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Előszó

Az Ararát hegye mint örökös viszonyítási pont és mindenkori menedék kettős jelképe az örmények példaértékű
hagyományőrzésének. Az örmény diaszpórák példája szerte a világon mutatja, hogy távol az anyaföldtől, akár
nyelvvesztés ellenére is, a közösségi kultúra és az identitás megőrizhető, megtartható. Az örmények kultúrája
nemcsak a Kaukázusban hangsúlyos ma sem. Jelenléte a történeti Magyarország területén, a Kárpát-medencében
sok száz évre visszavezethető. A Kárpát-medencei örménység történeti, kulturális, művelődéstörténeti értékeinek
szakmai értékelésére, bemutatására jött létre az a tárlat, mely leginkább a kultúra megtartó erejéről és az értékte-
remtés magyar és örmény közös évszázadairól kívánt szólni.

Kiállításunk gondolata néhány éve, Kovács Bálint történész, armenológus és az Országos Széchényi Könyvtár
szakembereinek egymásra találásával, együttműködésével fogant, abból a jeles és számon tartott alkalomból, hogy
Velencében 500 éve, 1512j1513-ban kinyomtatták az első öt örmény könyvet. 20ll-ben azután, az előkészületek
során a kezdeti könyv- és művelődéstörténeti tematika kibővült a Kárpát-medencei örmény kultúra teljes terüle-
,tére, s a Budapesti Történeti Múzeummal való együttműködés eredményeként a BTM Vármúzeumának föld-
szinti időszaki nagy kiállítóterében került megrendezésére a két társintézmény összefogásával.

Örmények a Kárpát-medencébe nagyobb számban a 17. század folyamán vándoroltak be, akik elsődlegesen
Erdélyben, Szamosújváron, Gyergyószentmildóson, Erzsébetvárosban, és Szépvízen telepedtek le, több esetben
saját városokat is létrehozva. A későbbi századokban az egész Kárpár-medencében elterjedtek, ahol a szülőföld
örökségét az itt talált kultúrával ötvözték. Városaik, épített örökségük, művelődésük, könyvkultúrájuk és az álta-
luk létrehozott magyarörmény kulturális paletta sajátos műalkotásai mind-mind érdemesek arra, hogy a szélesebb
hazai és külföldi közvélemény, illetve a budapesti kiállítás-látogatók megismerjék. Mindezen túl, a most bemuta-
tott Kárpát-medencei örmény kincsek egy értékes szegmense eddig jórészt rejtve maradt nem csupán a közvéle-
mény, de a szűkebb tudományosság előtt is. A kiállításon több olyan műtárgyat, dokumentumot sikerült a nagy-
közönség elé tárni, amelyek eddig jószerével eldugott, elfelejtett padlások mélyén, plébániák hűvöseben várták
a szakszerű feltárást és restaurálást. A kiállítás létrehozása ezért egy, a lipcsei Egyetem GWZO intézete által is
támogatott tudományos programmal is társult, amelynek fő eredménye a kiállítás megnyitásalcor rendezett nem-
zetközi tudományos konferencia volt az Országos Széchényi Könyvtárban (2013. április 5-6.).

A kiállítás és e szakmai tanulmányokkal dúsított katalógus a két társintézmény együttműködéséri túl a Nemze-
ti Kulturális Alap és a lipcsei GWZO támogatásával jött létre, de a hazai örmény kisebbségi önkormányzatok is
erejükhöz mérten támogatták a rendezvényeket. A műtárgyak egy jelentős részét erdélyi örmény plébániák
gyűjteményéből kölcsönöztük, a gyulafehérvári Római Katolikus Érsekséggel mint partnerintézménnyel való
együttműködés eredményeként, a további műtárgyakat a budapesti Örmény Katolikus Lelkészség és budapesti és
nyíregyházi közgyűjtemények bocsátották rendelkezésünkre. Segítségüket ezúton is köszönjük, éppúgy, mint
Stefan Troebstnek, a Lipcsei Egyetem professzorának, a kiállítás két kurátorának, Kovács Bálint történésznek és
Pál Emese művészettörténésznek a munkáját.

