a Mokliá
ban vásárolt lábasjószágot itt feljavították~ majd lábon hajtottá._lc Pestig, Bécsig, Varsóig, 
Danzíngig. Eljutottak Nürnberg és Augsburg piacaira is. Egy 1769-es Csanád megyeí pusztabérlői 
ös~zeírás azt tanúsítja, hogy az összesen 16 pusztabérlő közül - neve alapján - 14 biztosan r
rnenv. 

• l 

~~~OlTások arról' is tar:úsko,~nak~ ~?~~· :~.~rmén~~k a ~,va?y __ onos~d~ ;e~~n i~ szép __ előrehal~d1s; 
tetteK . Ez nemcsaK ruhazatuKoan tuKrozoaolt, de UJ Onnan ep1tett -civil epulete1ken es nagyaranyu 
te1nplomépftkezésekben is megnyilvánult (Csíkszépviz: 1700 Szentháromság-templotn. 
Szamosújvár: 1715-1724 - Saíamon-remplom, J730-175ó - Szentháromság székesegyMz; 
Gyergyószentmiklós: 1733- Istenanya-templom; Erzsébetváros: 1783- plébániatemplom). Ekkor 
építik újra Szongott által "ideiglenesnek" nevezett, megjelenés~ Íormájában módos paraszth~z
típusú házaikat a kor divatjának megfe!el6en barokk stílusú. egvemeletes házakká. A ruházkod~s-
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ban megn1utatkozó fényűzést a "'.ráros] tartács rendeletekk-ei és jelentős pénzbírsággal próbálja visz
szaszorítani- a dokun1entumok tanúságaszerint ·változó eredménnyeL 

f..,._z örménv beteleolilők egv feudáiis szerk-ezetű társadalomba ér'~eztek. s kez-dettől fogva izyekez
tek a társa .. dalombin elfogl~lt helyzetüknek megfelelő keretekbe iHeszteni. i\ beköltözés utáni évtj
zedek politikailag vLharosak voltak. Erdé1.y-h-elyzete a török magyarországi kiűzése után megválto
zott; Isztambul politikai befolyásától nem k-ellett röbbé tat-rani - annál inkább a megerősödő Habs
burg-birodaimétóL ,Ezekben az éve~ben a krüni tatárok többször pusztították végig Erdély ~idé
keit. méz az örménv városokat is. Irásos dokum_entum nincs róla, de a száihagyo1nány szennt a 
híre~ ö~ény püspök~ V;-erzár Oxend-ius is évek-ex töltött tatár fogságban. En~ek ellenére az örmé
nyek kiváltságlevelekkel biztosították maguknak a szabad kereskedés ked\'ező feltételeit (1684, 
Petele; 1696, Ebesfalva; 1726, Szanzosújvár)_ Szamost!jvár üj nevét- - az 1726-os 
kiváltságlevélben rögzítik. mfg Ebesfalvát az 1733_-as kiváltságlevél ·változtatja A--
kolónia lakosságának meggazdagodását igazolja az a tény is. hog}' hamarosan elsé kateoóriás adó
fizetőkké váltak. i\. X\'IIL század közepén az örmények e2.v össze2:ben váJtják meg adójukat 
(cenzus), igy az örökösödési háborúk miatt anyagi gondokkal küzdő Habsburg-ház jóindulatáL is 
biztosították a maguk sz<h'Tlára. A későbbiekben az önnény városok törekvése - az adott korban 
-lehetsé2:es - teljes függetlenség kivívása volt: szeretnék einverni a szabad királvi város címet, s az 
ezzel járó kiváitságok';-t. Mária Terézia támo2atja őket. de- a rendek ellenállá;a nüatt csak 1790-
ben veszik fei Er;;ébetvárost és Szamosú.iv'árt a szabad királyi városok sorába. 

--~ privilégium megszerzésekor- az örmény városok közigazgatása elsősorban azt tartotta szem 
előtt, hogy függetlenítsék magukat bizonyos feudális kötelezettségektőL s az erdélyi adminisztrá
ciós rendszer primér alárendeltségétőL lJ gy anakkor a kiváltságlevél azt is rögzíti. hogy a közigaz
Q:atás nyelve kötelezően 1nagvar legven, s az iskolákban is be kell vezetni a magvar nyelv oktatá
;át. Bá; az örmények hossza; hánYÓdás és vándodis alatt megszokták~ hogy el ken sajátítaniuk a 
befogadó ország nyelvét, ha fenn akarnak maradni, mint kereskedole- foglalkozási kényszerből is 
-, számos nyelvet beszéltek, viszont .az új kötelezettség az oktatásban az anyanyelvet szükségsze
rűen másodlagossá -tette. i\z örménv nveh·' tehát kiszorult a közéletbőL használati tere a családi 
élet s a személves kaocsolatok keret'ei között maradt. Ez óhatatlanul a beszélt nvelv dezradáció!á
hoz~ sorvadás~~oz v~zetett. Az XVfi,I. századi örmények nem :ismerték még a ,~nyelvében él a 
nemzet" szállóigét, s nem ismerték fel, hogv ez az első lépcsőfok a beolvadás, az asszimiláció felé. 
Szangott Kristó] armenológus a százach,-ig~n keserűen konstatálja, hogy az erdélyi örmények el
vétve beszélik anyanyelvüket 

A XVIII. század második felében ezzel párhuzamosan egy másik folyamatnak is tanúi lehetünk. 
A leggazdagabb örmény családok tókeerejüket nem tudták Erdélyben befektetni; nincs fejlett ipar, 
s a kereskedelemben sem -tudtak új abb teriHeteket meghódítani. Számolniuk kellett a többi (szász~ 
görö2:. stb.) kereskedők féltékenvségével is .. Jdegenek~~ lévén, földbirtokot nem vásárolhattak~ 
polgfi származásuk rniatt hivataÚ ne~'TI. tölthett~k b~- Ezek a családok - elfogadva a magyar érték
szemléletet- t6keerejük segítsé2:ével igvekeztek b-elépni a magvar feudális társadalom kiváltsá2:os 
osztályába. Néhánvan aiándékb; kaoták a nemessége~ az uraik~dó szolgálatában szerzett kato~ai. 
va~v egvéb érdem;ikért (1680, l7l:i, 1725, 1737), de Mária Terézia trónrajutása után- tekintette! 
az örökösödési háborúk Iniatt kimerültkincstárra-vásárolni is iehetett a nemesi címet. 1740-60-íz 
tizenhárom. 1760-63 között hartrincnvo1c örménv család vásárolt n.emessé2et. A nemesi cím ado
mányozása 1780-ban indult meg ismét. Ekkor tizenkét. n1ajd 1840-ig még huszonegy örmény csa
lád kapott nemes-séget. i\ nemesített családok nemcsak társc.dalmilag, de földrajzilag is elszakad
tak a kolóniátóL A._ török kiűzése után elnéptelenedett dél-alföldi rnegyékben (Krassó-Szörény, 
Torontál. Temes) vásároltak ma>mknak birtokot. A XVHL század végén ezt ellensúlyozandó 
Karátsony Deodatus és Jakabffy Kristóf tíz tőkeerős örmény nevében fordult a bécsi udvarhoz: 
.4rad közelében egy Erzsébetváros míntájára működő önnényvárost akart létrehozni_ A ter',; azon
ban nem valósult meg. 



A .. z újdonsült nemesek n:ünden szempontból i2:vekeztek hasonulni a magyar nemességhez. N!e
'-;üket magvarosították, s gyakoriak volt~k a vegJ~sházasságok. Fiaik jogi, ~agy katonai végzettSé
get szereztek, hogy a magyar nemesekhez -has01-llóarr katonai (Kiss~ Lázár, Czetz), vagy hivatali 
(Jakabffy. Gorove) karriert befutv2. foglaijá..:.C ei a -társadalomban a magukrlak szánt helyet. Ez V<p1t 
a második lépés a beolvadás útján. A kolóniát a leggazdagabb örmény kereskedó'k hagyták i(l, 
azok, akik a ~" .. árosok vezetői voltak, vagy léhettek volna. Tőkeerejük szintén kiárarnlott a kolóniá
ból, a leggazdagabb réteg távaztával a kolónia .anyagi - s ezze} együtt társadalmi - jelentősél.e, 

súl va csökkent. Ezek a társadalmi-gazdasági :foly~matok azonban a XIX. század első ,évtizedeibtn 
ai-ig érezhetőek. Következményei .:_:teljes ;agyságukban - a század utolsó évtizedeiben mutatkoZ
nak meg -ekkor azonban már megállíthatatlan az erdélyi örmény -kolónia hanyatlása. 

AZ ERDÉLYI Ö~'Vi:ÉNY EGYILÜ ÉS 
AZUl'iiÓ l 

Az örmény egyházat VILÁGOSÍTÓ SZE1VT GERGELY {Szurb Grizor Luszavorics) alapította. ~"\ 
keresztény vallást- a krónikák tanúságaszerint-301-ben III. TRDAT király tette államvallássá. 
Liturgiájában, dogmatikájában a 'keleti ( szfr) kereszténységhez tartozott. Az egvház feje a 
katholikosz volt. Az örmény e:z:yház 451-ben szakadt el testvéreitőt mivel az örmény-perzsa hábo
rú miatt a katholikosz sem Jtud~tt részt venni a kalcedoni zsinaton, így annak hittételeit sem fogad
ták eL A ... monofizita örmén.v eovház -dogmatikus különáHását erősítette az a szerep is~ amelyet ?Z 

örmény állam megszűnte után magára vállalt. Nemzetmegőrző, szerv.ező szerepét mi sem bizonyít
ja jobban, mint az a tény, hogy- évszázadokon át- a templomokhoz épített ,~pitvarban" (gavitf) 
taftották az ország sorsát -eldöntő fontos megbeszélések-et. A papok egyben politikai vezetők ~s 
voltak, különösen a magasrangú egyházi személyiségek képviselték az örménység érdekeit a világi 
hatalom előtt. Az örmények ragaszkodtak vallási ~ülönállásukhoz, már csak azért is, mert ez nem-
zeti identitás uknak, hovatartozásukna,k jelképe volt. l 

A beköltözés idején az örmények egyházi vezetője Zilifdár Oglu Minász volt. Bár Moldváb ,n 
vallásuk miatt is üldöztetésnek voitak kitéve, fel sem rnerült bennük, hogy a román ortodox eg)'
házhoz csatlakozzanak. Erdélyben viszonylagos vallási tolerancia érvényesült, talán ezért is tai4lt 
itt hazát sok keresztény "másképp gondolkodó". A XVIL század második felében azonban Erdély
ben is egyre erősebben jutott kifejezésre a Habsburgok ee:vesítő-katolizáló törekvése. így egyesül
tek a keleti ortodox ·egyházak (román, ukrán), s az örmények közép-európai vallási centruma, l a 
lembergi (Lvov) egyházmegye is. '"A..z Erdélyben letelepült örményeket egyrészt saját gazdasá&i
politikai érdekeik, másrészt a le1nbergi egyházmegye korábbi katalizálása is az egyesülés feré 
kényszeríti. lv1íg a Szent-szék saját .,,e2:vesítő'' ffiisszionáriusát (Verzár·Oxendius) képezi Rómáb$~ 
addig Zilifdár Oglu Minasz !686-ban, nem sokkal a beköltözés után leteszi Lembergben a hűség
esküt. Halála után Verzárt nevezik ki püspökké, s személyében az örmény kolónia áldozatkész, a 
közösség érdekeit kiválóan képviselő, jó diplomáciai érzékkel rendelkező egyházi tisztségviselfit 
mondhat magáénak. Halálával (l7i5'l egy korszak zárul le a hazai örmények életében, s mivel nem 
tudnak megegyezni utódjának személyében, Mária Terézia az örmény egyházközséget az erdélyi 
katolikus püsoökség fennhatósága alá rendeli. Maguk az örmények is érzik, hogy ezzel önállós~
guk, nemzeti identitásuk egyik jerképe semmisült meg. Többször kísérleteztek az örmény uüspöki 
szék visszaállításáva!- még 1848-ban is!-, de eredménvtelenül. l 

Az egyházi unió szinté';;. a beoivadás, az asszimilá~ió irányában hatott. 

