
Az erdé lyi örmé ny kolónia é s Szongott lftistóf

Az erdé lyi örmé nyek ku ltú rtörté neté ben egyedülálló-
an kimagasló 1elensé g Szonqott Miklós í ró-tanár sze-
mé lyisé ge, nemzete iránti áldozatké sz elkötelezettsé -
ge, sokszí n  é s gazdag é Ietm ve. Munkái máig forí ás-
é rté k ek az armenisták é s törté né szek számára.
SZongott neve elvá]aszthatatlanu] öSSZeforrt szeretett
városa, Szamasú jvár nevé vel, amely - Armenopoliské nt
- az erdé lyi örmé ny kolónia centruma volt.

Bár levé ltári adataink vannak arra né zve, hogy a
honfoglalás kola óta é ltek örmé nyek Magyarország te-
rü]eté n, csoportos betelepülé sr l a XVIL századi erdé _
lyi okiratok vallanak, A letelepedé s els  é vé nek ha-
gyományosan aZ 1672. esztend t tekintiük; Apafi Mi-
hály fejedelem határozott kí vánságára ekkor keltek át
a Kárpátokon az addig Moldvában é l  örmé nyek
Mií ú í sZ püspökük vezeté sé vel s telepedtek le Beszteí -
cé n é s a határhoz közel es  városokban (Csí kszé pví zben,
P etelé n, F elf aluban, Cqergqószentmiftlóso n). Ebesí alvdn (Er-
zsé betvárosban) már korábban is volt öí mé ny lakosság,
Szamosú jvárt a Besztercé r l a szászok á]tal elüldözött
örmé nyek tetté k Armenopoljsszá 1700-ban,

Nemcsak té rben de id ben is hosszú  utat kellett
megtenniük az erdé lyi örmé nyeknek az Ararát völgyé -
t l az erdé lyi havasokig, Í rásos em]é künk nincsen ró-
la, viszont a száihagyománv szerint Ániból, a
Bagratida-királyok szé kesf városából menekültek el a
XIL században,

Az örmé ny törté nelem alakulását é vezredeken ke-
resZtül

aZ |rszág föIdrajzi helqzete

határozta meg, Az Euí ópa é s Ázsia határán, a ke-
let-nyugati é s é szak-dé lj keresked _ú tvona ]ak men-
té n fekv  ország birtokiásáé rt perzsa é s makedón, ró,
mai é s párthus, bizánci é s arab, szeldzsuk, tatár é s
oszmán seregek ví vtak kegyetlen harcokat, Amjkoí  a
közé pkor hainalán, a lV, században az örmé nyek felve,
szik a kereszté nysé get, s lé tlehozzák salát í rásbelisé -
güket, már nemcsak fizikai fennmaradásuké rt harcol-
nak: saiátosan egyé ni, órmé ny kultú rájuk meg rzé se a
té t, s miközben ezt a kultú rát vé dik a barbár támadók-
tól, maga a ku]tú ra lesz fennmaradásuk biztosí té ka, ez
 rzi meg  ket anól, hogy felolvadianak, e]t nienek a
környez  né pek tengeré ben.

Az állandó támadáSok, a lé tbizonytalanság, ké s bb
a szándé kos né pirtások arra ké sztetik az örmé nyek egy
csoportját, hogy ezt a kultú rát - akár olyan áron is,
hogy elhagy|ák a számukra mindenné l drágább anya-
országot - átmentsé k a hitük szerint szerencsé sebb
iöv  számára.

A százezres lakosú , ,,ezertemplomú " Áni a bizánciak
támadását (l045), majd a sze]dzsuk-inváziót (iOó4)

Utószó szongott Kristóí  ,,Genealógia" cí mí í  könyvé hez, mely
a Büdapest F város xI. kerületi é s az országos Örmé ny Ön-
kormányzat kiadásában ielent meg Budapesten l99?-ben.
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mé g tú lé 11, bár a Iakosság egv ré sze elmenekül. Áni
vé gleges pusztulása a tatárok barbár támadásának
( l23ó) következmé nye, Az erdé lyi örmé nyek  sei való-
szí n leg már a Xll_ század derekán - papjaikkal, szel-
lemi é s anyagi é rté keikkei - elhagyták a várost. Útjuk

a visszaté ré s remé nyé ben - a Kaukázusba vezetett.
1340 körü1 a Krí mi fé lszigetig jutottak, de a krí mj tatá-
rok ái]andó zaklatása, továbbá az oszmán-török táma-
dások miatt egy é vszázad mú lva tovább vándoroltak
nyugat felé , Moldvába \Szucsava, Focsani, Botosani]. A
Moldvába települt örmé nyek lé lekszáma mintegy
30000 lehetett, Egy ré szük Lengqelország felé  indu]t, s
Kamenec é s Lemberq kózpontokkal kolóniát a]apí tott, A
moldvai é s lengyel kolónia szoí os kapcsolatot taftott
egymáSSal.

