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Az új otthon
Örmény menekültek Magyarországon

.. / /. / /az ormeny nepirtas utan
I(ránitz Péter Pál

Az örmény diaszpórák története egészen a Kr.u. 4.
századig vezethető vissza. Kezdetben a gaghout szó-
val illették, amely a héber galut, menekülés szóból
származik. Ez a kifejezés a ll. században került hasz-
nálatra, amikor a szeldzsuk-törökök megszállták
Örményországot, és sok ezer örmény menekült
Kilikiába, ahol megalapították a Kilikiai Örmény Ki-
rályságot' (1198-1375). Nerses Shnorhali katolikosz
(1101-1173) 1165-ben a tz'rvyalk névvel illette a di-
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1. Az örmény népirtás kegyetlen eseményeiről anémet
evangélikus teológus, [ohannes Lepsies (1858-1926) többek
között a "Der Oriens" című havilapjában tájékoztatta
a világot. A havilap a budapesti örményekhez is eljutott.
Der Orient. Monatsschrift für die Wiedergeburt der
Linder des Ostens. 1919, 4/5.

aszpórát, ám ez a kifejezés kevésbé vált elterjedtté.
Az örmény diaszpórák legmodernebb elnevezése a
spjurk, amely azt a diaszpórát jelenti, amelyet az első
világháborúban, az Oszmán Birodalomban és azt
követően Törökországban elkövetett örmény népir-
tás 2 elől rnenekülő migrációs hullám hozott létre
a világ különböző pontj ain. A spjurk örmény szó,
amelynek mássalhangzói komponense (spr) megtalál-
ható az indoeurópai nyelvek legtöbbjének rokon
jelentésű szavaiban (sperm, spore).3

A spjurk létrejöttének okából kifolyólag - ti. mene-
kültek közössége - az áldozat-diaszpórák (victim
diaspora) csoportjába tartozik." Egy olyan emlékezetkö-
zösségd' alkot, amely a csaknem egy évszázados törté-
nelme során megtartotta örmény identitását, és kialakí-
tott egy sajátságos spjurk-identitást, amely a következő
gondolat köré épült: "Nem szabad elfelejtenünk a
népirtástl'" A magyarországi spjurk is e köré a gondo-
lat köré szerveződött, tagjainak mindennapjaiban
számos helyen testet ölt a népirtás emlékezete, így
Martaian Ermone festményt festett, Diramerján Artin
verset írt a népirtás ról (Nagyapámhoz címmel), a ma-
gyarországi örmény nemzetiségi önkormányzatok tag-
jai pedig sorra szervezik a különféle kiállításokat a 20.
század egyik első népirtás ának emlékére.

Az örmény népirtás után az Oszmán Birodalomból
mintegy 250 000 örmény menekült Oroszországba.
A Közel-Keleten szétszóródott 240 000 örmény me-
nekültnek a fele vagy felvette az iszlám vallást, és beol-
vadt a többségi népességbe, vagy tovább vándorolt?
1923 és 1962 között körülbelül 200 000 örmény tele-
pült a diaszpórákból Szovjet-Örményországba, ám a
hetvenes évek óta nagyjából 1 200 000 örmény emig-
rált külföldre, valamelyik örmény diaszpórába. Ma
Kanadában 40000, Ausztráliában 30 000, Argentíná-
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ban 60 000, más latin-amerikai országokban összesen
15 000 örmény éI.8 Míg 1914- ben az Amerikai Egye-
sült Államokban 50 000, mára már körülbelül 800 000
örmény él, amely szintén a népirtás elől menekülő ör-
mények tömeges migrációjának eredménye." Francia-
országban 300 000, a többi európai országban össze-
sen 100 000 örmény él. Az Európába menekülő örmé-
nyek fő úti célját Marseille városa képezte, a háború
során a kikötőbe befutó hajók nap-nap után örmények
ezreivel töltötték fel a háborúban kímerült francia gaz-
daság munkaerőpiacát.'?

Egy másik, ennél kevésbé forgalmas útvonal a Feke-
te-tengeren át vezetett Konstanca (Constanta, RO)
kikötőjébe, Romániába. Az ide érkező menekültek kö-
zül sokan Bukarestbe költöztek, vagy nyomban to-
vább, Nyugat-Európa felé indultak, ám nem egy közü-
lük, miután tudomást szerzett az erdélyi örmény
diaszpóráról, valamely örmény településen telepedett
meg. Ők Erdély Romániához való csatolása óta is az
erdélyi örménység, s így az egész Kárpár-medence kul-
túráját gazdagítják, s egy sajátos, magyarul beszélő s
örménymódon gondolkodó magyar-örmény öntuda-
tot képviselnek.