ÖRi\'I.ÉNYEK 
A MAGYAR TÁRSADALOMBAN 

~A.. betelepedés utáni évszázadban az erdélyi örmények elsősorban saját életkereteik megteremtés~~
vel foglalkoztak. A kés6bbi dokumentumokból az a szembetűnő, hogy figyelmük a befogadó or
szág gondjai felé fordul. 1779-ben gyűjtést rendeztek egy Magyar Nvelvművelő Társaság (az Aka
démia őse) létrehozására. Szamosújvár 3440 forintot helyezett letétbe e célra a k.incstartóságnál. 
iSIO-ben kolozsvári kezdeményezésre 1000 forintot adnak nemzeti iátékszín létréhozására. Akkor.. 
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amikor a nemzetiségek többsége a magyar üggyel szen1beszátlva~ saját érdekei-t 
úton is érvényesíteni, az iS48-49-es szabadságharcb;;trr a tizenkétezres 
mb..."'lység i 200 katonát adott a honvédseregnek. több főtisztet, -tábornok ot, 
Kiss Ernőtés Lázár Vilmost. 

A XIX. század utolsó harmadában az államü::az:zatás (GOROVE, LF~"'"'u..''--· 
vészetek .(HOLLÓSY Sl!vlONJ, tudománv é; i;odalorn_ terén (CSIKY ·GERGELY, 
ELEA1ÉR, -PETELEI lSTv:41V) f~ntos helyet~ foglalnak el a m8<Tvarnrs;,a<n 

fegyv-eres 
hazai ör-

~~rnint mát említettük, a XIX~ század második felében az a hanyatlás jelei 
mutat-kozna-k. l\z alföldi puszták benépesültek, a gabonatem1eJés nünt 2. földek 
hérbeadása _ __,_D,. gabonakereskedel-em új lehetőségeire - talán 
dóK nem figyelt'ek fel. Er-dély gazdasági szerepe~ jelentősége, a XIX. - kü1önösen a du
nai gőzhajózás megindulása után - mind inkább csökken. A feudális koriátok feloldása egyben a 
privilégiu1nok megszűnését is jelenti4 Megszűnik az önnérrv virosok hon1o2:.enit:ása, s-őt, a 
piaclehetőségek miatt a kolónia lakossága az örménytöbbségíi városokból elköltözik. P. .. 
generáció már nem folytatja ősei fogla1kozásáL Az örmények elsősorban az értelrrüstgi 
tájékozódnak. A területi szétszóródás és az értékszemlclet-módosulás a beolvadás 
tának irányában hatott. 

HARC AZ ASSZILIMÁCIÓ ELLEN 

P. .. század utolsó 'harmadában az asszimilációs szinte már lezártnak \'olt tekinthető. Szo-
kásaiban, kiHső megjeienésében, nyeivében örménység é! l\bgyarorszá-
gon. ·Fígyelernre méltó tény azonban~ hogy éppen az foglalkozásához, éJennódjához látszóla-
gosan hűtlen é:rtelmisé2: igyekezett megáH.ítani, sőt~ visszaÍordftani a beoivadási folyamatot. Ki
termelődött tehát az a minőségileg új réteg, az érteinüség, me1y a korábbi vezet6it elvesztett kö
zösségnek új, potenciális szellemi vezére lehetett, Szongott l(ristóf és lelkes armenológusok 
(!vferza Gyula, l\1/olr..ár Antal, Pátrubány Lukács~ Törös Ti·vadar) az örmény értékek újra
felfedezésével megpróbálták felébreszteni az örmény nernz.eti önbe.csülést, saját kultúrájuk, törté
nelmük iránti érdeklődést. Felismerték~ hogy a nvelv az identitás lezÍőbb ·záloga~ a közösség ko
héziós ereje, s szorgalmazták a nyelv mindennapi használatát. Megindították az A.KMEN!/i című 
lapot, amely Szangott veze.tésévell887-1906-íg- magyar nyelven- jelent meg. Késő'vb Hermann 
limai sze.rkesztette (l 9 li-B). Szongott ötlete volt ef!'V örménv múzeum létrehozása- a múzeum 
többszáz tárggyal és többezer kötet könyvvel !909-ben nvílt meg. A századvég és századelő 
armenológusai tevékenységükkel felbecsülhetetlen szalgálatot tertek az utókornak~ hiszen a mo
<ierrr ·kutatás ma is nagyr-észt az ő forrásértékű műv-eikre támaszkodi..i<.. Sz orrgott Kristóf három kö
tetben írta meg- Szamosúivár monográfíáiát, amelyben nagy mennyiségű latin és örmény nyelvú 
levéltári a.n.yagot publikált. /\. különáHó, de negyedi..1c kötetként mégis ide tartozó .,,/\ magyaror
·szági örmények ethnographiája" című kötet máig felbecsiHhetetlen értékű forrása a magyarországi 
armenisztikai kutatásoknak. 

Hangsú.lvozni szeretnénk ezzel egvütL ho2:v a mag\'arországi örmények nemzetisé2:tudatának 
sehol cincsJ bántóan nacionalista jell;ge " kÖtődésük;~ a kettőség jel!e~ző. Egyszer;e vallják 
magukat örménynek és magyarnak. Számukra természetes~ hogy örménynek születtek~ és igy 
akarják második hazájukat szolgálni. 

A MAGYARORSZÁGI '-n'""""'' 
TRlANON 

~A. trianoni békekötés megváltoztatta .Yíagyarország határait, s nemcsak a ~nagyarok sors2.t határoz
ta meg_ Nagvszámú, magát magyarnak v aH ó örmény települt át~ elsősorban Budapestre. Menekiil-
tek érkeztek- Nansen útlevéllel is- TörökországbóL az 1915-ös események nyomán. Az 
újonnan betelepültek -fó1eg, szőnve2:szövők. kereskedélc voltak) néhár..y ·vol-t köztUk értelmi-
ségi. 1919-ben megalakították "lviaszisz '' nevű· egyesületüket s első lapjuk, a ,~ 1Yor 
Dar" is. 1920-ban az erdélyi és magyarországi örmények, továbbá az betelepültek létre-



hozták a 1tlagyarországi Örmények Egyesületét, mely min-dkét csoportot e&yesitette. Lt\ veleJ,cei 
mekhitarjsták segítségével e2:vházközsé2"et szenleztek. nrelvbe 290 család kérte felvételét. 

Sirnay Gyula~ -Gop'7:sa László, Á v edik Félix ás Hovhann;sián Eghia az örmény ku1túra terjes~té
sé:t és népszerűsítését tekintették fő feladatuknak. A.vecEk; Féiix. Gopcsa László pubiikációi a n3.gy 
mészárlás után jelentek meg, s a múlt és jelen rajzában ott érződik egy sokat szenvedett nép ~a
gédiája, s a történelmi igazságtalanság - ahogy Fridzjof 1Va.nsen ki:fejezte: a megcsalatottság
tudata. Több kisebb publikáció mellett egy mun.kát érdemes kiemelni~ amely nemcsak törté~eti 
rrlélységében, -de diaszpóratörténetben is vizsgálja az örmények történelmét. Ezt a könyvet 
Hovhannesián Eghia írta !934..::ben (Arménia népe). 

A budapesti örmények Zakhariás Jő..nos, Duducz Péter, Gopcsa László kezdeményezésére né
hány külföldi örmény segítségéveliéti'ehozták az "Örmény-.rnagyar Kereskede~lmi RészvénytárSa
ságot". Bár elképzeléseik csak részben valósultak meg a kibontakozó világgazdasági válság miatt~ 
az általuk létesített ösztöndíjból három budapesti .és két er-délyi örmény tanulhatott a velenitei 
mekhitaristáknál. 

!936-ban Pungutz Antal alapította meg a mai napig működő Világosító Szent Gergely Lelkég
seget és az örmény katolikus egyházközséget. Ekkor már 600 család -tartozott az egyházközséghez. 
Önálló kápolnáj uk nem volt, az összejöveteleket a Szent István Bazi!Ll(a Szent Lipót kápolnájá~!'ln 
tartották, az iroda a lelkész lakásán volt. l 

A második világháború az elsőnéi~ is nagyobb károkat okozott az örményeknek, Pungutz An~al 
1944-ben zsidóknak adott menedéket, ezért a németek letartózta,tták, s a börtönből csak 1945-b~n 
szabadult. 1946-ban meghalt a fogság idején szerzett betegségében. Hovhannesián Eghia is tragi
kus körüimények között hunyt el 1946-ban. A háborús állapotok nemcsak emberéletet követelt~k. 
Nagyon sok dokumentum, anyagi és szellemi érték ment veszend6be. l 

A MAGYAR.ORSZAGI ÖRMÉl'li-yEK 
KULTÚRAJA 

A magyarországi örmények kultúrája folytatása voit az örmények középkori, elsősorbart vallásos 
jellegű kultúrájának. Továbbra is kézze! írják, ill. másolják króníkáikat, egyházi jellegű műveik~t. 
Később, a XVIII. század végén Trieszt, Velence és Bécs nyomdáiban készítik az egyházi és isko1ai 
használatra szánt könyveket. A XIX. század végén már van saját nvomdájuk, a Todorán-féle, a9o1 
az A1ménia folyóiratot is nyomták. i 

A magyarországi örmény irodalom nagy része vallásos jellegű munkákat jelent, m:fívelői pa)pi 
személyek. A tudományos igényű munkák egy részét is papok írják (Lukácsi Kristóf, Avedik LUk
ács). Mivel a beköltözóK között nem találunk világi értelmiséget, az ilyen jellegű irodalom hiáni~l
zik az erdélyi örmények ku!túrájából. Az irodalom művelői később, a XIX. században - örmé y 
példák híján - a magyar kaltúrkincset gazdagítják, műveík a befogadó ország irodalmába illes,
kednek (Csiky Gergely, Petelei István, Tutsek Anna). Örmény tárgyú elbeszélést, drámát elvétte 
találunk (Gorove László: Az érdemes kalmár, Bányai Elemér: Egy népfaj pusztulása, Kritsa Klár~: 
Különös véletlen), A Szangott által rögzített, szájhagyomány útján fennmaradt eredeti örmény da
lokban. közmondásokban, mesékben fedezhető fe! maradéktalanul az örmény jelleg. Dalaikban (JA 
kereskedők dala -Dal a dá1áuziróL Dal a viiá2: politikáiáról. Dal a városról) a líraimellett a rnora~i-· 
zá!ó elem van túlsúlyban. A "Panasz-dal", vagy a "Két anvós köicsönös panasza" nemcsak keser
gó és moralizáló vallomások, hanem az örmény életrnód és a hétköznapok irodalmi szintű saját~s 
vetületei. r. 

