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Dzsotjánné Kraicsir Pirlska

Adatok a magyarországi örmé nyek XVII-XIX.
századi é letmódiához
Az örmé nyek magyarországi ielenlé te már a kora kö,
zé pkortól dokumentálható Nagyobb aí ányú betelepülé sre a xvll, száZad második felé ben került sor A
hagyomány szerint az Eí dé lybe települt örrné nyek a
Bairatida kiályak f városából Ánibó] menekültek el
AZ ,,ezeí temp]omú 'Várost á szeldzsuk invázió (l064)
a rnongol betöré s (l23ó) s egy földrengé ssorozat
né ptelení tetteel teliesen ]]19-ben. AVároslakók-els sorban keí eskedók é s ipaí osok papiajkkal, anyagi,
szellemi é fté keikkelel bb á Kaukázusban, ma]d a
Krí mben telepedtek le, melynek török ké zre kerülé se
után, 1475-ben Moldvában kerestek menedé ket. A
noldV.j öí í ré n}elegy le-"e - kplp\',d"'n é VAr,é gi
kapcsolatajt kihasználva - a xvl-XVl] században már
nyugat felé táié kozódott,
Magyarorszá€
on aZ örrné nyek kezdetben a határ
me]]etti városokban, csí kszé pví zen,Cuequószehthiklósan,
Felí alun Petelé n, C rqé naszenlinré n, Kanlán, s Ebesí abál1
telepedtek le, mefi e telepú lé sek fekvé se kereskedel,
mi szempontból kedvez volt, A legcazdagabb csalá,
dok el bb Besztercé n próbá|tak meg gyökeret verni,
onnan azonban a szász ipaí osok é s keresked k fé lté ,
kenysé ge miatt távozniuk kellelt EZé rt l700,ban
Szdnosú ]!árra költóztek ál. Bár elótte é s ké s bb is é í ,
kezlek örmé nyek Erdé lybe, a betelepedé s é Vé nekha,
gyományosan ló72,t, a szucsavaj örm a)yek Besztercfte
települé sé nek é Vé tjelöli meg a szakií odalom A Xvl]l,
száZad Vé gé rekialakult az erdé lyi örmé ny kolónia ké t
- lé lekszám é s t keer szempontiából is legielent sebb központia: S2ar,1o5ú jvár é s Ensé bel\ár\s |kaábban

alfö]di pUsztákon feliaví tva a pusztádsik felügyelete
alatt, legeltetve hajtották ny!gat felé . Nemcsak Pest
é . Bé o. G-dz, AUg-bUlg e5 Nü,nb"í g pd,"ir it
megielentek A keresked k lecalsó ré tegé ta ládás ke-

^
decembé r l5-é n meg|é lent szamunlbaI kö!öltük.

szolgálatában szeftett é rdemeiké rt iutalmul kapták

í esked k a kiÉ idsárok, alkották, akik lóháton vándorolvá. általvet kb l árult kisebb árücikkekkel kereskedtek, A xlx századru az örmé ny keresked k vala-