Bár Moldvában kereskedelmi é s ké zm ves tevé -
kenysé gük megé lé nkí tette a vajdaság gazdasági é le-
té t, Stefan Rares é s Duca vajda eiviselhetetlen adói, a
török-lengyel háború  pusztí tásai, a meg-megú juló ta-
tár támadások ismé t arra ké Sztetté k  ket, hogy ké t é v-
század után ú j hazát keressenek maguknak,

Az Erdé lybe telepü]tek számáról az összeí rások tá,
jé koztatnak, A betelepültek nyolc-tí Zezren ]ehettek,
Erdé ly összlakosságához mé rten ez a szám nem volt
1elent s, Erdé ly feudális tá rsada ]m i-szerkezeti rend_
szeré b ] viszont é pp az a keresked ,ké zm ves ré teg
hiányzott. amit a betelepült örmé nyek ké pviseltek.
,,Iobbáqu, í öldm vel , paraszt ember eqq se volt az örmé ngeh
hözött_" - í rja Szonqatt KIistóf.

A betelepült örmé nyek tehát

keresked k é s iparosok voltak,
a legtöbben mindké t tevé kenysé get folytatták, í gy a
nehezebb id szakokat is könnyen átvé szelté k. A mes-
tersé gek közül a tí máripar Vo]t a 1eglelent sebb, a
XVIIL század elejé re az egé sz magyarországi piacot
ura]ták,

Kereskedelmi tevé kenysé gük mindenre kiteriedt,
közvet]enül a betelepedé s után is hat osztálqa Vo]t a ke-
resked knek, A gazdag marhakeresked k - moldvai
kapcsolataikat is kihasznáiva - Szucsávátó] Nürnberg-
ig kereskedtek, Szorgalmuknak. munkabí rásuknak, ió
helyzetfelismer -, é s kihasználó ké pessé güknek kö-
szönhet en a kolónia meggazdagszik, ennek látható
jegyei a köz, é s magáné pületeken, továbbá az örmé -
nyek é letmódiában is megmutatkoztak, A kolónia vá-
rosai közül t keer , gazdagság, né pessé g szempont-
jából Szamosú jvár állt az els  helyen, a második leg-
ielent sebb Erzsé betváros vo]t,

Az erdé lyi örmé ny kolónia í é naklra ké tsé gkí v ] a
XV]]I. század voit, 1ó8O-tól l763-ig í é lszáz drmé nq csaldd
vásáralt - vagy szoIgá]ataié rt jutalomból kapltt nemes-
sé get. Szamosú jvár é s Erzsé betváros is e században
szerezte privilé giumait, szabad királyi városi jogát
|1726, 1738, 1746, 1790). Az asszimiláció, a beolvadás
folyamata azonban már a törté nelmi zeniten megkez-



d dött, Ennek okait az alábbi a törté nelmi té nyekben,
jelensé gekben kell keresni.

Yerzár püspök tragikus halála Után (l7l5J nem volt
hozzá hasonló karizmatikus vezet  egyé nisé g (az ör-
mé nyek paplai egyben politikai vezet k is voltak;, s a
hangadó örmé ny családok egyenetJensé gei miatt el-
VeSZett aZ önál]ó örmé ny püspöki szé k - az erdé lyi ör-
mé nyek az erdé lyi katolihus püspöhsé ghez taltoznak ma is,