Már korábban utaltunk arra, hogy az ábécé és az örmény írásbeliség Illilyen fontos szerep t 
töltött be az örmények életében. Szangott azt írja, hogy a betelepedoK közt "írástudatlan egv , e 
volt". Az örmények a betelepedésseJ egyidőben hozták létre városaikban az eiemi szintű oktatá~t. 
Erzsébetvároson, Szaínosújváron, ·Csfkszépv[zen és Gyergyószentmiklóson működött elemi iskol~, 
ahol papok - később világiak is -, s a leányiskolákban tanítónők, illetve apácák tanítottak, Ezek 4Z 
elemik a XIX. század közepéig illint örmény tannyelvű iskolák működtek. Később a magyar ta~
nyelvűben is tanítottak örmény nyelvet. Erzsébetvárosban háromféle eiemi iskola volt: magyajr, 
Öímény, német. i\z itteni örmény oktatás színvonalát azon mérhetjük le, hogy 1810 körül mas 
nemzetiségűek is az örmény iskolába jártak. A tanítókat Szamosújvárorr a város fizette, de Hmf-
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~~l ~i~!~~; is Az =~e~:t::~~~:~~;:f=:~:~:~:~!~~t~~h~~:: l:!~~~~~;;,ar:~:i~:~-;:!~':i= 
tOttak. ~.;. magyar tanByeivú iskolák háromosztályosak voltak (triviális ·iskola). ,.4~z iskoiaé<.: 
tember ,végén záruH~ s hónaP szünet után. novemberben kezdődött az 
csa szabályozta az. múKŐdését~ a tanulás rendjét, az oktatók és kötelességeit. Kűiön 
cikkelyben rögzfteUe, hogy négyéves (!) gyermekeket nem frathatnak az iskolába~ csak azokat: 
akik ötödik életévüket t-etöltötték. 

A szabad város stárusávai járt a ginmázium alaoításának lehetősége. Erzsébetváros 
í843-ban oegy szánnaz.:isú örmény ~ecénás segítségével tudt'a lé:rehozn.i 2:iiP..náziumát. 
Szamosújvárorr már a X\TITI. század közepe óta volt középfokú képzés~ ez azonban csak a gimná-
zium alsóbb osztályait fOglalta magában. /\z igazi, a főgimnázium 1897-ben n~,.;flt ~;. középfo-
kú képzés bev-ezetése sem tudta megakadályozni a tehetséges örmény fiatalok a nagyobb 
~."·.árosokba, hiszen felsőfokú képzést ,csak ott nyerhettek, s tudásukat is szél~sebb kamatoz-
tathatták az örmény Yárosokon kívüL 

Vé;<ül meg kell említenünk a Szongott Kristóf által megálmodott ?v1úze-
umot.~Swng;tt már nem érhette meg a w&gnyitását, l909'::et. A múzeum anyagát 590 
római lelet, 253 örmény vonatlmzású tárgy, 59 örmény kézirat és több ezeT kötet könyv 
alkotta. 

A MAGYARORSZAGI ÖRJ.\1ÉNYEK 
ÉLETMÓDJA 

Az önnények útja az óhazától Erdély ig közel fél évszázadig tartott. Ez c.iatt az idő alatt életiikből 
sok, tipikusan örmény szokás, hagyomány, sajátosság ment feledésbe. Elsősorban külsőségekben 
(lakás, ruházat) alkalmazkodtak- és akartak alkalmazkodni- a befogadó ,.l'vfivel más 
időket élünk, mi111 őseink éltek$ azért kénytelenek vagyunk némely nemzeti és a 
viszonyokhoz alkalmazkodni" - rögzíti 1718-ban Ebesfal va tatl.ácsa. ~A. 
kumentumok tanúsága szerint kőalapon épült válvagházakban laktak, oi'vanJ,§lé:ix;n, 
Tisza vidékére volt jellemző. A ház beosztása is hasonló volt. ~~ meggazdagodott örn1ény· kereske
dők barokk stílusban építették új házaikat. A házak berendezéseiben is a korabeli nemesi ízlést 
követték. 

Ruházatukban is átvették a magvar viseletet. '"'\z erdélyi örménv szókincs híven tükrözi ezt az 
átvételt. A .. beköltöző örménynek ...,~olt nadrágia (csuche Pernvakh."), (kosik) és díszes öve 
( gháis). A mellényt viszont a szászoktól szerezte (lájber = nél7'<Kt nvakravalóiát 
(njalraval) mód.isan kötötte,. hozzámentét (mintej}f köoenvt és kalavct (kápálus) viselt. 
Hideg ídó'ben bundáía (bundá) is volt. A nok viseletében a ~ örmény eredetű, de 
hozzá dívatos harisnvát (kálcun = calecon francia), és szoknvát (vigánná = magyar) öltött 
az örmény hölgy. Egyéb ruhadarabjaiban is a divatban lév6 magyar követte. A gyer-
mekek viseletének egy darabja, a hosszú ujjú, derékban szűk, hosszú feisőruha (cháftán) mut~ltja 
az örmény eredetet. (A díszes örmény ünnepi viseleteket még a betelepülé-s eiőtt zz egyháznak 
ajándékozták, amelyekbó1 egyházi öltözék&reet szabtak.) 

Az örmények tehát mindenben ígyekeztek a befogadó ország szokásait követni, s úgy öltöz
ködni, ahogyan az társadalmi és anyagi helyzetükhöz illett. l\. jólét azonban han1arosan külső je-
gyekben is megmutatkozott, s az örmény vezetés rendeletekkel (l 738, 1750) meggátoL.·ü a 
nJ.házatban is megjelenő pompát~ s megakadályozni a kolónián belüli feszültség kiala-
kulását. A rendeletek elsősorban azaranv-és ezüsthímzés alkalmazását tiltották, :ovábbá fűző(!!. 
kesztvű (l)_ álhai f!) és rézkorona (!) viselését. A •. dokumentumokat .olvast.-·a nem is az lep meg, 
hogy hányszor szegik meg a szabályokat az örmények, hanem az a tény, hogy bár a szebbik nem 
viseli a pomoás ruhákat, a bírságolandók között egvetlen női nevet sem találunk! Ebben is az ör
mények-patriarchális szemlélete tükröződik: a csaÍádfő telihatalmú úr a családon belü t viszont 
neki kell viselnie a nőkért is a teljes anyagi és erkölcsi felelősséget. 

/\.z örmény hagyomát1.yok az étkezési szokásokban őrződtek meg legtovább_ /-i-z étel nen1 puszta 
táplálék, eiégetni való kalória. Az étkezés - különösen ünnepek idején - közössé:ú ríms. s az em
ber az ételkészítésben. a táplálék elfogyasztásában _is egy adott közössé g tag_iakén! éli n1eg önma-
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gát, tehát az étel a nemzeti összetartozás jelképévé is válik. A iétbizonytaLanság és az áH:L'l.dó 
üldöztetés az ételek tárolásának~ tart-ósításának sajátos formáit alakftotta ki ... A..z örményeY..nél a 
konzerválás alapvető módja a szárítás: nemcsak fűszernövényt. gyümölcsöt {alma, körte, sárg~ba
rack, szi~va, őszibarack), -hanem z?ldségféiéket is (lósóska, ~öldbab, padlizsán} szárítottak. Eló~ye 
az volt, hogy könnyen -tárolható, kis súlyú. az elkészítés helyé.n és idején ví-zzel dúsítható, tef,·es 
é:tékű ~ápan7agot n!er~et_~ek. __ Az erdél v~-- örménvek ~úst is sz&r~o:ra~ porr~ .őrö~t fo~áb~"'l _tá ~l
tak. /;._ levesKocka ose lS onneny eredett..l - "churu-t a neve. Suru, JuszereKr:;;:el 1-zes1tett a1udtt :Jet 
rneg-megkevergetve édeltek, főztek, :szárítottak, majd kúp alakúra formáztak. Leveskészítésn l a 
vízbe reszeltek belőle valamennyit, majd beletették a Ie~,/~sbetétet, például hússal töltött :derelyé:t, s 
már készen ís volt az erdélyi örmények híres levese, a Teleki Sándor gróf -által is ked~elt 
"ángádsábur". Az anyaország hagyományaihoz ké-pest váitozatlan formábanéltek tovább ErdéJy
ben az örmény ünnepi ételek (dolma. gád1á, pászchá, h~riszá, p. klav, páchlává). A .. tisztán örll)ény 
ételekhez -képest ukrán-moldvai hatástmutat a ,,.pirahi" és a .,buzsenyina". l\ Lengyelorszá~ból 
betelepült ö~énvek hozhatták magukkal a tioikusan ierrzvelc!evest, a "polovkát ··. A "hirib-sislik ., 
a szék~ly konyhá hatását tükrözi (hirib == székely gomba}~ A székelyektől vették át a habarást is~ ~s 
így sűrítették "szoche-dobná '' és ., ddum-doimá ~· ételeiket. Az örmény konyha is hatott a széké1y
re: a mazsolával készült örménv oh-lav rokonát fedezhetjük fel a székelv kolbászkákban, amelybe a 
XVIII. századtól a rizshez mazsolát is tesznek, ' 

Szokásaik elsősorban eg\rhází ilunevekhez kötődtek~ s kevéssé különbőztek_az erdP.iyj katolikiL~ 
sokéitóL A XVIII. századb~n még sz~kás volt, hogy ünnepek előtt a város népe a közeli erdQbó1 
hQ;;-tt-agakkal, virágokkal díszítette a templomot. Lehet~ hogy az anyaországi áldozócs~tö~öki 
( hambarc um) szokás élt így tovább, vagy még régebbi, pogány kori szokás továbbéléséróJ van ~zó. 
A.z örmény áldozat {inatagh) szokása is élt: a gazdagok nagy ünnepek előtt birleát boriút vágtaf, s 
a húst szétosztották a város szegényei közört. ~ 

A családi élet ünnevei a ma2:var szerw.rtásokhoz hasonlóan·foh·tak le, csak az asztalon fels.iol
gált éte-I volt örmény. A gazdag .. örmény családok átv:ették az Eu;ópa-szerte frfu"1cia mintára elter
jedt menvasszonvi kosár küldésének szokását. Az ajándékokkal, édességekkel, ékszerekkel m,eg
~rak.ott kosarat a vőlegénY küldte men'las·szonvának. Cserébe hímzett ingct:, nyakkendőt, édess.é;get 
k~pot: A ,házassági ;zer~ő~ések ~jedelmi k~lengyé~et leltároznak. A ,:nen~ass~orryi kel,engye 'IKét 
reszbol allt: a "ds ehez megtelelt a nagyomanyos "kelenzve" Jelentestartalmanak, Az 
"ereszdzsur" pedig a hozománvnak az a része {ingatlan. tőke), amely jogilag soha nem. lehetett a 
házastársak közös tulajdona, a férj nem rendelkezhetett fölötte, Az örmény asszony családon belüli 
egyenjogúságát nemcsak szorgalmas mun.._\:.ája~ hanem anyagi függetlensége is biztosította. , 

A XIX. század végére az örmény családok szerkezetében is változás történt, A bevándorló csa- · 
ládok még patriarchális nagvcsaládok, .,gerdászránok" voltak. A családfővel fiai és azok családja 
élnek. Később már csak a legidősebb fiú és családja él az apávaL A XX. században a gerdásztán 
felbomlik - bár gyakori, hogy az egyedül maradt családfő fia családjában él - az örménység kis
családokban, ... endánikhokban ,. él napjainkig. 