Jelen tanulmányban azonban nem a "régi Magyar-
ország" erdélyi örményeiről fogunk számot adni.
Az első világháború után Magyarország mintegy négy-
száz év után visszaszerezte szuverenitását, s ismét,
önálló politikát folytathatott. Külpolitikáját is újjászer-
vezhette, s ennek jegyében megannyi örmény mene-
kültet fogadott be. A Belügyminisztérium kítüntetett
figyelmet szentelt számukra, s 1925 szeptemberében
"a Magyarországon lakó örmény menekültek itt tar-
tózkodásának megkönnyítése céljából őket a fennálló
útlevélkényszer alól mentesítette."!' Bár a legtöbben
Magyarországra érkezésük után továbbindultak nyu-
gatnak, szép számmal akadtak, akik Magyarországon,
első sorban Budapesten kezdtek új életet. Hovhannesian
Eghia (1884-1948), örmény származású gödöllői
ügyvéd, a magyarországi örmény közösségi és kulturá-
lis élet egyik kulcsfigurájaként'? számos publikációjá-
ban írt Örményország történetétől," a magyarörmé-
nyek történelmi szerepéről'" és otthonáról, Gödöllőről
is." Az Armenia népe círnű, 1934-ben Iciadott könyvé-
ben többek között arról is számot adott, hogy akkori-

r:~h4..r4~-~
DR. HOVHANNESIAN EGHIA frt~

~(~.f: ~'f2.)_.~.

SZEMELVÉNYEK
AZ ÖRMÉNY
IRODALOMBÓL

1942.

Nyomatott a Kalánraí nyomdában Gődöllőn.

2. Hovhannesian Eghia: Szemelvények az örmény
irodalomból. Giidöllő, 1942

ban Budapesten olyan 1800-2000, s ezzel együtt az
egész országban kb. 4500-5000 örmény élt. Arra vo-
natkozóan, hogy hány örmény menekült a népirtás elől
Budapestre, a következőket írta:
"A háború után többen menekültek Törökországból
Budapestre, számuk 1922-ben 80-90-re ment fel, majd
újból40-50-re ment le és annyian lehetnek ma is. Ezek
között egy orvost, nyelvtanárt, s egy festőművészt
(Aznavurian Levon) is találhatunk, egy, pedig mint ügy-
véd működik. A többiek leginkább keleti szőnyegekkel
való kereskedéssel, szőnyegszövéssel és azok javításával
foglalkoznak." 16

A magyarországi örmény menekültek kezdeti Iét-

számáról jelenleg nem áll rendelkezésünkre pontosabb
adat, ám valószínűsíthető, hogy számuk ennél jóval
többre tehető. Mikor Hovannesian azt írta, hogy szá-
muk 40-50-re ment le, a menekültek nyugati irányba
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történő továbbvándorlását értette. Munkaerőpiaci
integrációjukról tett említésével- ti. "szőnyegekkel va-
ló kereskedéssel, szőnyegszövéssel és azok javításával
foglalkoznak" - a két világháború közötti magyaror-
szági örmény diaszpóra egyik legmeghatározóbb jelle-
gére tapintott rá. A menekültek túlnyomó többsége
ugyanis ugyanabban az iparágban helyezkedett el, ki-
használva azt az etnikai kapcsolathálót, amely közös
származásukon, nyelvükön és kultúrájukon felül a nép-
irtás közös emlékére is építkezve, oly szoros szálakkal
kapcsolta a diaszpóra egyes tagjait egymáshoz, hogy
így nemcsak a munkaerőpiaci, de a társadalmi integrá-
ciójuk is sokkal hatékonyabb volt, mint más bevándor-
ló kisebbségek körében. Ez az iparág pedig nem volt
más, mint a szőnyegipar. A két világháború közötti
Budapest mindennapjainak egyik meghatározó szerep-
lője volt az örmény szőnyeges, aki vállán a javításra vá-

r ..' ."~YAROU/A&I ORMtN\'[K sztICJ.lAZA
.'~ BlJDAPI:ST.XI.ORLAY"U. fl
3. Archív felvétel a budapesti örmények székházáról az Orlay utcában