Budapest, 2013. júniusában

Boka László
tudományos igazgató

Országos Széchényi Kiinyvtár

Farbaky Péter
Jőigazgató-helyettes

Budapesti Történeti Múzeum
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Az erdélyi örmények a betelepedéstől
a beilleszkedésig

Pál Judit

Az ó'rmények betelepedése Erdélybe

Az örmény népesség jelentős része a középkor óta di-
aszpórában él. Szétvándorlásuk különböző idősza-
kokban és útvonalakon történt. Európában és Ázsiá-
ban szinte nincs fontosabb kereskedelmi telephely,
ahol ne élt volna néhány örmény család is az elmúlt
évszázadokban. Régiónkban először a Krím-félszige-
ten telepedtek le, ahonnan később továbbvándorol-
tak, főképp Lengyelország felé. Miután Kaffát elfoglal-
ták a törökök, a 15. század második felében a krími
örmények nagy része Lengyelországba menekült, ahol
jelentős kiváltságoknak örvendtek, és fokozatosan a
kezükbe kerűlt Lengyelország keletre irányuló keres-
kedelme. Gazdagságukat főleg a fűszerkereskedelem-
ben betöltött fontos szerepüknek köszönhették. Galí-
ciában a 13. század óta folyamatos az örmények jelen-
léte, központjuk Lemberg volt, ahol az örmény püspök
is székelt. Valószínűleg Galícia volt a kiindulópontja
az örmények továbbterjedésének a régióban.'

Moldvában az örmények megjelenését igen korai
időszakra tehetjük, feltehetően már a 14. században
fontos tényezőt jelentettek az akkor alakuló állam éle-
tében, főképp ami a kereskedelmet illeti. Az örmények
Erdélybe való telepedését ennek ellenére egyesek a val-
lási üldözések számlájára írják, mások szerint a fő indí-
tóok politikai vagy gazdasági természetű lehetett.
1672-ben és a közvetlenül megelőző években a török-
lengyel harc ok Moldva területén is zajlottak, s a dúlá-
sok szintén hozzájárulhattak az örmények áttelepülé-

< 1. Az örmények mint templomalapítók: a Simay család tagjai
(Soiomon eJVAsvatoJVr Simayean) az elsőerdélyi örmény
katolikus kőtemplom, a szamosújvári Salamon templom
(1723-1725) falk épén

séhez. Ráadásul a török támadások miatt a Fekete-ten-
gert a Balti-tengerrel összekötő kereskedelmi útvonal
bizonyos időre Erdély területére tevődött át.?

A történelmi hagyomány az örmények erdélyi meg-
telepedését az 1672. évhez köti, és a fent említett ese-
mények hatására a moldvai örmények egy nagyobb cso-
portja ekkor költözött be Erdélybe. Azonban nem jöt-
tek ismeretlen országba: kereskedelmi kapcsolataikra
Erdéllyel jóval korábbi időszakról vannak emlékeink.
1399-ben IX. Bonifác pápa már említette - más "hitet-
lenek" mellett - a brassói örményeket is, akik való-
színűleg a levantei kereskedelemben érdekelt szász
kereskedőkkel álltak kapcsolatban. A törökök balkáni
előretörését követően aztán egyre inkább részt vettek
Erdély külkereskedelmében. A lengyelországi és mold-
vai örmények mellett megjelentek a tőkeerős konstanti -
nápolyiak is, akiknek nagy szerepük volt abban, hogy az
örményeknek sikerűlt megszerezniük a marhakereske-
delem rnonopóliumát." Az lS29-30-as években a bras-
sói számadáskönyvekben több örmény név is felbukkan,
viselői szintén külkereskedelemmel foglalkoztak."

A fejedelemség korában aztán egyre gyakrabban
történik említés róluk. 1600. november 4-én az erdélyi
országgyűlés elfogadta a "görögök, oláhok, dalmaták,
örmények" elleni törvénycikkelyt, amely büntetést he-
lyezett kilátásba azokkal szemben, akik közülük áruikat
nem a kijelölt helyen árusították. 1632-ben szintén
törvényben szabályozták az örmény, görög, szerb, bol-
gár, dalmata és más kereskedő elemek részvételét a fe-
jedelemség kereskedelmében. 5