MAGYARORSZÁGIÖ~~ÉNYEK 
A M..\.SODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN 

Az örmények élete az egvházközség keretei között szerveződött az utóbbi ötven évben.l A 
mekhitaristáknál képzett lelkészek a sanyarú körülmények ellenére összefogtá1;c. a magyarorsz~gi 
önnény~~et A m_ostani örmé~y temp!?m ~eS,vétele és" átalakítása a ~s:'kszépvízről j,ö:t Ká1~r 
Dame/ becs1 mekmtansta lelkesz nevenez fuzod1k, Az o lelkes, tobb evt1zedes munkapnak J(o
szönhetően a Teleki Pál, majd a Semme/weiss u~cai bér!emények után sikerült megvásárolni i az 
Orlay utca 6. szám alatti villát. Itt épülettoldással kápolnát, a felső termekben múzeumot létesített, 
A. múzeum anyaga több ezer tárgyat tartalmaz, -egyházi kegytárgyakat~ kéziratokat, nyomtatványo
kat, okleveleket, régészeti leleteket, néprajzi tárgyakat, egyszóval mindazt, ami az örménység 
múltjával, történetével kapcsolatos. j 

A személy i kultusz jogtalanságai az örményeket is sújtották. A kitelepítéseknek is sokan estek 
áldozatuL ·1952-ben megszűnt a magyarországi örmények egyesülete. Magyarország politikai hdly
zete megakadályozta a nemzetiségi szervezkeáéseket, a diaszpórával a vasfüggöny miatt~ az anya

l O 
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nerr~etiségi politikája -miatt - :::1em alakithartak 
'~'"''"'rrr"'"''"''" és tes~x-érvárosok. a civil kezdeményezése-;; a m''"'"w"tl:'-

Csodával határos mó-don ~ f.."1oszkva -kikapcsolásával - 1968-ban Llli<~)'];CLS"'-..<et"":~llilgr;x_=~ 
mánvos akadémi-ákn-al::: si-kerliit közvetlen kapcsolatot 
armenisztikai kutatásókat is. P."- közös kutatásokat ·ma2:var részről Schü.tz Ödön. armerr-oló_gus sz:Dr
galrnazta. Schütz Ödön kutatásai mell-ett az ELTE ~zettudornányi Karán 1958-tól a -nyolcva
nas év.ekig oktatott "5rmény nyelvet. /\.z örmény nyel·v- e1sajátitása így elsősorban azon örrnény 
származásúak számára volt lehetséges, akik valamilyen felsőoktatási intézmény hallgatél lettek. /4" 

nyet·..-· tanftását a későbbiekben Szalnuisi -Pál irodalomtörténész folytatta. 
A közös -kutatásOK eredmény-e egy Ei83-ban Jerevánban megjelent len 

.f!.nnény-;nagyar történebni és kulturális kapcsolatok történetéből" eimmel. 
Odön meHett olyan neves személyiségek pubiikálta::.c benne, mint Vörös A.n..tal, 1Viededu:wfr .. \er Emil 
és Trócsányi Zoüán. A ·hatvanas években a Niag\--ar-Szoviet Baráti Társasá2 keretein belül fejthei
tek ki kulturáiistevékenységet a hazai örmények. 1983-ban, az egyesületi. törvény-rrr:egszületésé':.:el 
új lehetőség nyilt az önszerveződésre, s 1987-ben megalakult az ,.Annénia,. ba
ráti kör. Ebből nőtt ki 1992-re az ~~Arménia Népe'\ a l'vfagyarországi 
sül-ete_ iv1ár -ezekben az években érezhető volt a magyar áHam segítőkészsége. lVJmo~e2m:~ 
zott meg a hazai nemzetiségek élete a nemzetiségi törvénv elfozadása után. amikor az örm,Sn·velzet 
is honos kisebbségként ismerték eL 

Allanú támoga-;--ással. jelentettük meg 1994-ben Gevork Emin: Hét ének cimű 
rr.ű·vét (Rab Zsuzsa fordításában). Ekkor szerYeződött meg a ~~nagy" uc;;uLe'"·c~;c" 
román, cigány) meHett a kislétszámú nernzetiségek televíziós magazinja~ a amely minden 
hónap utol-só estitörtökén -ötven percben öt nemzetiség {bolgár~ 2:örö2:~ len2:veL örménv. ruszin) 
mindennapjaibót kü.lturális örökségéből ad ízelítőt . . l\ műsor iránt nemcsak az éríiitett nernzetiség 
érdeklődik~ a nézettségi index nagyszámú magyar nézőt feltételez. /\z új T\12 műsorán :rninden 
vasárnap délelőtt jelentkezik a GYÖKEl?.EilVK cfmű félórás kisebbségi m.agazinműsor, mely 1997 
októbere óta láti~ató; ugyanezen a csatornán öt perces kisebbségi híradó érdekiődőt 
ITTHON E HAZ4BAN címmel. Más műsorok is szívesen keresik fel az 
minden lényeges esemény médianyilvánosságot kap. Charles Aznavour w<.v,,a,~·jU 
ban, egyházi ünnepek~ az önrtény nagykövet bei~tatása~ népitáncos-együttes 
-dégszereplése~ örmény _keresztelési rituálé vagy örmény farsangi mulatság egy o1szá2: 
ga előtt jelenik meg~ s a hazai örmények életében ez a n1űsor is összefogó erő. 

A kisebbségek sajtófóruma a BA.P..ÁTSÁG című havilap, amelynek szerkesztősége nem hagyta 
figyelmen kivtil az örményeket sem. Itt jelenhetett meg magyarul először a magyarországi örmé
nyek története (a betelepedéstó1 napjainkig), s az 1915-ös mészárlás 80. évfordulójára "A többi 
néma csend.,." küiön mellékletkénL A lap nemcsak történeti, de szépirodalmi, vagy tudományos
ism-eret"'terj·esztő je:Hegű -cikkeknek is helyet ad. 

A kisebbségi önkormányzatok megalakulása (1994. november) nemcsak tömörítette az öm1é
nyeket, de lehetőséget adott arra is, hogy számukat, földrajzi elhelyezkedésüket ~ Iniurán ezekről 
pontos felmérések a századelő óta nem készültek - megközelítőerr felmérhessük. Legalább 
tízezern.vi örménv él lVIagyarország területén- a legtöbben Budapesten-foglalkozás szerint első
sorban értelmiségiek. 

Kisebbségi ö;kormánvzat alakítását egv településen~ va2:v egv kerületben öt~ a honos nemzeti
ségekhez tartozó - szemtly kezdeménye~beti. "~ helyi telepUlé~i őnkormányzat ezután köteles vá
lasztásokat kiírni, s ő felügyeli a választások törv-ényességét is. Legalább öt képviselőt kell 
az adott kisebbségnek. A._ válasz-tások a kitűzött időpontban~ törvényes keretek között menn.ek vég~ 
be, A kisebbsé;zi önkormá..1vzat létrehozásához az adott telenüléserr legalább l 00 érvénves szava
zat szükséges. A hazai örmények is éltek az törvény biztosít~tta lehetőségekkel, s l 994-ben Buda
pesten a II., V., VI., XH., és XIV. kerületekben, vidéken Veszprémben és Szi.gethalmon válasz
tás. útján megalakultak az ~lső örmény kisebbségi önkormáiJ.yzatok. 199~-ben kisebbségi pótvá
lasztásokra nyílt lehetőség~ s szintén választás útján Budapest llL, XIII~, XXI. kerületeiben ala~ 
kultak új ön~onnányzatok. Létrejött az Országos Örmény Önkormányzat és a Fővárosi Örmény 
KisebbségiOnkormányzat is. Ezenkivül Debrecenben, Nyíregyházán. Dorogon és Székesfehér,;á-
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ron alakultak önkormányzatok. Míg Budapesten a régebberr W...-tekpültek mellett az újonnan be
vándorlók -együttesen alakítottak önkormányzatokat, addig a vidéki városokban főleg a közelmált
ban beteleoültek éltek azzal a lehetőséggeL arnelv segít identitásuk megőrzésében. nemzeti ha~ 
gyomá..~yaik ápolásába-n /\ kisebbségi ö'tiko~ányiatok állami támogatást kapnak~ ~Iinden ~g}'es 
önkormányzat azonos mértékű támogatásban r-észesüL Ezen..tcívül a magyar áHa-m a kisebbségek 
létszámától függő támogatásban részesíti a nemzetiségeket. Emellett kaphatna::tC támogatást a -neilyi 
önkormányzatoktól is - ennek mértéke a helyi önkormányzatok anyagi helyzetének függvénye. 
'.fan olyan kisebbségí önkormányzat, amelyet - anyagi erőforrás híján - nem támogat a helyi ön
kormányzat_ Ezenkívül a Nemzeti és Etnikai K-ísebbsé~ú Hivatal és Kö7alapítvánv·évente pályá~a
tokat hirdet~ amelyben a támogatás összegét a pályázó irányozza elő -a döntő szó természetese~ a 
pályázatokat elbíráló kuratóriurnoké. /\_ Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal és Közalapítvány 
támogatja azokat a törekvéseket, amelyek az anyaországgal létesírenek szorosabb kapcsolatot, Ok
tatási programokat, tankönyv kiadást, anyanyelven megjelenő könyvkiadás t, músoros estek szer+e
zését, .kiállításokat, rendezvényeket, kultúrprogramokat - mindazt ami megítélése szerint az adbtt 
kisebbség identitástudatának megerősítését, kultúrájának ápolását, terjesz-tését. széieskör:i megis
mertetését segíti elő. 

A kisebbsé~ú nvelvhasználatot a magyar törvénvek nemcsak ,engedélyezik, hanem segítik is.l A 
nemzetiségi oktatás új alapjait állami s;gítség néikül nem tudtuk v~!na l"erakni. Az -örménv iskolá
nak !\.1agyarországon (Budapesten) nincsenek hagyományai. -.4 két világháború között az önnéP,y 
ker-eskedelmi társaság_biztosította néhány tanuló velencei nyelvi képzésének anyagi fedezetét 4\z 
utóbbi ötven évben csak a Bölcsészkaron tanítottak heti két órában örmény nyelvet. Az örméby 
oktatás ·elindítását az is nehezítette, hogy nem volt meg:feiefő helyis-ég a tanítás számára. A hétvégi 
iskola programját tapasztalt pedagógusunk dolgozta kí, s összehangoltuk a Művelődésügyi Minisz
térium kisebbségi oktatási programjával. Jelenief! Budaresten két csoport. vidéken (Debrecen, 
Nvíregvháza. Székesíehérvár) 3 csonort tanul örménv nvelvet és népismereti tárgyakat 
(történelem~ művészettörténet, irodalom, etnográfia). Vesznrémben is jelezték tanulási szándéku
kat. A csoportbontás elsősorban életkor szerinti, s ehhez alkalmazkodik a tanítás szintje is. 