mennyien boltokban árusí tottak
Az örmé ny iparosok els sorban a bórkiké szí té sben
jeleskedtek, tí márlk, azaz sxulubdsik yoltak. M helyeikben hazai nyersanyagból de kü]földi festé kekkel dolgoztak A2 é jelmes örmé nyek ma€Uk járták az erd-ályj
Vidé keket, hogy felVásároliák a nyersb rt, nem kis
bosszú ságára a más nemzetisé g iparosoknak A tí márok helybé li inasokkál é s munkásokkal do]goztattak de a hlrdaván- é s a szdtlráí kiké szí té sé neka titkát
meg rizté k l770-ben bizottság kereste fel az örmé nyekel, s tizenhárom ké rdé st tettek fel, amelyekkel
mecpróbálták kifürké szni aZ örmé ny b rkjké sZí t mesterek szakrnai titkait Azt remé lté k,hog} ily módon
megsz ntethetjk az örmé nyek b rpiaci egyedUralmát.
A ií már-cé h becsülettel válaszolt is ezekre á ké rdé sek,
re, de piaci vezetó szerepüket továbbra is meg í izté k,
A tí mál-ipaí csak akkor kezdett hanyatlani, amikoí aZ
I8óO-as é Vekben a kordován é s szatlyán csizma kl,
ment a divatból, s i]yen b rókre nem Volt löbbé igé ny,
A cserz Vargák mellett a mé szárosok alkották az örmé ny iparosok ielent s ré szé t.Csizmadia sz cs takács. szabó ]óval kevesebb Volt az örmé nyek kózótt
Az asszonyok í ontak, sz ttek, Varrlak, mí g a xlx, század Vé ge felé az olcsó €
Ebesí aLl)a).
yári anyágok ki nem szorí tották
háziipari temé keiket,
Az örí né ny betelepül k feudális szeIkezetú társadaFoglalkozás
lomba é rkeztek A XVll, századi Erdé lyben a poleársác
,obbsé gé kPí e<r,edó e, ipdlo,
cseké ly számú é s idegen ajkú volt Nem meglep teA oe-é |epL'| örnen)el
hát, hogy áZ erdé lyi fejedelmek elsóké nt Aldli Miú álU
volt Számuk bár a hazaj é 5 az örmé ny szakiroda|om
örömmel üdvözölté k a keí esked é s iparos csopore tekintetben elté r adatokat közöl , az összeí rások
alapján nehezen haládhatta meg a nyolcezer f t Ez tokat, melyekt l a gazdasági é let megé lé nkülé sé tremé lté k, számos kivá]tsággal biztosí tották számukra a
Erdé ly akkori lakosságának csak l7"-a lehetelt ám
gazdasági ereiük annál jelent sebbnek biZony!lt A szabad kereskedé s kedvez felté teleit. A kolónia lakosságának anyagi gyarapodását igazolja az a té ny
XVlIL század vé gé reErdé ly kereskedelmé nek (els soP
ban a marhakeí eskedelemnek é s iparának f ké nt a hogy az örmé nyek hamarosan els kategóí iás adófizetöLle VjL_á' A x\ .Z"zdd kolepé ,l -náí é gy ö-\z"g_
b riparnak) egynegyede örmé ny ké zen volt, A keresben váltotlák meg é vi adójukat (a cenzust), s í gy az
ked k egyben iparosok is voltak, s mé g a nehezebb
háború k miatt anyagi gondokkal küzd
id kben is gyarapodnj tLldtak, A XVll. száZad vé gé re örökösödé si
Habsburg-ház ióindu]atát is megnyerté k
minden ieIent sebb erdé lyi Városban volt már boltA leggazdagabb családok t ké jüket nem tudták be,
iuk, illerve Vásárok ideié n sátorállí tási ioguk A rangyarországon, mert
fektetni sem Erdé lyben sem Ma€
soí elejé n a gazdag marhakeresked k álltak, akikt kehiányzott az ipar ,Idegenek" lé vé n,nem Vásárolhattak
ereiükel é s ió kereskedelmi kapcsolataikal kihasználföldbiftokot, polgári származásuk miatt pedi€ nem
Va Moldvában felvásárolták a lábasiószágot, majd aZ
,öllnell"l be n,V"ld,l |/el á .-dIjdo} V"gV -nec,"5j
rolták maguknak a nemesi cí met, vagy az Uralkodó
szeí ,,Ó&, lt|é v í aptá., ld sámí lás" <Í ní í.tkté t 2ool
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azl

l74o-60-ie tizenhárom, l7óO-ó3 között harminc_
nyolc örmé ny család Vásárolt Vagy kapott nemessé get

(p| a Dániel, a Lázáí a Zakaliás, a Pátrubány,

a

Karátsony családok) A nemesí tett családok nerncsak
társadalmilag, de földraiZilag is elszakadtak a ko]óniá,
tó] A tórök kiú zé seután elné ptelenedett dé l-a]fóldi
megyé kben (Krassó, Szöré ny, Torontál, Temes) Vásá,

,olt"'

ojro.o- A 1,o önidbó| lcy é ppel d
"gLkr"k
Jeggazdagabb legjelenté kenyebb gazdasági
n

é s társa-

dalmi er áramlott ki. Mivel az ú ]onnan nemesí tett
örmé nyek m]ndenben osztályukhoz igyekeztek ido-