A bevándorlás tehát nem köthető csak egyetlen
időponthoz, jóval korábban megkezdődött az 1672.
évnél és sokáig lassú beszivárgás formájában történt.
Ilyen előzmények után jött át valószínűleg az örmények
egy nagyobb csoportja 1672-ben, vagy a közvetlenül
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ÖRMÉNYEK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
(171.19. század)

megelőző években, Moldvából az általuk jól ismert szo-
rosokon, és telepedett le kezdetben ezek közelében -
Besztercén, Gyergyószentmikióson, Csíkszépvizen,
Görgényszentimrén, Petelén, Marosfelfaluban és az
Apafi-birtokon, Ebesfalván - kapcsolatban maradva
moldvai rokonaikkal. Apafi Mihály fejedelem szívesen
fogadta őket; egy részüket ebesfalvi birtokán telepítette
le, és ezek tőle, valamint fiától, II. Apafi Mihálytól
különböző kiváltságokat is kaptak: a szabad bíróválasz-
tás jogát, szabadon kereskedhettek, kereskedelmi ügyek-
ben a görög kompániához fellebbezhettek." Besztercéről
azonban, ahol az örmények vezető rétege telepedett le

I

Örmények Erdélyben a letelepedés idószakában
(17.második fele -18. század elsö fele)

Örmény kolóniák

Örmény katolikus templomok

Mechitarista rendház

Világosító Szent Gergely oltárképek
Örmény családok Minasay BMkeanc
útibeszámolója alapján (1830)
Minasay BMkeanc útvonala (1830)

- köztük Minász püspök is -, a szászok egy pestisjárvány
ürügyén 1712-ben kiűzték a nemkívánatos konkurenci-
át." Az itteni örmények - a vezető réteggel együtt -
a kiűzést követően költöztek át Szamosújvárra, és itt
megalapították az erdélyi "örmény metropolist" , amely
az egyetlen terv alapján épült város Erdélyben. Barokk
épületei, templomai szintén sajátos színt képviselnek és
mutatják egykori lakóinak jólétét."

Bár kezdettől fogva élveztek kiváltságokat, nem
sikerült általános privilégiumot szerezniük. A 18. szá-
zad elején megpróbálták Erdély három rendi nemzete
mellett külön nációként való elismerésüket kieszkö-
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zölni az udvarnál, ez azonban nem járt sikerrel.
Szamosújvár 1726-ban, Ebesfalva 1733-ban kapott
kiváltságlevelet Ill. Károlytól - ez utóbbi település
akkor kapta Erzsébetváros nevét is. Szamosújvár
1736-ban zálogba vette a szamosújvári uradalom ma-
radékát. 1758-ban pedig Erzsébetváros vette meg -
a rendek tiltakozása ellenére - az ebesfalvi uradalmat
Bethlen Gábor kancellártól.

A kezdetben egységes örmény compania előbb ket-
tévált, belső (Szamosújvár) és külső (Erzsébetváros
központtal) companiára, majd a 18. század végén ez
utóbbi is szétforgácsolódott. A székelyföldi örmények
hosszú ideig az erzsébetvárosi örmény bíró joghatósá-
ga alatt álltak, de már az 1715. évi összeírás külön em-
lítette a gyergyószentmildósi és a csíkszépvízi örmény
bírót is, fellebbezési fórumuk azonban a 18. század vé-
géig az erzsébetvárosi tanács maradt. Bár e két kisebb
helységnek nem sikerült a Szamosújváréhoz és Erzsé-
betvároséhoz hasonló privilégiumokat elérniük - ame-
lyek II. Józseftől szabad királyi városi rangot kaptak _,9

a széktől való bizonyos fokú önállóságukat viszont
elismerték.
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2. ),Arjanagir» - Erzsébetváros igazgatási könyve
a 18. századból
Szamosújvári Örmény ICatolikus Gyűjtőlevéltár,
88/g, 1. doboz