Szintén önkormányzati segítséggel és állami támogatással zárkózik fel a többi kisebbség kiaqói 
tevékenysége mellé az örmény publikáció. Reprint kiadásban jelent meg Szongott Kristóf' A n1a
gyarhoni örmény családok Genealógiája, amely a magyar örmények rokonsági kapcsolatain~k, 
névetimológiájának alapvető kézikönyve. Bona Gábor, magyar hadtörténész írta meg (és két 
nyelven jelent meg 1995-ben) az 1848-49-es szabadságharc örménv származású hőseinek (Kiss 
Emő, Lázár Vilmos) történetét. Egy évvel később, 1996-ban ugyancsak az önkormányzatok támo
gatásával jelent meg KedvesGyula Czetz János tábornok élettörténete_ Több szponzor mellett ~z 
Országos és az V. kerületi Ormény Orrkormányzat támogat~sával látott napvilágot Schütz Odon 
örménv irodalmi antológiája "H ajk és Bél harca" címmel. Allami támogatással indult a magyár
örmények első lapja. az ARARÁT. 1995 decembere óta kéthetenként folyamatosan jelenik mdg. 
Kétnyelvű kiadvány, igy az anyaországba és a diaszpóra központjaiba is jut belőle. Megjelennek 
benne a hazai, az anyaországi, vagy a diaszpóra örmény vonat..kozású eseményei. Emellett fontos 
ismeretterjesztő szerepe is van. Művészettörténeti, néprajzi, irodalmi cikkei segítik a sok tekintet
ben asszimilálódott hazai örménységet abban, hogy visszataláljon gvökereihez. Az állami támoga
tás mellett okvetlenül meg kell említeni azt a szellemi potenciált, amellyel a hazai örmények ren
delkeznek (t-örténész, számítógépes tudással is rendelkező fordító, irodalomtörténész, stb.), ugyams 
enélkül nem lehetett volna ilyen .. színvonalon kiadni az újságoL .

1 

Az önkormányzati szervezeti forma új lehetőségeket biztosított a minőségben is új kapcsolatÖk 
fel vételéhez. A legközelebbi diaszpórákkal (Velence, Bécs, Erdély j állandó jó kapcsolatot épített )ci 
a hazai örménység. A magyarországi örmények jelenlétét jelezték több diaszpóra felé (párizSi, 
amszterdami, kuvaiti, jeruzsálemi, los-angelesi), a kapcsolat kiépítése folyamatban van_ Az anyla
országgal is új megállapodások születtek, a kulturális és tudományos szférákban új kapcsolatokat 
építettek ki. ugyanakkor a régieket is fenntartják. 

1995 novemberében iktatták be Örményországelső közép-európai (budapesti, bécsi, pozsonyi, 
prágai) nagvkövetét, Asot Voszkanjan-t, aki Bécsbőllátja el feladatait. · 

1995 novemberében magyar tudósok kezdeményezésére - s nemcsak a humaniórák, hanem a 
tennészettudományok -jelesül a lézeífizika területén is -, megállapodást ír-tak alá a magyar és fZ 
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önnény akadémiák képviselői. i 4 köz ös .kutatási t-émát jelöitek 1neg~ amelyek ebben a szf:§rában az 
együttrrrűködés új l-ehetőségeit bizttJsítják, 

.A..z új törv-ények és a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal sz~rvező munk2-Ja következtében 
nemcsá..K a nernzetisé.g-ek belső élete élérJctHt meg. _.t;. nemzetisé_gek nemcsak vum'"ö'""'a' 

meg~ h~nem egyrnást is~ -ugyanakkor mindig tudatosan -élik meg lviagyarországhoz 
kulturális kapCsolatukat. -<.<\ kettős identitás tudata nemcsak az örményekre, de a ?v1agya,rors:lá:~on 
élő többi nerr..zetiségre is jeHemző. /\. rrúHecentenárium ünnepségsorozatához ""'t'l'>'-ll'Jw .. ~"-

rom - ~~-e~go:"? ~~gy~ r:emz~tisé~i je~~e~ű ~rendezv-ényei. ~zek a ren_~Je~'/~ny_ek ne1~cs~k saját 
new..zet1seg1 -erteken-LK.et teaezretik fei vei linK~ nanem megtannanak becsu1ni es t1sztehu mas nem
zetisé2:ek kultúráját és értékeit is. 

A ~1agyarors~ági örrrténység úi.jászületését egyértelműen a rendszecvált?s utáni ivia2:varország 
úi kisebbségpo!itikáiána.k. köszörilleti. Az életbe léptetett törvények a teljes asszimilációtól rnentet
ték meg a hazai n-emzetisegek e számbelileg kicsiny, ámde gaz-dag és ősi kultúrá-vaJ. rendelkező 
csoportját .... A...z állarntól kapo-tt anyagi támogatás nemcsak saját életkereteinek tette 
lehetővé, hanem azt is el-ősegftette, hogy e maroknyi népcsoport utat találjon a gyökerek" az anya
orszá2: felé, s utat tes,tv-érei. az örménv diaszpóra felé is. Ez az anvagi támogatás különösen 
ielent6ségű, hiszen e2:v ulv~n áHam vállal áldozatokat, amelv a kÖnYvkiadás: oktatás, a 
"iiet~egyéb területein ~a:ga"' is nehézségekkel küszködik. Ezt ~z áldozatvállalást a nen1zetiségekn-ek 
.önmagukban tudatosítaniuk s értékelniük kelL 

Az -örmények ~ .évszázadok óta üldözött nemzet fiai - a befogadó~ -ó1cet toleráló nerr1zet iránt 
mindig is hálásak voltak. Ezt a hálát - akár anyagi, akár fizikai áldoza-tok során - az elmúlt száza
dokban kifejezésre juttattálc l\ hazai örmények mai nemzedéke is ez-t a történeinti hagyományt 
akarja folytatni~ hogy megvalósuíhasson a -szent Istvát'1 által megálmodott1 soknemzetiségű~ gazdag 
kul-t(irájú. mégis egysége-s ~s erős tvlagyarorszá g. 
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AZ ÖNKORMÁNYZATISÁG 
LEGFONTOSABB ESEMÉNYEI ÉS .>.c.un.JU.>U•H.UCJ.c 

1995-1997 

AZ ÖNKORl\fÁNYZATOK 
MEGALAKú'LÁSA ÉS CÉLJAIK 

"4,_ nernze.ti és etn-ikai kisebbségek jogairól szóló 1993. é'..:i LX:;(1/H. tv. lehetőséget adott a ma
gyarországi örmények szárnára, bo gy az 1994. évi önkormányzati ~ . .:álasztásokon ~ n1.ajd később az 
1995. é .. li pótválasz(ásokon ~ kisebbsé~ü ö!Ll(orrnánvzatokat hozzon létre. i\. választásokon in-dult 
jelöltek-;, nagy számbarr a már >több ,éve ~űködő lirmini~ 1Vépe Kulíurális Egyesület tagjaiból kerül
tek ki. Igy alakult meg Budapest IL. Ht. V .. VI.. XL. XIL. XIII .. XrV .. és XXI. kerületében és hat 
vidéki településen (IJebrecerL Dorog Nvíregvháza. Székesfehérvár~ Szigethaiom~ 'leszprérn.) ör
mény kisebbségj önkormánvzat. A "létrejött önkormánvzatok kéoviselői közül hozták létre 1995. 
feb~árjában ai: Országos Órménv Önkormánvzatot .feln-Of.;: Av:1nesian Alex; _/\z önkormányzat 
székhelye: 1095 Budapest. Soroksári út 3/A JTJJ2. 

/\.z -örmény klsebbségí őnkonnányzatok megala.lculása nagy lehetőséget tere:rntett a kitűzött cé
lok me_gvalósításábarL Az önkormányzatok fő feladata a magyarországi örillények összefogása és a 
kulturális autonómia megvalósftása. 1995-ben röviden így Jogalmaz6dtak meg a hazai örn1.énvsé2: 
céljai: a rvMgyarországi ör::rnények érdekképviselete; aZ önnény identitás n1;gőrzése, az ö,;;,An}· 
nyelv ápolá-sa. fenntartásG.: az örmény keresztén}' vallás gyakorlása; az őrraény ünnepek Jnegtartá
sa világi és egylzázi vonalon,~. az örmény tárgyi f:s szellemi kultúra nlegiSlnertetése es áj)Oiasa; ár.-_ 
lfÍiido ketnyetvű televlzió~S Tádióműsor: r-endszeres kétnyelvű újság megjelentetése; örmény té
májú köny"'i-"ek kiadása ntagyar és _örmény nyelven; _örrnény tanszék létrehozása egyetemi szinten; 
kapcsolattartás Örményországgal.és a diaszpórában élő önnényekkel. 

Az itt felsorolt célokból nagyon sok elképzelést sikerült megvalósítani a három év alatt; tehát 
azt is mondhatjuk, hogy a kisebbségi önkormányzatiság~ amely még szinte a tanulókorszakát éli~ 
mű"Ködóképesnek bizonyul. Mindez annak ellenére, hogy a kisebbségi önkormányzatok ""m'·'~'o"" 
nen1 főállásban fogialkoznak az ügyekkel, végzettségük és tudásuk nem minden esetben meg 
az ,elvá:..-rt követelményeknek, állandóan tanulniuk kell az új szerepe.t, fgy még nagyobb erőfeszítést 
igényelnek a megoldandó feladatok. 

A BUDAPESTI ÖRl'\1ÉNY KATOLIKUS TEMPLOM 

l\z_ örményeknél a kereszténység 301 óta.államvallás, így érthető, hogy a hazai örmények is fon
tosnak tartották~ hogy saját templomuk legyen ... a_... magyarországi örmény·ek egyetlen egyházi köz
pontja, meiy 1972-78 között az örmények saját erejéből épült, Budapest XL kerületében az Orlay 
u. 6. sz. alatt található. ".A,.z Örmény Katolikus Templomban található egy egyedülálló örmény 
könyYTár és múzeum, mely a nagyközönség számára még nem látogatható~ csak az egyházközség
gel előre egyeztetett időpontban tárlatvezetővellehet megtekinteni a gyűjteményt. 

A kisebbségi önkormányzatok megalakulásáig az Orlay utcai Örmény Katolikus Templom volt 
szin~~ az egyetlen olyan hely~ ahol az örménye~ együtt tinr1epelP..ettek" összejöveteleiket tarthatták. 
Az Onnény Katolikus Templomban minden vasámau ll óra..lcor örrnény és magyar nyelvű mísét 
celebrál P. LeszkovszA_~.; Pál kisegítő lelkész. A templom évente két nagy liP..J.t.epet tart: júniusban 
!li{ágositó Sze nt Gergel)·, szeptemberb!!!!:__Eg.gQ]:y_klváltó Boldogasszony ünnepéL /!.._ mise alatt 
k.i~rus onrOnakfsérettel énekli az 'örmény lit~é~a~r népénekeket Az ünneoi 
szentrnisék alkalmáv~! rendszerint Bécsből érkeznek a Mechitharista ._,Rendhez tartozó örménv p~-

1996.cban a budapesti Örmény Katoiikus Templom életéberr fontos előrelépés tö;-rént: úiá~la
az egyháztanács, biztosítva a hazai örmények vallási életének világi irányítását. 1997. szep

temherétől olvasható az Önnény Egyházi Hfrlevél ~ az Ararát újság mellékleteként -, mely tájé
koztatja az örmény közösséget az egyházi tervekről7 eseményekről, újdonságokróL /-'\ templomban 
lehetőség van kereszteLés-re, házasságkötésre, és az elhunytak is örök nyugodalmat kaphatnak. P. .. 