mu]nj] a neveiket magyarosí tották s gyakoriak lettek a
neí n örmé nnye] kötött házassácok is, Fjaik a magyar
nemesekhez hasonlóan katonai |Ki55 Ern , Lázár yilhas, Czetz ]ánas) vagy hivatali |car1ve lstváh, lakabí a
Lásrló) kárriert befutva foglalták el a társadalomban aZ
ket megillet helyet
A XVII] század vé gé nelkezd dött az erdé Iyi örmé ny
kolónia fokozaros asszimilálódása Ebben a fentemlí ,
tett okokon kí Vül mé g a Vallási unió l1ó8ó). i]letve aZ
örmé ny püspöksé g elveszté sé nekté nye (17i5) is jelent s szerepet játszotl Bár é ppen az egyháZ rizte
meg a ]iturgiában napiainki€ aZ örmé ny nyelvet, s a
Viselet egyes darabiaiban tárgyj elemeket, identitásrZ funkcióia, a nemzeti közóssé get összefogó szere,
pe az egyházegyesülé ssel elveszett. Az ásszimiláció
irányába hatotl a ké t leejelent sebb örmé nyek lakta
Válos, Szamosú jVár é s Erzsé betváros Veí senyfutása,
Veté ]kedé seis á szabád királyj város cí mé rtEnnek el_
nyeré se azt eredmé nyezte, hogy a kolónia lakosáinak
é lelé benannyira Visszaszoru]t aZ örmé ny nyelv használata, hogy a XIX század vé gé re alig beszé lte már Valaki Az alföldi puszták bené pesültek a gabonatermelé s jövedelmez bb Volt, mint a fö]dek bé lbeadása, aZ
ú j lehet sé geikre talán t keeró hí ián azonban
nem figyeltek lel az örmé ny keresked k. Eí dé lygáZdac;gi eenIo\é gé Lüö'lö,e1
"dUr"i €ozl-"ióZd. rí é c
indulása után, ]é nye€
esen csökkent, A po]gárosodás
a feudális ko11átok megsz né se egyben a kiváltságok
megsz né sé tis ielentette AZ örmé ny városok zártsáa megsz nt lakosságuk egy ré sze a iobb megé lhelé s
€
í emé nyé benmás Városokba kólt zött, A fiatalabb
nemzedé k nem folytatta sei foglalkozását] a XlX. század második felé ben inkább az é rtelmisé gipályákat

választotta,

Erdé lqi örmé ny házak, templomoh
A ma€yarországi örmé nyek ú tja az óhazától Erdé lyig
rnintegy né gyszáz é Vig taftott, E hosszú id alatt ör-

.né rV .zo}asd]l, d áfo) é ]eL,ndoiUk löbb Voná<J ls

me€
változott, elfeleit dött, Va€y ú iabb szí nekkel gazdagodott,
örmé nyország melegebb vidé kein az egy helyisé g_
b I álló ház teteie lapos, a szabad t zhely füstnyí lása
egyben fé nyforrás is, falaj a földbe mé lyednek. Ilyen
háZ é pí té sé neka más é ghailati Viszonyok mellett
semmi é rtelrne nem lett Volna. s miután ú j, választott
hazájukban heiyi rnesterekkel dolgoztáttak, a kor di_
Vatja szerinti é pületekben Iaktak,
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A hazai örmé nysé € a betelepülé skoí k alapú ta,
pasztott söVé nyfalú (venfalú ),,jdeiqienes" házakat
é pí tett. KöZé pen Volt a konyhá, ebb l nyí ]t az elsó é s
a hátsó szoba. Mjndkett b l egy_egy oldalhelyisé g
nyí lt, melyek hálószobá!l, vagy kisebb csálád eseLé n
é lé stárké nlszolgáltak. A házakban gyakran ké t é lé s,
kamra is Voll, aZ egyikben a bef tteket, aszah gyümó],
csót, szárí tott hú Ve]yeseket é s Zöldsé gfé lé t taftolták, a
másikban a f stölt hú st, füstölt száraz kolbászt é s a

zsí í tA mellé ké pületek fontos
minden keresked

ré sze Volt áZ istálló,

lega]ább ké t, né ha né gy-öt Iovat é s
szarvasmarhát is tarlott, A zsindelyes teteiú háznak az

ltca felé három ablaka nyí lt: az els kett

az

els szobáé , mí g a harrnadjk a hátsószobáé A hom,
lokat fából ké szült, a tet e€rincet sok helyütt falagott kereszt, né hány helyen páros szarv zárta le,
Az erdé lyi örmé nysé g a betelepedé s utáni é vtizedekben é rezhet en vagyonosodott, tovább vándorolni
nem szándé koztak A xvlll század e]s felé ben ezé ft

ideiglenes háZaik helyett nágyobb mé ret eket é s

szebb kivitelezé s eket kezdtek é pí lenj.
fu állándó ház k b l é pült. Alápjába Valamilyen
é fté kestárgyat, eset]eg családi ereklyé t tettek sz0,140fi
Kristóf saiát szemé vel látta, amint e€
y ház alapiából
é rté kes eZüstkanalat vett ki a k m Ves, melynek nyelé be l7ó0 Vo]t vé sve Az ú i házak dí szes kü]s sé gejkkel
a magyar polgári barokk é pí té szetnekis szé p pé ldáij
é kes faragványok, feljratok é s oszlopok dí szí tik,AZ ör,
mé nyek Vallásos é rzú leté ttükrözik a ház hoí nlokzatj
fülké jé ben elhelyezett szobrok (szú zanya, Világo5í tó

S/l,erg.

s7é r!l'álo,n\d€
| \é l,jny ]dí dgvdrJ ren
egyházi vonaikozású : ké t k oroszlán rködik a
y,

P]acsjntár-Dániel,fé le, s ké t óriás a Karátsonyi-házon.