Az erdélyi örmények lélekszáma

A hagyomány 3000 örmény család beköltözéséről tud.
Még a nemrég megjelent munkákban is a fenti számot
találjuk vagy ennek némileg a "józan ész" alapján mér-
sékelt változatát. A betelepedés idejéből, sajnos, össze-
írások nem maradtak ránk, így a 18, század eleji össze-
írások alapján kell következtetnünk a néhány évtized-
del korábbi állapotokra is. Anélkül, hogy az örmények
szerepét Erdély gazdasági életében csökkenteni kíván-
nánk, a 3000-es számot alaposan mérsékelnünk kell:
a beköltöző családok száma 300 alatt lehetett, hiszen
1715-ben is mintegy 220-240 örmény család élt Er-
délyben, és a 3000-et valószínűleg soha nem érte el
a családok száma." Ezzel összefüggésben talán érde-
kes megjegyezni, hogy a 3000-es szám más mitikus
történetekben is előfordul, így például Kézai Simon
krónikája nyomán a székelyek hun eredetének mítosza
is Csaba királyfi 3000 hunjáról tud, akik a vesztes csata
után a Csigla mezején húzták meg magukat és ők let-
tek a székelyek ősei.

Az örmény lakosság fluktuációja kezdetben meg-
lehető sen magas volt. A II. Rákóczi Ferenc vezette
szabadságharc pusztításai demográfiai hanyatlást von-
tak maguk után. Ebesfalva leégett, és a szájhagyomány
szerint a lakosság egy része visszaköltözött Moldvába,
Szépvizet pedig a hagyomány szerint a tatárok dúlták
fel a 17. század végén és hurcolták el a lakosságot.
A népességmozgás nagyon erős lehetett a 17-18. szá-
zad fordulóján, és később is jelentős maradt egészen
a 18. század közepéig. Ha a századfordulón alighanem
a Moldvába visszatelepülők voltak többségben, a har-
cok lecsendesülésével az ellenkező irányú mozgás, az
Erdélybe való bevándorlás lett sokkal jelentősebb, és
folyamatosan zajlott a 18. század első harmadában, de
még utána is a század közepéig, sőt szórványosan még
később is, miközben 1710 után a kivándorlás már na-
gyon csekély lehetett. A betelepülők túlnyomó többsé-
ge Moldvából jött, valószínűleg a családi összekötte-
tések révén, néhányan pedig Lengyelországból.'? Ér-
dekes megemlíteni ebben az összefüggésben, hogy
1768-69-ben Mária Terézia környezetében felmerül-
tek tervek az orosz-török háború kapcsán örmény me-
nekültek letelepítésére Máramaroson. Az örmények
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3. IIl. Károly magyar király (1711-1740) kiváltságlevele Szamosújvár részére

odacsalogatása kezdeti sikereket ért el, 1769-ben né-
hány lengyelországi örmény család tényleg áttelepedett
a máramarosi városokba. Bécsnek azonban még vér-
mesebb tervei voltak: máshova is kívántak örmény me-
nekülteket letelepíteni, ezért a királynő jelentős kivált-
ságokat ígért nekik. Az udvar különösen pártfogoita
őket: részben nagyon jól beleillettek a merkantilista
gazdaságpolitikába, előnyt jelentett katolikus vallásuk
is,12másfelől a zsidókat és a török alattvalókat kívánták
velük kiszorítani a keleti kereskedelemből. Az erdélyi
Kincstartóság is foglalkozott a kérdéssel, de az örmény
települések túlnépesedésére hivatkozva nem akartak
újabb örményeket befogadni. Végül a telepítési akció
a kezdeti kisebb sikerek után eredménytelen maradt:
részben azért, mert a harcok lecsendesülésével az ör-
mények sem akartak tömegesen áttelepedni, részben
pedig a hatóságok passzív ellenállása miatt.':'

Az ö'rmények Erdély gazdasági életében

Az örmények Erdélyben is, mint máshol Kelet-Euró-
pában, kereskedelemmel és kézművességgel, ezen be-
lül főleg bőrfeldolgozással foglalkoztak. Az erdélyi ör-
mény társadalomban volt egy viszonylag szűk, de gaz-
dag és sikeres kereskedőréteg, egy jelentős, főleg tímá-
rokból és kalmárokból álló középréteg, a családfők egy
része pedig szerény körülmények között űzte az ipart
vagy kereskedést. Gyakori volt a kettős vagy hármas
foglalkozás is, hiszen a tímár és mészáros szakmák
szoros kapcsolatban álltak az állat- és bőrkereskede-
lemmel."