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templorn egyben az összetartozást is szolgálja, s rr.ivel iviag~·arors ... zágon ~~z az e~.reli~ o~~ny 
templom működik~ a szent..rnisékre mínden..'k:it szeretettel várnak, akar katollkus, akar mas vaH~su, 
sőt 8lckor is, ha nem ~-.rmény, de érdeklődi-k az örmény liturgia iránt. 

AZ ÖRl\'IÉNY KULTURÁLIS KÖZPONT 

· .. ~z önkormánvzati múKödés kezdetén az örmény KépviselóK már tervbe vették, hogy az Örmény 
Katolikus Te~vlom meHett világi központot létesítenek, de sajnos ak..lcor ~ez a.terv külör{böző -ok ok 
miatt meghiús~!t. i\ viiági kőzpont, az örmény kulturális központ létesítéséne~ -~ondol_a~t r;~m 
'\.:etették ei, és az örményekre jellemzőerr nagy kitartással 1997-re sikerült a Be1·varo~-L1potvaros 
Örmény Kisebbsé2i Önkormánvzatnak megvalósítani tervüket: október 5-én ünnepéryes keretek 
között ·a Paradzsa;ov-fesztivái 'megnyitójával megnyílt az Örmény Kulturális és lnformác~s 
Központ, mely az V. ker. Deák Ferenc u. 17. sz. alatt található. A ~ö~~p;Európ!b~n egye~Ű.lál!1?, 
Budapest belvárosában székelő központ célja az örmény kulturá:hs_erteKeK megorz~e~ apotasa!,es 
terjesztése. valamint az információk továbbítása. Távoli terve~ hogy ez a központ aűJOn otthont;az 
európai ör~énv diaszpórákná.~ is. Prog-ramjuk között szerepeinek kiállítások, fih1111apok: kJub~a
pok~ ~ különbözŐ rende~Zvények szervezése és -kis örmény könyvtár létre~ozás~. In: .. m~1cödik n,gy 
6-rdeklődésscl több csoportban az örmény nyelv, ~?rténelem, zene és irodalom ~ktara~~T~_s. , ; 

A Belváros-Lipótváros Örménv Kisebbséo-i Orrkormányzat 1997-ben alapltott "Koz-alamtvánv 
a ;naovar-örménv -kaucsolatok fedes7téséért"

0

szintén az Önnény Ku!turális és Infonnációs Ki:&z
pontb~n mű'ki:idik. A'tözaíapítvány célja az örmény -magyar kapcsolatok _min-~~n tére? v:aió Já~ 
mogatása, elősegítése~ fejiesztése. Támogatili kívánja a I\1agyarország és Om:e:yors~~~ ,.Kozq~~ 

a.'ltalános kulturáiis és ke.reskedelmi kapc~o~at~k illetv_e ,az ezz~l k~I:c~o. latos ·:ncrom1;cr.~~~.-~-~,1 ~s 
fejlesztését~ a két ország közöttl kommuruKacios lehetosegek szeles1teset, a tunzmus :tejl.v~z .. e-set, 
rnindezzel összefüggő tanácsadás szervezését. Ezen tevékenységek..~ez a közalapítvány eisősor"' an 
<?em"'"' maJ· d anvacr1· J·eit~aű ·serrítséo-et is kíván és tud adni nündazoknak. akik hozzá fo •. -dulnjL.lc. 
-J.... v.z.v;:.. -.~ b ..... b b b "" ~b 

~A. köz~l~pítvány maga is tevékenyen közremúk_ödik a tev~kenységek szervez~ében: ~ c;er~ö z
töndíiak kialakításávaL oktatási, tudományos vagy kutatás1 cserevrogramok k!dol2ozasava1, ta
nácsadással, információs adatbank kialakításával és használatának biztosításávaL kiállítások. kon 
ferenciák szervezésével. nemzetközi kiadvá.rtvok megjelentetéséveL, 1 

l 

ÚJSÁG- ÉS KÖNYVKIADÁS l 

,, 'kl ' XVT'T.' d•'jl'fp A magyarországi örményeknek-kisebb-nagyobb megszakttasoK. at,- mar a-,. •:'- szaza co ",:~~-
zett saját újságuk. A XIX. század végén (1887-1-909) Szongott Knstof SzamosuJVaron me?alapl<'::
ta ?-Z ~~i'\.rménia" című magyar nyelvű, havonta megjelenő íolyóirato~, mely a magyar aJkU olvas~~ 
számára is nyitott volt. és az alapító célul tűzte ki az örmény kultúr~ ~nél szélesebb kö~be~- v<p,o 
me2ismertetését. Az örménv kisebbségi önkormányzatok megalakulasaval a magy!lmrszag1 ornle
nveknek is egyik legfonto~abb céljuk egy kétnvelvű újság megjelentetése volt. Igy szüle-~~~ ,:a_: 
iRARÁT- az Országos Örmény Önkormányzat magvar és örménv nye!vű, k~thete~te megjeLeno 
hivatalos lapja, amely 1995. decemberében jelent meg először. A kéteze~ peldan!sza;n~an ;n_~~ec 
lenő, színvonalas, szép kiállítású lap folyamatosan hírt ad a magyarOíszagl ormenyeK el.eteroL az 
anyaorszá2:ról és a diaszpórában élő örménységrói egyaránt. /\.. rendszeres tájékoztatás mellett ~o
mol y műv6szet- és építészettörténeti, tudományos és ismeretterj~sztő fun~ci~t.~át el; Pv. ARARAT 
újság mellékleteként jelenik meg 1997. szeptemberében az Ormeny Egy~az1 lil:level. .. , 

Az örmény kisebbségi önkormányzatok másik kiemeit fontossággal Kezelt teladata:, az ormeny 
témájú könyvek magyar és örmény nyelvű kiadása. A nagy költséggel járó könyv~1~dasba; val2-
ban nagy' segítséget nyújtottak az örmény kisebbségi önkorrnányzatok ~ny~~l leh~toseget __ . 1~ rr;b
don jelenhetett meg 1995-ben a "Hajk és Bél harca"- A régi örmény Lroaatom kmcsestara l: refz 
dr. Schütz Ödön armenoiógas szerkesztésében~ aki az irodalmi rés~ét összeválogatta~ s egybe~ a 
történeti és irodalmi bevezetoKet írta. A könyv kiadását az Országos és a Be1város-Lipórváros Ür
mény Kisebbségi Önkormányzat egyaránt támogatta. Szintén 1995-ben jelent meg Bona Gábor.~ ~z 
í848/49-es szabadságharc örmény hősei című munkája; melyből többek között megtudhatju;k, 
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hogy Kiss Ernő és Lázár \ 1ilmcs ereiben is örn1~~y vér c~örgedezetL ... -'\ könyvet a Fővárosi, a Bel
város-Lipótváros, a :xr. -kerületi .és az Országos Ormény On __ kormányzat támogatta. az 
évben látott napvilágot reprint kiadásban Szf!ngott Kristóf A magyarhoni örmény c:;az,CJao;c 
lógiája című, először 1S98...:ban Szi:!mosújváron megjelent egy·edüJálló gyűjteménye. A kötet, w~!; 
a vezeték- és kereszt.:qeveket -vtimol-ógiai értelemben vizsgálja, a XL kerületi és az Országos Ür
mény Önkormányzat anva2:i tán102:atásá·val és saját kiadásban készült. i\ könvv igazi ritkasáf!nGk 
számíL és úibóli ... kiadá~ ; Szon2::;th családnak köszönhet-ő. í 999-ban - Bona Gábor köny,/éhez 
hasonló kivitelben -jelent F:edves Gyula: .Czetz János, a szabadságharc :tábornok:.a 
cfmű könvv. Az i 903-ban Szongott Kristóf: Szantosújvár szab. kir. 
I\/. kötet.."' A magyarországi- őrraények efhnographiájc:. című k"onyve igazi csemege a kx;tatól'::nak, 
érdeklődőknek, mely 1996-ban (r~print) je'!ent meg ugyanolyan köriilmények között, mint az l 995-
ben megjelent Denealógia cimű könyv. 1996-ban két nyelven~ magyarul és adta -ki az 
Országos Örmény -Önkormárryzat Anahit Szinwnján: A magyarországi 
zadi története című könyvét, melyben a társadalmi, a köz1nűvelődési és kiadványokat 
küiön elemzi. Szintén -két nyelven: magyarul és örménytil jelent meg Derenik Demircsjan: .liős 
filazar országlása és bukása avagy A botcsinálta népkirály mesei vígjáték öt felvonásban, mely 
gyermeklelkű felnőttek és felnőttlelkű gyermekek számára nyújt élményben _gazdag olvasást _,-\ 
különleges kötethez a Belváros-Lipótváros, a XL kerül~ti és a J\TII. kerületi Ürmény Kisebbségi 
Ön..kormányzat is támogatást nyújtott. és az Országos Ürmény Orrkormányzat adta ki 1997-berL 
U gy an ebben az évben, reprint kiadásban~ -egy ú jabb felbecsüihetetlen értékű Szangott 
jelent meg: az -először l90l-ben kiadott Sz<mwsújvár szab. kir. város monográfiája 
kötet. Általános rész. 

Az önkormánvzatok fiatal írók műveit is szívesen támo2atiák. Diramerján A.rtin. akinek első 
kötete .4rtin vers~k címmel 1994-ben az Arménia Népe Ku!t'i:tráEs Egyesület anyagi hozzájárulásá
val jelent meg, ebben az évben újabb kötettel gazdagodott: Artin az utazó, versek 1994-1997 /\ 
verseskötet idén a Terézvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat támogatta. 

Ez év vé2:én jelenik me-g }vfovszesz Chorenaci: 1Vagv-Önnén:vország története című könyve az 
Országos Ö~ény Önkormányzat gondozásában. - -

NEVEZETES ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK 

l\.z önnény kisebbségi önkormányzatole fő tevékenységi köre az örmény kulturális miss~i~. ~-\z 
országban.műkődő valamennyi örmény kisebbségi önkormányzat teljesíti ezt a nemes feladatot. 
Képtelenség lenne pontosan fd.sorolni, hogy hot mit teljesítettek. de hárorr1 év legkiemelkedőbb-

jeit fe}tétlenül meg k~ll említ~ni. _. . ;> rr• '" ... ~ l '" ' .. r -~ - '" ... 

Meg meg sem szaradt a ta1ta a kepviselOl megbizoleve.;.eKen, a magyarorszag1 ormeny-,Jc m& 
buzo-ón kéSzítették terveikec mérlezelték anva2:i lehetőségeiket. A .. kezdetek kezdetén 1995-berr 
Ves~prémben már .ismerette~jesztő ;lőadást s"'ze;veztek a ~agyarországi örményekről, majd llleg
emlékezést tartottak az 1915-ös örmény genocídium ·(népirtás) emlékére, sőt még abban az évben 
városukban vendégszerepelt a Hatisz néptáncegyüttes ÖrményországbóL 

Dorogon a Megbékélés napja alkalmából az örmények rendezvényt' szerveztek, Zuzlóban (XIV. 
ker.) örmény vándorkiállirás volt látható. Budapesten a Terézvárosban (VI. ker.) a Terézvárosi 
Örmény Kisebbségi Önkormán.yzat és a Humánia Egyesület közös támogatásával wvso•·=~"" 
HUM-ART Sziníakadémia, mely drámai műhely célul tűzte ki az örmény színdarabok ,,,·u~~-."~'· 
Ugyanitt és ekkor örrnény gasztronómiai ételbemutatóra került sor a Kmetty utcában. 