Szamosú jvárt é s Erzsé betvárost felvetté k ugyan a

szabad királyi városok sorába, de a függetlensé gé rt cse-
ré be nagy árat kellett fizetniük, az erdé lyi rendek azt kö-
vetelté k, hogy közigazgatásuk maggar nyelv  legyen, s nyis-
sanak magqar tannyelv  iskolókat is, 180i-t l |egyz köny-
veik nyelve valóban magyat s azzal, hogy az anqanqelv a

magáné let leqsz frebb s{é nl|ába szorult vissza, megtörté nt a

második lé pé s az asszimiláció feié .
A meggazdagodott örmé ny keresked k a kolónián

belül nem tudták kamatoztatni t keerejüket, Erdé ]y
területé n pedig a másnemzetisé g  keresked k fé lté -
kenysé gé vel keIIett számolniuk- Eldé ly teruleté n föld-
birtokot sem vásárolhattak, ezé rt megpróbáltak be-
é püJni a magyar feudális társada]om feis  osztályába,
A nemesí tett örmé ny családok a Bánátban, TOrOntál,

Krassó-Szöré nq megyé kben Vásároltak birtokot, Leg-
többször családneVüket is magyarosí tották, s é letvite-
lükben, é rté krendiükben a magyar nemessé ghez ido-
multak (Karátsony, Kiss, Gyertyánffy, Lázár ]akabffu
családok). Örmé nysé gük meg rzé sé re tesznek ugyan
egy kí sé rletet, - szeretné nek egy örmé ny várost alapí ,
tani Arad köze]é ben, amely Erzsé betváros mintájára
m ködne - de a magyar hatóságok el]enállásán ez a
tervezet megbukik,

Miután az örmé ny városokból

kiárarnlott a leggazdagab b,
legt keer sebb ré teq

a városok é leté ben a XIX, század elejé re a hanyatlás
jelei mutatkoztak. A gabonatermelé s megindulásával
megsz nt a puszták bé rbeadása, a marhakereskedé s
nem iövedelmezett. A gabonakeí eskedelem ú j iehet -
sé geire - talán t ke hiányában - nem figyeltek fel az
örmé ny keresked k, Azonkí vül a dunai g zhajónis meg-
indulása után Erdé ly földraizi-kereskedelmi jelent -
sé ge csökkent,

A feudális keretek felbomjásával megsz nik a sza-
bad kirá]yi városok homogenitása; id ve] ielent sé gü-
ket, é rtelmüket vesztik a szerzett privilé giumok is. Ko-
rábban nem örmé ny származású  egyé n mé g akkor
sem kaphatott polgáriogot örmé ny városban, ha ör-
mé nnyel házasodott össze, A XlX. század közepé n a

szabad költözködé s jogán az örmé ny városokba is sza,
badon költözhet bárki. Annak a ielensé gnek js tanú i
lehetünk,hogy a foglalkozására né zve elé ggé  homo-
gé n örmé ny lakosság egy ré sze - iobb megé lheté s re-
mé nyé ben - más városokban telepszik le-

A feudális keretek felbomlása indí totta el az erdé lyi
örmé nyeket aZ é rtelmisé gi pályák felé . A XIX, század
második negyedé ben ott találiuk  ket az é let minden
területé n, AZ államigazgatásban minisztersé gig, S t,
miniszterelnöksé gig viszik (COrOve ]stván, Dá,lirl Ern ,

Lukács Lászlól, van köztük kiváló fest  {Hollósu Simon),
é nekm vé sz (Hollósu Korné ]ia), í ró (Csi[9 Gergely,
Petelei lslván, Bónuai Elemé r), a jogi é s orvosi páIyát az
lssekutz-család fé mielzi. Az é rtelmisé gi pályák felé  ori-
entálódás ismé t szé tszóródást ielentett, hisz mé g a
nagyobb örmé ny városokban sincsenek fe]s oktatási
inté zmé nyek, s a vé gzett örmé ny származású  é rte]mi-
sé get az anyavárosok csak nagyon kor]átozott szám,
ban tudták foglalkoztatni,

Abban a törté nelmi pillanatban, amikor minden jel
arra mutatott, hogy a beolvadás, az asszimi]áció fo-
lyamata befeiez dé shez közeledik, felt nt egy nagyon
sokoldalú , nagy tudású  é s áldozatké sz szemé lyisé g,
akinek egé sz é leté t, tevé kenysé gé t egyetien cé l hatá-
rozta meg: megállí tani, s t visszafordí tani ezt a fo]ya-
matot, EZ a szemé lyisé g

Szonqott Krist f volt

Munkásságának ielent sé ge csak az erdé lyi örmé ny-
sé g törté neté nek ismereté ben é rthet  é s é rté keihet ,
csakjs ebb l az aspektusból mé rhet  fe],