Elsősorban azonban a marhakereskedelemre spe-
cializálódtak; Erdélyből, de jelentős számban Mold-
vából és Havasalföldről vásárolták fel a szarvasmar-
hát, majd felhizlalva adták tovább Pest, és főleg Bécs
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piacain, jelentős szerepet töltve ezzel be Bécs húsellá-
tásában. Egyes források szerint ennél messzebb, a dél-
német és itáliai városokig is eljutottak az örmény
marhakereskedők. A 18. század első feléből Erdély
külkereskedelméről fennmaradt hézagos adatok azt
mutatják, hogy az állatexport képviselte a teljes kivitel
több mint felét és ennek 90%-át a szarvasmarha ex-
portja tette ki, ezt pedig jórészt az örmények monopo-
lizálták." Erdély akkori elég fejletlen, és főleg a külke-
reskedelemre specializálódott kereskedőrétegének
jelentős hányadát tették ki az örmények. Tőkeerőre
nézve is legalább ilyen súlyt képviselnek a 18. század
folyamán, hiszen már röviddel a betelepedésük után,
1700-ban ugyanannyi adót fizettek, mint a szebeni, és
háromszor annyit, mint a brassói görög kornpánia.

Jól rávilágít kereskedelmi módszereikre egy 19. szá-
zad eleji szerző, aki leírta, hogyan vásárolrák fel az ör-
mények a szarvasmarhát részben Moldvában, hogyan
hizlalrák fel bérbe vett vagy saját legelőiken Erdélyben
és az Alföldön, majd nagyobbrészt Bécsben értékesí-
tették rövidlejáratú váltók és kötvények ellenében, és
ezekre aztán árut vásároltak. Azok, akik kizárólag csak
a marhakereskedésre szakosodtak, átadták a váltókat
más örmény kereskedőknek, akik Bécsben bevásárol-
tak, majd otthon eladták áruikat, ebből kifizették a
marhakereskedőket, akik aztán ezt új állatok beszerzé-
sére fordították, és kezdődött a körforgás elölről. En-
nek több előnye is volt, például nem kellett sok kész-
pénzzel járniuk-kelniük, mikor szükségük volt, mégis
nagy összeg fölött rendelkezhettek, anélkül, hogy hi-
telhez kellett volna folyamodniuk; azon felül sokkal
nagyobb árukészletük volt, mintha csak a saját erejükre
lettek volna utalva."

A kiskereskedelem ben betöltött szerepük a vidék
életében legalább ilyen fontos. A szegényebb örmények
vándorkereskedőként járták az országot a Pestről és
máshonnan beszerzett portékával. Különösen a Székely-
földön "örmény" és "kereskedő" szinonimává váltak,
de megtalálhatók voltak Erdély minden jelentősebb te-
lepülésén. 1755-ben báró Kemény Ádám kéri a sza-
mosújvári főbírót, hogy hirdesse ki az új pusztakamarási
vásárt, "minthogy az örménységből szokott a sokadal-
mak lelke állani" .17 A múlt század közepén Benkő Kár-
oly feljegyezte, hogy Gyergyószentmiklósnak ,,40-nél

több singes s más árukkal rakott boltyai léteznek, - ke-
reskedését nagyobbára Örmények folytattyák" .18

Az örmények hamarosan megtelepedésük után
szétrajzottak, ahogy Orbán Balázs írja "szétterjedtek
ők az ország minden városába; mivel pedig a magyar
földművelő, kereskedéshez nem értő s azt balullenéző
nemzet volt, ők a kereskedést csaknem mindenütt ke-
zeikbe véve felgazdagodtak, meglépesedtek" .19 Az ör-
mény kereskedők már a 18. századtól béreltek az Al-
földön állathizlalásra alkalmas pusztákat, gyakran meg
is vásárolták ezeket, és ezek a gazdag kereskedők ne-
mességet is szereztek maguknak. A 19. század elejétől
pedig egyre többen telepedtek át oda, ezáltal az ör-
ménység éppen a leggazdagabb és legmobilisabb réte-
gét vesztette el.