1996-ban hagyományteremtő -céllal Debrecenben, a Vígadóban megrendezték az első örmény 
bált" ahova eljöttek az örmény·ek az ország minden tájáról. (Egyébként utoljára 1948-ban Budapes
ten volt önnény báL) .1997-ben ismét megrendezték. 

A genocídium 81. évfordulójára megSzületett Franz VVerfel: Musza Dagh negyven napja című 
regényének drámaváltozata~ /~ .. lvfusza Dagh. avagv a báránv ,,·ére címmel, me1yn.ek 
Diramerján Artin. l·.z ősbemutatót április 27-én tartották meg a HUM-ART Színiakadémia 
sában, Kopetty Lia színművésznő. a drámai műhely vezető tanára rendezésében .... .ó... közőnség lel
kesen fogatta a már regénybó1 ismert történetet. 
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A. magyarországi örménység képviselói részt vettek a Komárom~Esztergom megyei Nemzbti
ségi napokon és Tatabánván az L Országos Nemzetiségi Fesztiválon is, ahol még díjat is nverdek. 
Az örmény kiadványokat· a Budapesti Nemzetközi 'KönYvfesztiválon külön nemz~iségi pavÚonban 
állították ki~ ahol az örmény kiadványok igen nagy sikert arattak. Budapesten a Páneurópai Feskti
vál keretében az örmény kisebbségi önkormányzatok létezése óta rendszeresen szerepeinek a hazai 
örménv művészek. 

Ug}'anebben az évben ir1.duh be a Belvárosi ÖflT'..énv Klub és az Országos Önnénv Ön.kormáriv
zat Osiris Klubest-sorozata. A •. klubesteken ismerett-erjesztő előadások, zenés, irodalmi műsclck 
neves előadók és kiváló ~űvészek léptek fel. B.ékásmegveren nemzetiségi nap keretében a -p:r. 
kerületben is megismerhették az örmény kultúrát. l 

.. ~magyarországi örmények 1995 óta minden évben október 5-én e!plékezne_~ meg az 1848-49-
es szabadságharc örmény hőseiről, az aradi vértanukróL l\z Országos Ürmény Onkormányzat által 
1995-ben alapított Kiss Ernó-Lázár Vilmos emiékplaker-:.et minden évben október 5-én ünnepélyes 
Y&retek között azok kapjá_~~ akik nagyon sokat tettek az örménységért. A.z ünnepélyes díjkiosztásra 
1995-ben -~z Orlay utcai Orrnén y templomban, 1996-ban a \lárosháza dísztermében, 1997-ben pe
dig az új Ürmény Kulturális és Információs Központban került sor. 

1996-ban az ország vendége volt Dianne G~olkasian Rahbee, Amerikában élő örmény zene
szerzőnő, akinek műveit fiatal örmény és magyar zenészek adták elő óriási sikerrel Budaoesten. 
KaoosvárÜn·és Debrecenben. ; 

Ugyanekkor rendezték meg az első Önnénv fihr1hetet az Örökmozgó Film..-rnúzeumban Bufa
pesten. Szolnokon, N:yíregyházán és Budapesten a Népraizi Múzeumbfu"1. karácsonyi szokásokk!al~ 
zenés műsorral -mutatkozott be az örmény nemzetiség. ,Év végén. első alkalommal rendezte me~ a 
H. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat a Budapesti Örmény Ifjúsági Találkozót, ahol a 
magyarországi örmény ifjúság ismerhette .meg egymást./\_ karácsonyi bemutatkozáshoz hasonló~n, 
199]-ben ~ Né?:ajzi M_~zeumban hús;éti örm~ny népszokáso~at mutatt_ak be. _ , , i 

Apnhsban Ket emleKezetes esemeny tortent: Anna Mazhan Dperaenekesno, a Varsol -Mozart 
Akadérnia ösztöndíjasa adott szólóestet a budapesti Örmény templomban, Székesfehérvárott, D4b
recenben és Nvíregyházán. /\ nagvsikerú és emlékezetes Orlav utcai koncertről minős~~!i 
videofelvétel is kész~ült. Aprilis 26-á';; Örmény katolikus szertartású 'ünnepélyes gyászrnisét tart~t
tak az örmény genoc!dil~m áldozatainak lelki üdvéért a budapesti Szent István Bazilikában, melyet 
P.Paui Kodjanián ClMUM. Vind a mechitarista szerzetesrend bécsi 2.en..erális-főapátía celebrált. Az 
ünnepi misén az örmény papok és papnövendékek meUett közremúKödött a Budapebti 
Görö<Ykatolikus Kórus Bubnó Tamás vezetésével. A 0<>vászmisét egv szép kivitelű videokazetta 

ö __ , - ~- l 
örökitette meg. 

Júniusban, Világosító Szent Gergely ünnepének előestéjén a zuglói Kisebbségek Házában ün
nepélyes keretek között a Zuglói Örmény Kisebbségi Önkormányzat és a Csíkszereda PolgánnJs
teri Hivatala közötti Együttműködési megállapodás alapján kopjafát állítottak a Csíkszereda !és 
környékén élő és a zuglói örmények tiszteletére. l 

A Bibiia szerint Noé bárkája az özönvíz után az Örmény-fennsíkon kötött ki. Erre ewlékezve 
kezdeményezte a Veszprémi Örmén~. Kisebbségi Önkormányzat az Európában egyedülálló szo-dor 
felállítását: 1997. szeprember 21-én ürményország függetlensége napja alkalmából került átadá~ra 
Veszprémben Pogány Gábor Be!lő szobrászművész ,,Ararát n című köztéri szobra. A mű iliail-át 
hegyét és a bárkát, üy módon az emberiség történeimét ábrázolja. A szobor Veszprém központJá
ban a Séd n.:tozi előtt áll. Az Ararát szobor támogatói az Országos Örmény Önkormányzat, a 
Veszprémi Ormél1Y Kisebbségi Onkormányzat, a Veszprém Megyei Közgyűiés és Veszprém lVIie-
gyei Jogú Váro~ Onkormányzata. . ; 

A szegedi "ErtelrrLiség 97 Nyári Egyetem" konferencia is meghívta az örménység képviselőjét, 
hogy tartson előadást a lviagyarországi Etnikai Ki-sebbségi Szekcióban ~,A Kárpát-medence örrné~y 
közössé ge i" címm~l. A.z előadást követően sike~lt felvenni a kapcsolatot a szegedi örményekkeL 
.. Az Budapesti Oszi Fesztivál keretében az Orökmozgó Filmmúzeumban írrunár másodszonra 
Ürmény filmhetet rendeztek, ezúttal Paradzsanov filrnjeiből. Ugyanebben az időben Csepelen is 
látható vol-t a filmek egy része. 

Október 5-én megnyitotta kapuit az Örmény Kulturális és Információs Közpon-t~ melyre meghí
vást kapott Vartan Oszkanjan is, az Örmény Köztársaság külügyminiszter-helyettese. Ez a nagy-
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szabású megnvitó egvben a oazar és Pa:rarlzsanov képzőr-nűvészeti kiállitásnak a 
I!-.Yitója is v~lt~ Ezz;( egyidó-ben a Orménv !?:asztronómiai hetet szerYeztek. 
Ormény Ku!turális és Információs Közpouttal küiön fejez~t foglalkozik.) 

A.z örmény kisebbségi önkormányzatok neinCsak a ~tagvarországon belüli kapcsolatok kiépítését 
tartják feladatuknak, hanem az anyaor-szág és 2. diaszpÓrában élŐ örménvek ~közössés::eiv~l való 
kapcsolatépítést is. A jó múKödést bizonyit.ja az~ a kapcsolatok egvre ]obban me2:~·ősödtek . 

1995. novemberében került beiktatásra Asot - közép-euró..,pai örmény n;gykövet. ak:i 
Bécsből irányítja az ügyeket. l\ nagykövet 1996. februárjában látogatást tett Magvarországon. 
~.mikor Göncz Árpád köztársasági -elnöknek átadta megbízólevelét, és részt vett az." Orlay utcai 
Onnény Katolikus Temp-lomban rendezett fogadásen !s. 

1996. szeptemberében került sor az Ö1mény 'Köztársasági elnöki választására. rriszerint ·a -tOr
vény értelmében a külföidön, teh~~ a Magyarországon élő örmény állampolgárok is élhetnek vá
lasztási jogukkaL _.A. szavazás az Ürmény Karo1ikt1s Temo]omban zajlott le. A szavazás eredmé
nyeképpen Levon Ter-Petroszjan került a köztársasági elnÖki székbe. " 

I\1ég ·ebben az évben, Októberb~n egy főként örmény képviseíő.:.tcbó1 álló, hivatalos magyaroY
szági delegáció első ízben utazott Orménvországba. ahol Balabanian Hartioun és Kerekes Gvörgy 
képeiből rendeztek kiállítást. Eredmény~s kao~so-latot sikerült kiépítenie rr_._in.dkét félnek:_" 1997 
tavaszán Jereváni 1~agyar napok voltak Örrnényországban, ami ug~yancsak mutatja a két ország 
közötti szoros kapcsolatot. 

P.._ magyarországi örményeknek a három .év alatt sikerült felvenni a kapcsolatot a kuvaiti" 
egyip!Olni~ je~lfZSálenú, amerikai és észtországi örnuiny közösségekkel. 1997. jÓEusában az Orszá
gos Ürmény Orrkormányzat és a Ro1nániai Örmény Szövetség Együttműködési Keretegyezményt 
írtak alá. A magyarországi örmények októberben a berlini, ausztriai és károátaljai örmények..lcel 
taláLlcoztak Budapesten, és kölcsönös szándéknyilatkozatban fejezték ki az ~gyüttmúKödés lehet
séges irányvonaiait. 

19 



KI KICSODA? 
ÖRl'\1ÉNY SZÁR.1VL4.Z.4..SÚ ÉS öR.-..íÉNY HÍRESSÉGEK 

G ... ~BOR, szfnn1űvész <Szeged~ 1922) Sze2:edi és viC.éki társu1fttok után Budapestre 
került, 1964-től a NemzetiSzínház ~ 1989-tŐl örökös -~!agja~ Kossuth-díjas múvész. Ikonfestés~
t-;;l is foglalkozik. 
A\?" ANESIAN ALEX (Budapest, 1947) szfnházrendező, dramatu~~- A Jere~'_án~,..., S-:ínház és 
művészeti -Fősikolán végzett i 969- 1974. 1974 óta a :tv1agyar Rád1o rendezoje. ,:)Zamos 

f6r~ndezői dí~ birtokosa. 
ÁVEDIK FÉLIX (Erzsébetváros, 1888- Budapest, 1949) jogász_ 1917- 1945 Budapesten 
P. .... rmenológiával is fo2:lalkozott. , 
BALABANlAN HARTIOUN {Bagdad, 1938) operatőL A budapesti Színház- és Filmművészeti 
Főiskola ( 1960-1965) operatőr szakán végzett.~<\ Magyar Ope;atőrök -Társaságának {f-LS;C) tagj~. 