ró szőnyeggel siet műhelyébe. A város legnívósabb
helyein voltak bolt jaik, így a Ferenciek terén, a Kárpátia
étterem belső udvarában, a Váci utcában, az Irányi ut-
cában, a Kossuth utcában, a Cukor utcában, a Régiposta
utcában és az Eskü téren. Az Anatóliából, Nyugat-Ör-
ményországból hozott tudást (ti. a szőnyegszövést)
olyan magas szinten űzték, hogy még a Nemzeti Mú-
zeum antik szőnyegeit is a budapesti örmény diaszpóra
egyik kiemelkedő tagja, Rsduni Hrant Szerkisz restau-
rálta. Az ő édesapja egyenesen azért érkezett Buda-
pestre, mert még Romániában, útban az erdélyi ör-
mény városok felé egyik társától hallott a budapesti
szőnyegiparban rejlő lehetőségekről. Rsduni Hrant
Szerkisz lánya a következőképpen beszélt erről:
,,l909-ben hagyta el Törökországot, s Erdély felé in-
dult, mert hallotta, hogy ott befogadják az örmény
menekülteket. Menet közben találkozott egy ember-
rel, aki szőnyeges volt, ő tanácsolta, hogy jöjjenek in-
kább Budapestre, mert itt könnyebben találnak mun-
kát. Így együtt érkeztek meg Magyarországra."!"

A budapesti szőnyegipar az örmények számára
megteremtette a szükséges egzisztenciális hátteret az
új élet, és egy élénk társasági életet élő budapesti ör-
mény közösség kialakítására. "A budapesti magyar ör-
mények 1920-ig minden közösség és szervezet nélkül
éltek" - írta Hovhannisian Eghia, az 1920-as évet
jelölve meg e kapcsán fordulópontként. Ebben az
évben ugyanis Gopcsa László, Simay Gyula, Ávedik
Félix, Tutsek József, Zakhariás János és Hovhannesian
Eghia kezdeményezésére április 18-án megalakult a
Magyarországi Örmények Egyesülete.ls Korbuly Do-
monkos, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank örmény
származású tisztviselője, armenológus, 1942-es köny-
vében azt írta, hogy ez az egyesület "a háború után
Erdélyből a csonka Magyarországra menekült örmé-
nyek egyesülete" volt.!? Valójában a magyarországi ör-
ménység színe-javát egyesítette, s magába olvasztotta a
másik magyarörmény szervezetet, a Maszisz Egyesüle-
tet. Ávedik Félixet választották az egyesület elnökévé,
s vezetése alatt sokáig erősen látogatott össze-
jöveteleket tartottak, például 1921. április 24-én a
Pesti Lloyd-palotában magyar-örmény hangversenyt. 20

A társaság céljai között szerepelt a többségi társada-
lommal való baráti viszony és együttélés megvalósítása,
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amelynek jegyében 1922 decemberében 100 magyar
koronát adományoztak az Országos Ínségenyhítő Moz-
galom számára."

Zakhariás János, Duducz Péter és Gopcsa László
kezdeményezésére megalakult az Örmény-Magyar Ke-
reskedelmi Részvénytársaság. A részvénytársaságnak nem
csupán kereskedelmi profilja volt, működésének máso-
dik évétől ösztöndijat létesített olyan magyarországi ör-
mény fiatalok részére, akik tanulmányaikat a Velencei
Mechitarista Kongregáció Moorat-Rafaelian Kollégiu-
mában szerették volna folytatni.P

Mindössze három számot élt meg, ám annál na-
gyobb jelentőséggel bírt a Maszisz Egyesület folyóirata,
a Nor Tar (Új Század), hiszen örmény nyelven tudósí-
totta Magyarország örményeit a magyarországi és kül-
földi örménység életéről, valamint a népirtásról és az
ekkoriban megszülető Örmény Köztársaság hányatta-
tásairól. Szcrkesztője és írója Rsduni Hrant Szerkisz
volt, aki nem csak e lapban, hanem külföldi folyóira-
tokban is publikált a magyarországi örménységről. 23

A két világháború közötti budapesti örmény közös-
ség társadalmi státusában nagy fejlődés mutatkozott, a
felnövekvő újabb generáció már Magyarország értelmi-
ségi és hivatalnoki rétegét bővítette. A két világháború
közötti hetilap, a Nagy Budapest több számában is fog-
lalkozott az örmény közösséggel, s ennek jegyében az
1940. március 22-i számában közzé tett egy listát Ör-
mények névsora címmel, amelyben a magyarországi ör-
mény elit névsorát közöltc." A 366 közölt személy kö-
zül nem kevesebb, mint 142 fő bírt doktori címmel.
Negyven jogászról, kilencvennyolc különböző hivatal-
noki cím birtokosáról, huszonnyolc orvosról és gyógy-
szerészről, tizennyolc tanárról, tizenöt bankárról, ti-
zennégy művészről (szobrász, hegedűművész, opera-
énekes, iparművész, zeneszerző, író, színész stb.) és
ezen felül számos mérnökről, tisztről, földbirtokosról
és kereskedőröl ad számot a névsor."