Az örmények másik fő tevékenységi ága a bőr-
feldolgozás volt. Az örmény tímárok már korán társa-
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4. A szamosújvári tímár céh alapszabályzata
(1700), Szamosújvári Örmény Katolikus
Gyűjtőlevéltár, 339f!, 1. doboz
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ságba tömörültek; 1709-ben emlitik az örmény tímár-
céhet Erdélyben, amely egy lengyelországi örmény
társaság mintájára alakult, és bár szabadalomlevél hí-
ján, de teljesen az igazi céhek mintájára működött.

A 18. század közepén a gyergyószentmiklósi ör-
mény tímárcéh úgy folytatta tevékenységét "mintha
valóságos privilégiumok volna", a céhmestert évente
választották, szabályozták a bőrök vásárlását, eladását,
a vásárokra vihető bőrök számát stb. A gyergyó-
szentmiklósi örmények nagy része tímár volt, ezért is
versenyezhettek a szarnosújváriakkal." 1760 táján több
mint százan űzték ezt a mesterséget, a század végén
pedig már 160-an. 1800 körül a tíz vagy több munkás-
sal dolgozó tímárfabrikák száma meghaladta a húszat,
ezen kívül még volt több Icisebb műhely. Számuk
azonban a 19. században egyre csökkent, 1820-ban
már csak tíz műhelyt találunk. A hanyatlás fő oka a di-
vat megváltozása, hogy "az egész világ megpapucso-
sodott" - ahogy ezt szemléletesen írják a Mercantil
Forum jegyzőkönyvében."

A marhakereskedelem mellett, és ennek visszaesésé-
vel a gyergyói örmények fokozottabban kezdtek rátér-
ni a fakereskedelemre. A Keleti-Kárpátok erdőségei
erre jó lehetőséget biztosítottak. A Maroson való tuta-
jozásra már a fejedelemség korából vannak adataink,
a 18. század végétől aztán a gyergyói fakereskedelem

5. Agyergyószentmiklósi Mercantile
Forum jegyzőkiJ"nyve.Szamosújvári
Örmény Katolikus Gyűjtőlevéltár,
612/d, 1. doboz

mindinkább az örmények kezébe került. Saját vagy bé-
relt fűrészmalmokon vágatták a deszkát. Nagy meny-
nyiségben vásároltak a parasztoktói is, és vagy a Maro-
son úsztatták le Aradig, Soborsinig, vagy a Kis-Besz-
tercén Moldva felé, majd aSzereten és a Dunán
Galacig, ahol értékesítették, sokszor görög, török vagy
román kereskedők közreműködésével. A gyergyói
deszkák sokszor Konstantinápolyig is eljutottak.

Gazdasági tevékenységükből következően az örmé-
nyek voltak a modern pénzforgalom egyik meghonosí-
tói a nagyrészt természeti gazdálkodást folytató Er-
délyben, főként pedig a székely székekben. 1803-ban
a Gubernium arra intette a gyergyószentmiklósiakat,
hogy igyekezzenek oltalmazni az örményeket, "alcik
azon székben a pénznek forgását nem kicsin mértékben
segítik".22 1834-ben a gyergyószentmiklósi Mercantile
Forum egy beadványban fordult a székely közösség-
hez, amelyben kifejezték reményüket, hogy a széke-
lyek be fogják látni: az örmények "itten való megtele-
pedése nincsen a helybéli birtokos lakosoknak károkra,
hanem inkább hasznokra: mert akármi eladója légyen
is a n(eme)s közönségnek, azt leginkább a tiszta pén-
zen élő örmény lakosok szokták megvásárolni"."

Hogy az örmények gazdasági tevékenységük révén
a városiasodást is elősegítették, arra éppen e két szé-
kelyföldi telepük a jó példa. Íme, hogy mutatja be Or-
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bán Balázs Szépvizet a múlt század közepén: "Szépvíz
sokadalmakkal és hetivásárokkal biró falu csak, pedig
sokkal városiabb külleme van, mint a város névvel
fennelgő Csík-Szeredának, téres piaczán több emele-
tes ház és bolt, s élénk kereskedelmi mozgalom, mit
az itt lakó és vállalkozó szellemü örmények idéznek
elő".24