S/dmo\UiV;,or 1é 5d1, l,;l elóll rrelé l1} í rágd:

k oszlopok állnak, Ezeket né ha Vaslánc kóömböly
€
ti össze |láhcos-házl A leggazdagabb családok gyakran
emeletes házakban laktak Szoncott emlí té sttesz az
ákkoí i Kovrig,fé le házról, melynek,,ajtajai aZ emeleten
eZüstie] vannak bevonva" A legtöbb háZ el tt k - vagy
deszkapad állt, A betelepült örmé nyek er sen rizté k
patriarchális hagyományáikat, tavasztól szig esté nké nt itt ldögé Itek, s beszé lgeltek,
A háZ berendezé se,,olyan, mint á magyar uraké " A
XVII-XV]II század fordulóján mé g kevé s, de masszí V
bú tor Van a helyisé gekben. Ágyon, asztalon szé keken,

esetleg kanapé n kí Vül ott a nagy láda, amelyben a ru,
hákat tarlják, A szekré ny csak a xvlll. században vált
általánossá, A XVIll száZad második felé t l a iómódú
örmé ny házakban már fé ny z bb bú torzat voh, s t a
szé pen faragott, kárpitozott bú tor is megjelent,
A lor}l-"bar a tüzl,elyen llvjl \ülo],enet.e )
Volt Az idé nymUnkához, a szilvaIekvár vagy szappanf zé shez szüksé ges katlant, üstöt általában az udvaron állí tották fel A ház kertjé ben az örmé ny házi-

asszony vjrá€
ol nevelt, zöldsé get, gyümölcsöt teí mesztett, Az udvarokat deszka- Vagy k kerí té s Vette
körül, de a XlX, század kózepé n mé g kerí tetlen Lrdva,
rok is Voltak. Ez nem a szegé nysé g iele Volt hanern a
korábbi települé sszerkezet emlé ké tláthatjük benne,
illetve az akkori közbiztonság sem tette szüksé gessé .