Szongott Kristóf ( l843-1907) Szamosú jváron szüle-
tett, ké pzettsé gé t teklntve pedaqóqus. l8ó3-tól negwen
é Ven át taní tott a szamosú jvári kato]ikus gimnázium-
ban, Tevé kenysé ge nem merült ki - bármilyen szé p hi-
VatáS is a tanári pálya - az ismeretek átadásában,
SZongott behatóan tanUlmányozta é s iól ismerte
nemcsak az erdé lyi örmé ny kolónia, de az anyaország
törté nelmé t, kultú ráját, irodalmát is. Í ró volt, fordí tó,
lapszerhesztí  é s lwí ltári adatfeldolqozó, etnoqráfus é s közé leti

szemé lt4isé g. Az erdé lyi örmé nysé g ügyé nek kötelezte el
magát, tevé kenysé ge, látószöge mé gsem korlátozó-
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dott pusztán nemzetlsé gi problé mákra. Hz ,,Armé ni6"
lapjai tanú sí tják, hogy a befogadó ország kiemelked 
szemé lyisé geit iSmerte é S tisztelte, kapcso]atban állt
veiük, s törté ne]mi nagyságrend  esemé nyekr l (Kds-
suth teyneté se) iS táié koztatott. Tájé kozottsága miatt fel
tudta mé í ni azt a veszé lyt, amely az erdé lyi örmé ny ki,
sebbsé get fenyegette - a beolvadást -, s tudáSát,
enelgiáját, tevé kenysé gé t e kisebbsé g szüksé gleteinek
szolgálatába állí totta, Látta azt is, hogyan vándoro] el
az örmé ny városokból az örmé ny é rtelmisé g, ezé rt is
volt számára nagy öröm a szamosú jvári f gimnázium
megalapí tása, amely közé pfokú  ké pzé si é s munkale-
het sé get is jelentett.

LegterjedeImesebb munkája szül városa törté nel-
mé t öleli fel 1Szamasú jvdr monográftája 1-IIl, ]90l), A m 
f leg forrásé rté ke miatt lelbecsülhetetlen é rté k .
Szongott a levé ltári anyagokat, dokumentumokat ere-
deti (latin, örmé ny) nyelven közli, legtöbbször mellé keli
a fordí tást is. Cazdag ké panyaga szinté n egyedülálIó:
nemcsak a város korabeli tükörké pé t látluk (a közé püle-
teket, háza kat, utca ré szieteket századv é gi alaki u kban ),
hanem hí res é s kevé sbé  hí res fé rfiak é s n k fé nyké pe-
ken megörökí tett tipikus örmé ny VonáSait.

Bár a fenti monográfia negyedik köteteké nt szere-
pel, mé gis különálló monográfiaké nt kel] tekintenünk
aZ ,,Ethnographi"- át (A maggarországi örmé nqek ethnogra-
phiáia, l903), SZongott ,,rearmenizló" törekvé sei ebben
a munkában é rhet k tetten Jeginkább, Leí rja az anya-
országi hagyományokat, szokásokat, Anyagát korabeli
periodikákból válogatja, s mintegy sugalmazza, hogy
ezeket a mintákat itt is ]ehetne köVetni, Rögzí ti a ré gi
erdé lyi örmé ny hagyományokat, felhasználja a levé l-
tári dokumentumokat, saját gyerekkori emlé keit. má-
sok e]beszé Ié seit, Vizsgálódása az é Iet minden terüle,
té re kiterjed (háZ, öltöZködé s, é telek, ünnepek, köz-
mondások, dalok stb,;,

Szongott törté nelmi é rdekl dé sé nek egyik bizonyí -
té ka az, hogy a leghí resebb örmé ny törté netí ró, az V
századi Movszesz Chorenaci (Chorenei Mózues) munká-
ját ülteti át magyar nyelvre, é s magyarázatokkal, jegy-
zetekkel is ellátia (Chorenei Mózes: Nagq-Örmé nqorszdq
törté nete, a í Ordí tó el szavával é s ieguzeteivel l892], Másik -
önáI]ó - m vé ben a magyar  störté nette] fogJalkozik,
s közvetlen törté nelmi-etnikai kapcsolatot keres a ma-
gyarok  sei é s az örmé nyek köZött (A magqarok ered,ete