Ha össze szeretnénk foglalni, hogy mit jelentettek
az örmények Erdély gazdasági életében, ezt talán leg-
jobban Michael Lebrechtnek 18. század végén írt jel-
lemzése érzékelteti: "A görögök és az örmények olya-
nok az erdélyi államszervezetben, mint az érverés az
emberi testben. Bővérűségét éppen úgy jelzik, mint
a lázat. Arckifejezésükről egész pontosan le lehet ol-
vasni, hogy az állam egézséges-e vagy pedig sorvadás
emészti. "25

Az ó·rmények beilleszkedése és identitásuk
alakulása

Az örmények tehát a 17. század végétől sikeresen in-
tegrálódtak Erdély társadalmába." és jelentősen hoz-
zájárultak a fejedelemség gazdasági életének fellendíté-
séhez és a városfejlődéshez. Bár az erdélyi örmények is
közvetítő kisebbségként jelentek meg Erdélyben, még-
is némileg más pályát futottak be, mint a hasonló cso-
portok. A 17. század utolsó harmadában történt töme-
ges betelepedésük után az integrálódás folyamata elhú-
zódott az egész 18. századon keresztül. A központi
hatalom támogatását élvezve erőfeszítéseket tettek a
domináns csoportba való integrálódásra, ugyanakkor
azonban megőrizték kulturális identitásnkat. Az erdé-
lyi alapvetően agrártársadalom lévén, ők mint keres-
kedők és kézművesek idegen testet képeztek, köztes
pozíciót foglalva el a nemesek és a parasztok nagy
tömege között. Idegenek voltak nemcsak etnikailag,
nyelvileg, szokásaikban, hanem idegen volt foglalkozá-
suk, mentalitásuk is. Idegenségük gyanús volt, félelmet
váltott ki. Ismerősek a szakirodalomból a hagyomá-
nyos társadalmak ellen érzés ei a kereskedőkkel szem-
ben, aki nézetük szerint nem végez hasznos tevékeny-
séget, hanem csak "kizsákmányolja" mások munkáját.
Bár az együttélés Erdély más népeivel általában békés-

nek mondható, kezdetben az örményeket meglehetős
bizalmatlansággal fogadták. A 18. században még szép
számmal találunk a fentiekhez hasonló negatív sztere-
otípiákat a forrásokban. Ez azonban fokozatosan adta
át a helyét a pozitív megítélésnek a magyarok részéről.
Az örmények elvesztették azokat a negatív tulajdonsá-
gaikat a magyarok szemében, amelyek általában a köz-
vetítő kereskedelemben résztvevő népcsoportokat
szokták jellemezni.

Integrálódásukat kétségkívül elősegítette a vallási
unió.F A változás okait másrészt az örmények zárt cso-
portjának bomlásában és a meginduló asszimilációs fo-
lyamatban kereshetjük. A gazdag örmény réteg nemesi
címeket szerzett, és életmódjában is fokozatosan haso-
nult a nemességhez. Egy fontos impulzus volt, hogy
az 1791. évi erdélyi országgyűlés a rendi magyar nem-
zet kebelébe iktatta be őket, pontosabban két szabad
királyi városukat (Szamosújvárt és Erzsébetvárost).
A szamosújváriak megjegyezték, hogy eleiket is "az or-
szág és annak népesítéséből, s a kereskedésnek virágzá-
sából kifolyó boldogságra való törekedés" miatt fogad-
ták be, s érdemeikre való tekintettel kérték, hogy a
magyar nemzethez kapcsolják, "akinek környékeiben
lakunk, akinek erkölcseit követni igyekeztünk, öltöze-
tét viseljük, törvényeivel élünk" .28

A székelyföldi örmény közösségekben már a 18. szá-
zad végén megindult a nyelvváltás, a nyelvi magyaro-
sodás, ez a két szabad királyi városban - a nagyobb

6. Szépvíz látképe a 20. század elején
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közösség, a kiváltságok és az örmény nyelvű iskoláknak
is köszönhetően - csak a 19. században következett
be. A 19. században a kulturális és strukturális asszi-
milációt követte az identifikációs asszimiláció folyama-
ta is, az erdélyi örmények körében kialakult a magyar
nemzeti érzés, és ezzel párhuzamosan megszűntek irá-
nyukban az előítéletek is. A 19. század első felében,
a reformkorban a magyar liberális nemesség és értel-
miség az örményekben szövetségest látott az alig léte-
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