BÁNYAI ELEMÉR (Szamosújvár, 1875 - 1915, Oblasce) újságíró, író_ Bölcsészdoktorátu~át 
Kolozsvárorr szerezte_ Budapesten Zuboly álnéven Írt- Ady barátja_ Az t világháborúban esett elj , 
CSÍKY GERGELY (Par:kota. !842- Budapest, 1891) drámaíró, műfordító, a Magyar Tudon(la
nyDs .Akadémia level-ező tagja. Papi pályáját -otth~gyva a polgári életet válasz.totta, ~88~-tó~ __ a 
Ne·mzeti Színház dramaturgja~ színiiskolai tanár. lJjromantikus .darabokat, realista dramakat !,-es 
vígjátékokat írt. 
CZETZ JÁNOS .(Gidófalva, 1822- Buenos Aires, i 904) honvéd tábomok Az 1848-49-es Sfa
badságharcban Bem mellett harcolt, 'Világos után emigrált. 1870-ben Buenos Airesben megalapí-
totta a katonai akadérniát. l 
DÁNIEL ERi'iŐ (Elemér, 1843- Balatonfüred, !923) politikus, núniszteL 1875-től. Torontái me
gye kéoviselőie~ 1895-99 kereskedelmi miniszter, milleniumi ünnepségek szervezője. 
DIR.i\MERJÁ~ ONNIG~ (~ej~ut, ,1935) sz~n~sz, ope::~t?r-.:4. bagd:~í Szí~ází.}őist~olá~ s~zíJé~ 
szetet tanult. /;,._, budapesti ()Zlnhaz- es Fllmmuveszet1 Fo1sKo1an operator szaKon v..__gze .. ;... l\ . .tvfag1a. ... 
Televízió operatőre; életmű-díjas_ 1

1 

GAJZÁGÓ FERENCZ (Szamosújvár, 1845- ?) A középiskolát és a jogi egyetemet Kolozsvárorr 
végezte_ A Kolozs megvei törvényszéknél volt tiszteletbeli aljegyző, 1872-ben ügyvédi irodát nyi
tot~- Orszácro-vűlési ké~viselőnek Szamosújvárorr 1881-ben és 1884-ben választották 1885-~en 
szamosújvfu-i"'királyi já~-ásbírónak nevezték ki, és összeférhetetlenség miatt képviselői állásáról\ le 

l 

He-kellett mondania. 
GOPCSA LÁSZLÓ (Szamosújvár, !865 - Budapest, 1933) tanügyí, jogi író, armenológus_ 
l vettes államtitkárként vonul nyugdíjba, az Erdélyi Irodalmi Társaság tagja. 
GOROVE ISTVÁN (Pest, 1819- Budapest, 1881) politikus, miniszter, közgaz<lász, a Magyar 
Tudományos Akadémia tagja_ 1867-70 földművelési-, ipari-, kereskedelmi núniszteL 1870- 7l 
köz!ekedésügvi miniszteL . 
GOROVE L1SZLÓ (Szamosújvár, !780- Pest, 1839) Gorove István apja, író, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia levelező tagja (1835)_ Testvérével WOO Ft-os a.lcadémiai alapítványt tett_ 1 

HOLLÓSY KORNÉUA (Gertenyes, 1827 - Dombegyháza, 1840) operaénekesnő, koloratlár
szoprán_ Olasz iskolák után a NemzetiSzínház tagja (1854-!862)_ A BáiL.l( bán ősbemutatóján Me-
lindát énekli (!861)_ 1 

HOLLÓSY SIMON (Máramarossziget, 1857- Técső, 1918) festőművész_ A XIX_ századi natu
ralizmus és realizmus egyik legkiválóbb képviselője_ Müncheni évei után 1896-ban létrehozta a 
nagybányai fest§iskolát , _ ',, 
ISSEKUTZ BELA (Kőhalom, !886- Budapest 1979) orvos, gyógyszerkutato, egyetem1 tanar, 
akadémikus, Kossuth-díjas (1957)_ Kolozsváron szerez doktorátust, a szegedi évek után Pesten 
eoveÍ:emi tanár. Több gvó2:vszer előállítója, 2:yógyszertani művei napjainkig alapművek. 
JAKABFFY FERENC (Budapest. !848-) építész_ Tekintélyes délvidéki örmény birtokos családból 
származik- A budapesti műegvetemen 187!-ben nyert ok!evelet, majd Berlinben tanuk 1873-tól dolgo
zott a MÁV -nál és. Ybl :Vfíklós irodájában_ Nevéh~z fűződik a Szent 1stván Bazilika, az Operaház és a 
volt Királvi \rárbazár tervezése és kivitelezése. 1891-ben önálló építési ir-odát nyitott~ ek..lcor építette 
többek kö~ött a Rákóczi téri vásárcsarnokot Kormánypárti prograw_mal 1910-ben nyett Budapest IX, 
X. kerületében rnandátu1not.Tagja voit a közgazdasági bizottságnak és az ipru-tanácsnak. 
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JAK.<\BFFY IMRE (Budapest, l85CH 
Ször~ny vármegyében tiszteletbeE aljegyző (!872). 
{:1878)~ vármegyei árvaszéki elnök {1880), aEspán 
tanácsos volt. 1896-barr megkapta aSzt. István rend kr:slüen:s''t!•~t, majd 1900-bán a Ferenc József 
rend középkeresztj-ét. 1898-1900 belügyi ánamtitkár. kOzött .a ·Ház elnöke volt, 'l9ü5-
ben visszavonult. 
KARAPETlAN KARINE (Jereván, 1949) zongorztanáL 
tar1uit zongora szakon J. Hajrapetiarr növendékekéne 
z~goratarrár, zongorakísérő~ 1984 óta a Fővárosi HI. ·ter. 
szak~1/ezető. 

1969-74 a Jer,eváni Konzervátóriun1ban 
a Budai Járási Állami Zeneiskolában 

Zeneiskola zongoratanára, tan-

KISS -E&~Ő (Temesvár~ 1799 ~Arad~ I-849) hónv-éd altábornagy~ aradi vértanú. Volt császári 
tiszt, Hannover huszárezred ezredese. 
KORBULY I:MRE (Nagyderzsida. i 844- Budapest. 1876) jogász. egyetewi tanár_ Közjogi tan
könvve hazánkban egvik első ilyen könvv, sokái2: volt hasznáim:os. 
LÁZÁR VILMOS {Nagybecskerek, l ih 5- Ar;,:l, 1849) honvéd ezredes- Volt császári tiszt, aradi 
vértanú_ 
JVLI\LY GERŐ (Székudvar, 1884 -Hollywood, 1952) színész, groteszk komikus, epizodista. A 
V"ígszínház 'kiemelked-ő színész:egyénisége. Számos filmben játszott. Emlékezetes szerepe: 
Csörgheó Csuli (Rokonok)_ 1946-ban Amerikába emigrátL 
MERZA GYULA {Kolozsvár, 1861- KolozsYár, !943) armeno!ógus_ l 894- Kolozsvári Néprajzi 
l\1úzeum igaz~atója. 1908-ig Er-délv című fDivóirat szerkesztőie. 
MESKÓ LÁSZLÓ (felsőkubinyi). {Nyíregyháza, l 851 - l92l, Budapest) ügyvéd_ 1892-ben került 
be a _parlameritbe -Békés város Függetlenségi és 48-as párti képviselőjeként, majd a következő vá
lasztási cikiusban megismételte gyózelméL 1905-ben és 1906-ban Nyíregyházán jutott be. A koa
Hciós kormápyban 1907-1909 igazságügyminisztériumi államtitkár. 
MOLDOVAN DOMOKOS (Sajóudvarhely, 1943) film- és operarendező_ Tanulmányokat folyta
tott Budapesten az ELTE Bölcsészettudományi karának néprajz sza.kán. A budapesti Színház- és 
Film.."'llűvészeti- Főiskola rendező szakán végzett. Jelenleg a Budapesti Kamaraopera .. ~lapítvány 
művészetí v~zetője_ Filmjei rangos fesztiválokon szerepeitek sikerreL 
MOLDOVAN GERGELY (Szamosújvár, 1845 - Kolozsvár, etnográfus, irodalomtörté-
nész, tanár_ !906 -7 a J'So!ozsvári Egyetem rektora_ , 
MOLDOVAN STEFANIA {Sajóudvarhely, 1931-) operaénekesnő, drámai szoprán_ Erdemes 
művész (l 974)_ Pályáját Szegeden kezdi, 1961-től az Operaház magánénekese_ Emlékezetes szere
pei: Aida, Mimi (Bohémélet), Melinda (Bánk bán), Tosca_ 
MOLN.ÁR ANTAL {Szamosújvár, 1847 - Budapest, 1902) levéltáros, armenológns_ 1871-78 
között Szamosújvár egyik országgyűlési követe. 1879-től szerkeszti a ~)v1agyar Lapok" cfmú poli
tikai napilapot, majd a ,~Magyarország és a nagyvilág'~ című képes hetilapot. Budapesten egyetemi 
magántanár. 
PÁTRUBÁNY GYÖRGY (Erzsébetváros, 1830- Budapest. !911) orvos_ Egyetemi magántanár, 
fővárosi tisztifőorvos. 

PÁTRUBÁNY LUKÁCS (Erzsébetváros, !861- Budapest, 1926) nyelvész. armenológus. 
PETELEI ISTVAN (Marosvásárheiy, 1852- Kolozsvár, 1909) író_ Az erdélyi irodalom szerve
zője_ Műveiben Turgenyev hatása érezhető_ 
SIMAY GERGELY (Szamosújvár, 1823 - Kolozsvár, 1909) armenológus. Jogi végzettségű, 
Szamosújvár po!gármesJere_ Kiharcolta az örmény kato!íkus vallás egyenjogúságát (!868)_ 
SZONGOTT KRISTOF (Marosbogát, 1843- Szamosújvár, 1907) annenológus, tanár_ Munkái 
naujainkig forrásértékúek. 
TE!\.'1ESV ARY JÁNOS (Szamosújvár, 1891 -Budapest, !964) hegedűművész, érdemes művész 
{1956)_ Zeneművészeti főiskolai tanár (1935-59), Operaház szólóbrácsása (1927-1960)-
TÖRÖS TIVADAR (Szamosújvár, 1859 - Budapest, 1895) újságíró, armenológus_ 1884-tó1 a 
Budapest című lap munkatársa_ 1892-től. Torontál vármegye főlevéltárnoka_ 
TUTSEK ANNA (Kolozsvár, !865-Budapest, 1944) író_ Novellái, Cilike-sorozata, szakácsköny
ve tette őt ismertté. 
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ABC 
(nagybetű-kisbetű) keleti átírással magyar fonetikával 

Ul [a] 14. ö (J 

2. P p [o] • - í~ • l). -y_ q [kj 28 . 

3. q,. q [g] 16. <,h {h] 29. U U {sz} 

4. q. fd] 17. ~ő. [dz] 30. q (vJ 

5. b h {jeJ 18. :q (ghj ,..,~ s .. H. ill 

6. f! q [z] 19. ti 6 [tes] 32. p 

7. t t [e] 20. lfú [m] 

8. e 1! [e-ö]* 21. 3 J m 34. Ul 

9. tu p [th] 22. fi [nj 35. <D 

10.& d {zs] 23. C Z [s] 36 . .,R p [kh] 

ll. p p [ij 24. n [vo] 37. o 

12. tm 25. ~ í [cs] 38.~ 1> 

13. 26. [p] (39. L. = 

* = inkább az "e" és ,.ö" közötti hangot jelöli 
** ,jev" jelentése ma.,oyarul: "és", de hasmáiják a szavakon betill 

je + v összevonásaként 
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