lel en azzai is számot ke]] Vetnünk, hogy Városlakók,
Az örmé nyek Vagyonosodása na€
yarányú templomé pí tkezé seikbenis tükröz dótt, csí kszé pví zenl700, keresked k, mesterembelek voltak, tehát viseletük
kezdett l különbözött
a hagyományokat sokkal toban, Szamosú iváí on l7lr,ben l724-ben, Gyergyó,
Vább E örmé ny földm Veseké t l, Foglalkozásuk
sZenlmiklóson l733-ban Eftsé betVáí oson l783-ban
más nemzetek Viseleteivel is megismertette ket, s foemeltek impozáns templomokát A koí ábban Világo,
gé konynak mutatkoztak aZ ú jdonságra, a Változó disí tó Szent Ger€e]yr l elnevezett gregorián illetve ör,
mé ny aposloli Vallású örmé nyek lósó-ban más orto, Vatra, A keleti örmé ny Viselet ké t iellemz darabiát, a
dox Vallású nemzetisé gekke] egyid ben egyesültek a hosszú , hasí iott é s bé lelt uiiú fels kabátot (a ú s!ú /iát
római katolikus egyházzal. A megállapodás é rtelmé , d h(ilta|l]. é \ d d,lP öVel Vdlo<zll ú ,"g .z"zddo.ig \ i
ben 1itur€
iáiUk nyelVé t é s az örmé ny ]iturgikus é nekei- selté k. Utóbbi a ruháZkodás leglé nyegesebb darab]a
Voh, Dé l-Aí mé niában lehetett sz ttes avagy drága seket megtarthatták Temp]omaik küls stí lüsában, illelVe bels dí szí té sé ben
azonban a magyar é s erdé lyi lyemanyag é sZákabbra azonban ezüstb l, Vagy aranyozott ezüstból ké szült A sálvárt, azaz a nadrágot
bá,o.|, 1dgyo-ndnyl k"lle t kövelriLk A,/ ö,menyol
Prí ]é l,.i\PlIel, dp deler d rol, l,2 d.1ny,," o.j ,u
szági templomokban nincsenek festmé nyek A xvlIL
hadarab, hogy az ókorban a meghódí tott Armenia
században é pú lterdé lyi örmé ny templomokban azonban már a korí zlé snek megfelel feslmé nyek é s oltár provinciál egy csú csos süVeg , té rdig é r fels ruhája
alatt sálVán visel szobor jelké pezte )
mé lyí tika hí V k áhí tatát,
A Magyarorszáeba betelepült örmé nyek si öltözé ,
Az egyházi tárgyi kultú rában továbbra is h sé gesek
maradtak az örmé ny hagyományokhoz, Az eí dé lyi keiket harnarosan divatosabb Vise]etre cseré llé k,,,A
nernes magyar nemzet kebelé ben ]akván az örmé nyek,
temp]omok ma is számos, sokszázé ves - többnyire
drága keleti anyagból ké szült - gazda€ hí mzé ssel dí - beszármazásuktól fogva annak öltözeté ve], köZtörué nyeivel é ltenek é s é lnek mai napig is" í rja Szongott
szí tett örmé ny szertartásj öltözelet
riznek, EZek nagy
V,elet:jllól táljn elelt sem m.lddt Í enn dl e ,ljl"
ré sze eredetj, óhazai miseruha, más ré szük azokból az
dokban Erdé ly nemzelisé geir l ké szült ké pi ábrázolás
esküV i öltözetekb l ké szült, amelyeket az ií iú házaRuházatuk egyes darabiainak eredeté í l a hazai örsok templomi cé lokra ajándé koztak az esküv után,
mé ny szavak etimológjáiánák elemzé sé Vel is tudoEzek alapja ré szint ezüstszöVet, ré szjnt nehé Z selyernmást szerezhetünk. Mec riZté k aZ ölmé ny lábbeli, a
szövel, melyeken arannya] bevont ezüstfonallal vagy
ú osjÉ az örmé ny nadrág a csuché prwákh í ogalmakal é s
különfé le szí nú selyemmel - a legrikí tóbb szí n fanörmé ny öVet, .ú áisl kötöttek a derekukra, A magyarortasztikus madarak, é l alakok, levelek, különfé le,
szöl€etes é s é pí té szetjalakok vannak hí mezve Az szágj ruhadarabokkal azok elnevezé sé t is átvetté k A
honi örmé nynek magyar volt a nyakravalóia a
anyagon é s a hí mzé senkÍ Vül örmé ny hagyományt riz
a ruhák €
allé rja is, melyek 55 cm hosszlj é s l5 cm szé - ardka|dl \dhd'i". d lilipul köpen.e d í PpP|üra, é ,,nen.
les állógallé rok. Raituk hí mzett ielenetek láthatók, lé - té ie is, a nintlj, Szász szomszé daitól kö]csónözte meI,
Lé nyé t,a lálú lft, Honi csú csos Vagy fezszer kalapját is
zus f papi öltöZetben é s a tizenké t apostol, Krisztus
ú iabb divatú ra cseré lte ez Volt a kdpálus. A,z öí mé ny
feltámadása, az Angyali üdvózlet stb. Szongott szerint
n k sokái€ meg rizté k saját hí mzet blú zaikal, szok.,á kivitel igen kezdet]eges, az örmé ny m Vé szet baí nyáikat de az erdé lyi asszonyoktól hamaí eltanulták
bár id szakára utal" A gallé rokon gyakran hí mzett ör
az alsószoknya a yiqáfiná Viselé sé nek módiiát. Valószi
mé ny feliratokat is talá]unk A szamosú iVári templom
n leg örmé ny keresked fé rieik apáik ismenefté k
kincstárában mé g a Xlx, század Vé gé nis rjztek olyan
keleti musz]jnsá]akat, amelyeket az örmé ny világi Vi, í negve]ük a harisnya, a Jiál.üfl (franciául] caleé on) ele,
ganciáját, F köt t azel lt i5 hoí dtak. ezt mé g a Krí mseletben övké nt használtak.
ben, illetve Moldvában vehetté k át szomszé daiktó] A
h Vösebb é ghajlat a]att elengedhetetlen bundát, Maölt:(izködé s, viselet
gyároí szágon Vetté k fel elóször A gyermekek Viseleté ltt kell szólnunk arról az örmé ny hí mzé stí pusrólis, ben iobban ragaszkodtak a hagyományokhoz Ezek öllözete hosszú ingb l harisnyábó] á]lt, amelyet hosszú
amelyet a források va]"/ottaské nt emlegetnek EZt els sorban templomi ornátusokon, az ünnepi Viseletek kaltán födött el derekukrá öVvel el sí tve.
A XVII-XVIII században a Városi polgárok é leté ta
darabiain, illetve kendókön asztalkend kón alkal,
\dk
mú leum- városi önkormányzat szabályozta Meghatározták,
mdzlál, ecye- d"láb a á, onb"n ndr
ban látható relikviák A Vasta€abb, drága anyagra hogy társadalmi állása, vaeyoni helyzete alapián miarany, é s ezüstszáIbólvarrták a dí szí té st,mí g a vé ko- lyen mé rté k adót tanozik fizetni a po]gár, s milyen
háZtaí tása. berendezé se rUháZata lehel, hány vendé nyabbat szí neS selyemhí mzé s é kesí tl,A mé rtani mingel hí Vhat esküV re é s egyé b ieles esemé nyekre, miták az sibbek. Ezt többnyire a ka]otaszegi varrottaslyen mennyisé g é s hányfaita é telt adhal asztalra stb.
hoz hasonlí tható szálszámo]ásos hí mzé stechnika jelA hazai örmé nyek anyaei eyarapodása hamarosan ölIemzi, a minta viszont finomabb, mivel t bbnyire fátyolszövetre dolgozták, Egy-egy mUnkán belül js sok, tözködé sükben is megmutatkozott, 5 a városi tanács
nem ké s]ekedett rendeletekkel szabályozni Vjseletüfé Ie ölté st használtak, s ha termé szeti oí namentjkát
ket, E rende]etek azé rt is é rté kesek számunkra, rnert
alkalmaztak: a Virágok, szegf k, gránálalmák, madarak
az örmé nyek öltözködé sé r l, a ruházkodás apróbb
bonyolult é s gazdag szerkeszté sben jelentek meg
ré szleteir I is tájé koztatnak, szamosú jváron l74lörmé nyek ruházatát il,
A Mágyarorszá€ra beköltöz
3449