Az örmény közösség önszerveződésében elsőd-
leges fontosságú feladat volt az egyház ügyének meg-
oldása. Magyarországon örmény rítusú katolikusok
nagyobb számban már 1690 óta voltak jelen ," s bár
így bevett egyházként volt számon tartva Magyarcr-
szágon, a trianoni békediktátummal járó határrnódo-
sírások következtében minden örmény katolikus plé-

4. Kádár Dániel Antal (1916-1988) az örmény katolikus lelkészség
vezetője örmény liturgiát celebrál Budapesten

bánia Romániához került. A törökországi menekül-
tek által felduzzasztott budapesti örmény közösség
az 1920-as években végzett állhatatos munkával, sa-
ját lelkészség (1922) és kápolna (1924) alapításával
elérte, hogy 19 32-ben hercegprímási ? hozzájárulással
megalakulhasson a Budapesti Örmény Katolikus
Egyházközség. Ekkor 290 család kért felvételt az egy-
házközösségbe, amelynek világi elnö-kéül Simay
Gyula kúria bírót kérték fel.28 Később, az egyház-
közösség az Orlay utca 6. szám alatt létesített ká-
polnát, s az emeleten kiállítótermet, amely ma is lá-
togatható."

Bár az első világháborút követően az erdélyi ör-
mény közösséget kikapcsolrák Magyarország vérke-
ringéséből, a háború és a népirtás borzalmai elől
menekülő, Magyarországra letelepülő örmény közös-
ségnek sikerült fenntartania a magyar-örmény együtt-
élés évezredes hagyományát, megtartva a magyar kul-
túrkör eme különleges színfoltját. A magyar társada-
lom ismételten bebizonyította, hogy a történelem ten-
gerén még a 20. század viharaiban is képes bárkáj ára
újabb és újabb népeket felfogadni, követve Szent Ist-
ván királyunk intelmeit fiához, Szent Imréhez: " ... az
egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. En-
nélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevé-
nyeket jóakaratúan gyámolíts ad és becsben tartsad,
hogy nálad szívesebben lakjanak, mintsem másutt lak-
janak."30
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JEGYZETEK:
I Egy középkori (12-14. századi) örmény királyság Kilikiában,

Anatólia és Szíria határán. Örményország szeldzsuk-törökök
általi megszállása indította örmény menekülthullám hívta életre
1198-ban. Vö: Khachig TOLOLYAN,Armenian Diaspora =

Encyclopedia of Diasporas, szerk. Melvin EMBER,Carol EMBER,
lan SKOGGARD,New York, 2004, 38.

2 Az örmény népirtás az Oszmán Birodalom végnapjai ban, az első
világháború és a kemálista "honvédő háború" során zajlott le
1915 és 1923 között. Kezdetét 1915. április 24-re teszi a
szakirodalom, hiszen ekkor az oszmán Belügyminisztérium
parancsára megkezdték az örmény politikai elit letartóztatását,
majd kivégzését. A következő csapás a hadseregbe besorozott
örmény férfiakat érte, őket általában 50-100 fős csoportokban
mészárolták le. Az örmény lakosság többi részét deportálások
során irtották ki, a kiéheztetés, a kiszáradás és a végkimerültség
természetes módszereit alkalmazva. A népirtás áldozatainak
számában nincs egyetértés, a legelfogadottabb nemzetközi
tudományos munkák 1-1.5 millió fő közé teszik a halálos
áldozatok számát. A török kormánya mai napig tagadja a
népirtást, a török Büntető Törvénykönyv a népirtás beismerését
szabadságvesztéssel és pénzbírsággal bünteti a "török öntudat
inzultációja" címszó alatt. A török történetírás az örmények
deportálását "áthelyezésként", a világháború velejárójaként
emlegeti, amelyet az örmény lakosság érdekében tett az ifjútörök
kormány, kitelepítve őket a háborús zónából. Ez az állítás
azonban akkor lehetne igaz, ha az örmények csupán az Oszmán-
és az Orosz Birodalom határán, a Balkánon, illetve a szír határnál
éltek volna, azonban csaknem egész Anatóliából, így
Isztanbulból is kitelepitették őket, majd deportálták, s kivégezték
az örmény lakosságot. Eddig huszonegy állam ismerte el ezeket
az eseményeket hivatalosan is népirtásként, köztük Franciaország,
Oroszország, Kanada, Görögország, Argentína és a Vatikán.
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