é s  slaka, 1905)-
Szongott teremti meg azt a Sajtóorgánumot, amely

az erdé lyi örmé nysé g egé szé t szeretné  összefogni,
közé letileg é s kultú rálában egyesí teni,

Az ,,Anné nia" cí tn  lapot
magyar nyelven, hú sz é vig - haláláig - szerkesztette
1l887 l907), Munkássága nem merült ki a szerkesz-
té sben, 387 tikket waqa í rf_ Az Armé niában megjelenik
a századvé g magyarországi örmé nyeinek kulturális,

politikai é s egyházi é lete, hangot kap benne a mú lt, az
örmé ny törté neIem, a hagyományok. Törté nelmi, né p-
rajzi, irodalmi cikkei a korabeli oivasóban a nemzeti
é Izé st, az önbecsülé st akarták er sí teni, A hí radások-
ban é s közlemé nyekben az olvasó é rtesü]t az anyaor-
szág é s a diaszpóra legfontosabb politikai ós kulturá-
ils esemé nyeir l, S Szongott nem hallgatta el a
Török-Örmé nyországban törté nt kegyetlenkedé seket,
pogromokat sem, Megbí zható forrásai a,,MsaÉ " é s
,,Arevelkh" cí m  örmé ny lapok voltak, Itt kelI megemlí -
tenünk, hogy Szongott halála után áldozatké sz barátai
mé g né hány é Vig kiadták a lapot (l9l1-13), de meg-
sz nte után ké s bb sem jelent meg hasonló szí nvo_
nalú  magyar-örmé ny havilap,

SZongott öt]ete Volt egy örmé ny mú zeum lé trehozá-
sa l5, lo05-ben megaIakuIt az Örmé ny Mú zeumi Tár-
saság, amely a Szamosú ivári Örmóny Mú zeum megnyitá-
sáig, l909-ig m ködött, Szongott már nem é rhette
meg, hogy a gy jté s a hazai örmé nysé g ügyé vé  vált, s
anyagát a megnyitón 590 római kori lelet, 253 örmé ny
Vonatkozású  tárgy, 

'9 
kódex, s több ezer é rté kes könyv

a]kotta
Utoliára, de nem utoIsósorban meg keJlemlí tenünk

mé g egy kiadványt, az l898-as

,,Geneal gi" -át
(A magyarhoni i)rmé ry családoft qenealógidja, 1898.).
Szongott é rdeme az, hogy anyakönyvi,levé ltári forrá-
sokra támaszkodva alkotott meg egy rrlirs na)hirat, s
felfedezte az örmé ny családnevek é s a földraizi ú tvo-
nal, a nevek é s az asszimiiáció kapcsolatát, Bár köny-
ve a nagyközönsé g számára ké szüit, mé gis igé nyes,
sé g, tudományos felké szültsé g é s alaposság jellemzi,
Etimológiai magyaráZatai - az esetleges té VeS köVet-
kezteté seket ]eszámí tva - helytállóak, SZongott maga
iS lól ]átta azt, hogy az asszimilációs folyamat lezáru-
lása el tt, utolsó pillanatban vé gzi el az utókor szá-
mára oly fontos adatgy jt -feldolgozó munkáí . ,,Ha é n
meg nem í rom e szühsé qes munftdt, az utónemzedé k - merem
állí tani - aliq ha meaí rhatia, mert nem lesz abban a kedve 
helqzetben." Könyvé t a hazai örmé ny családok könyves-
polcalla Szánta, s szándé ka nem a puszta ismeretter-
jeSZté St, hanem az örmé ny nemzeti é rZé S, aZ öSszetar-
tozás tudatának felkelté se-er sí té se volt.

Szongott Genealógiája ma sem Vesztette el aktuali-
tását, Napiainkban a magyarországi örmé ny családok
nemzeti identitástudta legtöbbszöl származástudatra
korlátozódik, a gyökere, a törté ne]em. a kultú ra, s az
összetaftozás szimbóIumai - a családnevek - ismere-
te hí ián, Ugyanakkor megé lé nkült é rdekl dé snek, az
örmé ny nemzeti mú lt, a ku]tú ra sa|átos megismeré si
vágyának lehetünk tanú i. EZé rt remé llük, hogy
Szongott könyve száz é V mú ltán is jó szolgálatot tesz
a hazai örmé ny családoknak,

Dr, Dzsotiánné  Kraicsir Pií oska
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