ben, Erzsé betvárosban l738-ben é s l750ben a tanács
megtiltotta az aranyfonállal hí mzett zsebkend k, n i
ingek, aí anysujtássa] dí szí tettruhadarabok viselé sé t,
A tilalmak egyré szt azt cé lozták, hogy mindenki vagyoni állása szerint é lien, é s a társadalmi különbsé gek küls sé gekben is megmutatkozzanak. Másré szt
attól is fé itek, hogy öltözködé sükkel más nemzetisé gek anyagi fé lté kenysé gé tfelkeltik: ,.kis városunkból ki
akariuk irtani a szegé nysé gnekokozóját, a kevé Jysé get, nagyravágyást, ,. fu idegen uraktól hallottuk: mily
gazdagok lehetnek ezek az örmé nyek, hogy ily drága

ruhákba öltözködnek,,,"

-

olvashatjuk ugyancsak

SZongott Kristófnál,
A meggazdagodott, a keleties csillogást kedvel
örmé nyek azonban nehezen tudták a városatyák é rveit
maguké vá tenni, s a rendeletek ellené re többnyire a
templomban, vagy társas összeiövetelek alkalmával
szí vesen mutogatták szebbné l szebb ruhadarabjaikat.
Sem a fizetend bünteté S, sem a rende]et egyik pont,
ia - miszerint ,,a ruhadarab elkoboztatik é s t zre vet,
tetik" - nem volt ké pes minden polgárt a városatyák
megálmodta puritán egyszer sé g é s szeré nysé g ú tláí a
terelnj, Err l tanú skodik egy erzsé betvárosi ]evé ltári
dokumentum is az l750-es é vekb l, amely a tiltott Iuhadarabok Viselé se miatti bünteté Seket rögzí ti,
A mai olvasó számára szembeötl az, hogy - bár a
rendelet megszeg i nagy többsé gben a szebbik nem
ké pvisel i -, a bí rságoltak sorában nem talá]kozunk

egyetien n i né wel sem, hanem helyette ,,,,.lánya,,,,felesé ge,,,,menye" szerepel, A bí rságot tehát a
dokumentum tanú sága szerint é s aZ öí mé ny patriarchális hagyományok alapján a családf nek, a fé rfiembernek kellett megfizetni. Ebb 1 az is következik, hogy
ezid táit az örmé nyek nagycsaládokban é ltek, hiszen
a bí rságot egy esetben nem a fé rj, hanem a gerdász,

tán feie, az após fizeti, Az örmé ny nagycsaládokban
ugyanis a család minden tagláé rt a csa]ádf viseli az
erkölcsi-anyagi felel ssé get.

Család, házasság, kelengqe
A XVIIL században az örmé nyek jellemz együtté lé si

iormáia a naggcsalád, a 7erdásztán volt, Ebben a csa]ádf é s családos fivé rei, vagy az apa é s családos fiai é itek egy fedé l alatt, A XlX, század vé gé rea gerddsztán a
kiscsaládra, az endánikhra zsugorodott (szül k é s gyermekek), Az örmé ny nyelvé ben ké t szálon tartia számon hozzátarlozóit: megkülönböZteti Vé r szerinti é S
házassága ré vé nszerzett rokonságát,
Bár az örmé ny család bels viszonyai apajogú ak
(patriarchálisak), a n k mé gis megbecsült tagjai a
családnak. A fé rj é s neje viszonyát hí ven tükröZi aZ örmé ny közmondás, ,,A fé ri a ház küIs , a n a bels fala", Az örmé ny asszony fé rje
igazgatja
"távollé té ben
annak ügyeit, ellátja a háztartást, meg rzi, illetve gyaIapí tja fé í ieVagyonát, EZé rt nem lehetett tudatlan,
lusta é s pazarló, Bár a XVIIL században a n k lehetsé ges é letpályája a felesé g é s anya szerepé re korlátozódott, az öfmé nyekné J volt olyan asszony, aki fé rje halála után egyedül vezette aZ elhun}t boltiát,
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A hazai örmé nyek é leté bena házasság jelent s esemé nynek számí tott, A XIX, száZadig általában saját
nemzetisé gükb l, saiát társadalmi osztályukból kerestek háZastársat, A vegyesházasságok csak a XIX, század második felé ben, a feudális keretek szé thul]ásával, a polgárosodás megindulásával, az örmé ny koló,
niák felbomlásával váltak gyakoribbá.
Az örmé ny ifiú nak jogában ál|t kivá]asztani a ieán}t, akit felesé gé ülkí vánt, A választottról megké rdezte szülei vé lemé nyé tis. Furcsa lett volna, ha azok
akarata ellen házasodik, hiszen a legtöbb esetben az
házukba vitte a menyecské t, A kormány a szül k kezé ben vo]t, s csak halá]uk után vette át az ügyek inté zé sé t a legid sebb fiú , Örmónyország egyes vidé kein
anyós é s meny viszonya nem volt mindig felh tlen.
Né ho] a fiata]asszony csak fé rjé velé s gyermekeivel
beszé lhetett, Arra, hogy a család többi tagjához is
szólhasson, anyósa adhatta meg az engedé lyt, A me_
nyecske a]ávetettsé ge, másodrend szerepe, né hol kiszo]gáltatottsága az óhazában kisebb nagyobb mé rté kben a XX_ század, második felé ig é l gyakorlat volt,
A magyarországi örmé nyekné l ez azonban jóval szelí debb formában é rvé nyesüit,Az ifiú asszonytól segí tSé get, s aZ öreg szüI k iránti felté t]en tiszteletet Vártak, A ké sleked ifjú öí mé nyeket maguk a szül k ösztönözté k házasságra, ,,Né zd, anyád öreg, házi dolgait
nem Vógezheti - mondja aZ apa, - jó lenne, ha megházasodnál, Mit fogsz csinálni, ha fejeinket Jetesszük
(meghalunk), hozz egy jó asszonyt a házhoz" - mondták- Ha a Választott leány szemé lyé ben meg tudtak
egyezni, akkor bizalmas emberük kipuhatolta, hogy a
szülei adják-e a leányt, s vé gül az hajlandó-e fiukhoz
felesé gül menni? A házasság forgatókönlvé ben a fenti
sorrendet nem változtatták meg. A fiú szül i tóváhagyással választott, de a leány családjának, iI]etve a ]eánynak beleegyezé si ioga voit, Az örmé ny leányokat
megké rdezté k szí vük hajlandóságáról - akaratuk eJlené Ie nem adták ket fé rjhez,
Pe óhazában napjainkig meg rizté k a házasság pat-

í iarchális vonásait, Nem ké t ember házasodik ma

sem, hanem ké t család egyesül; a szül k é rdeke ma is

meghatározó té nyez . É l gyakorlat a ,,házasságszer-

zé s", Amennyiben a ieány, vagy legé ny nem talál há-

zastársnak valót, a szül k, a rokonok né znek szé t ismeretsé gi körükben megfelel jelólt után,
Az örmé nyekné l ritka volt a ráházasodlis. Ha egy ifjú
ember felesé ge SZü]eiheZ költöZött, a tunpé szá (házi y )
elnevezé sse] illetté k, AZ örmé ny hagyományok szerint
az volt a iellemz , hogy a menyasszony hagy|a el saját

szüleit.
A magyarországi örmé nyekné l a házasság anyagi
alapjairól a nászszül k gondoskodtak_ A levé ltárak rzik azokat a XVIIL század közepé n mé g örmé ny nyelven í rt házassági szerz dé seket, melyekben a menyasszonyi hozománynak, é s a menyasszony ajándé kának ré sz]etes leí rását olvashatjuk, s amely, nagyságrendje után í té lvemegfelel anyagi alapot biztosí tott
az ú j családnak, A felsorolás általában az arany é kszetekkel kezd dik, a drága köntösök, pré mes é s egyé b
felölt kön át, a háZtaí tásban szüksé ges asztalig é s az

ágynem ig taí t, Egy

l 7ó

]

-b l származó erzsé betvárosi

házassági szerz dé s a következ ket

tartalmazza:

,,É ,n, Auxencius ós hitestársam adunk leántlunknaí z: né qy

aranq jcgqqq r t. irlé he 60 aranap?nZI

eg11 ngakldntot, é rté ke 30 arant1, hé t pár í ülöní üqq t, az elsí
párnak é rtóke 6 é s a másodiké 3 aranu; hat slr dráqaqaönquöt,
é rtóke 30 aranq; egq dráqagqönqq nyakbavalót; ega aranulzltt
ezüst é s equ más karmazsin sellJem övet, a ftett nek é rté he6
arana] t7vábbá né gy szoknyát, Az els szoknqa zöId szövetbó1
hé szült, melq araryszáIlal ákí tett pozsanyi mellé nryel í s eI van
látva; a mellé ngen 16 pár ezüstkapocs van. Ewel a ruhadarabbal jár egIJ fehé r receköté ny_ A második, hamuszí n szohnqának ugqanoltlan szfu mellé nqe van, melqen )0 pár ezüstkap0 van; ewel a ruhadarabbal eqq 'Iinzi' köté na iór, A harmadih szokntla ké k troket, uqyanolqan sz(n mellé nnyel é s svábszövet kötónnyel- A negqedik szahntla 'kálámálhá'-ból kószüIt

mellé n nq el é s köté

n

nael.

Kót menté t , az els ' zöld morbóI ké szüIt é s aranqszóllal van
é kí tue(pár aran|jozltt ezüstqombbal, bé lé sesz rme, pré mle
naest). A másik mente, mit galambszfu vé konltr posztóból ké szí tettek, aranu paszománttal van é hí tve; van raita 8 pár arant1omtt ezüstglmb, hi van bé lelve mdllal é s sz rmetorohkal pré mezKé t í elölt t, az egqik szövetb ké sziilt aranq paszorlánttal
van é kí tveé s sz rmetarokkal pré mezve; a másikat ké k trlkeú a
csinóltáh, aranq paszománttal van é kí tve, bé lelt, pré mezettKé t í elköt t,, az egqik szdvetb hé szült é s szé les arangtsipk1lel
van dí szí tve; a másik karnazsin damasztból, mel]J szinté n
a ranycsí p kál el v an dí szí tve.
Husz|nhé t inget, ezeft között van a v eqé ryí inq isKé t abroszt; eqqik szí nes selyemmel van hihí mezve é s siphé ,
vel ókí tve, a másik, melq szé Ies csiphável van é k(tve, fehé r.
Ké t leped t) az egyih linzi vászonból, szé les fehé r csipkálel dí szí tve: a másií l örmé nt1 vászonból való.
Né qu párnahé jt: hettí fehé r linzi vászonból csiphé vel dí szí tve,
é s kett lipcsei szövetb .
t velencei kend t: egqik a jeqqhend , a mósik a v eqé nyé ,a

harmadik nyakravaIó.

mé g cs d eseté n is elkü]öní tetté k a fé rj vagyonától, é s

nem foglalhatták le, mivel az csak a felesé get iliette.
A házasság az örmé nyekné l valóban ,,holtomiglanholtodiglan" volt é rvé nyben.Nemcsak örmé ny katoli,
kus vallásuk tj]totta, de patriarchális hagyományaik
sem t rté k az e]válást,

A

A fentiekben a magyarországi örmé nyek é letmódjának
né hány jellemz vonását mutattuk be, E tárgyban kü-

lönösen

Tivadar az órmé ny nemzeti é rté kekú jrafelfedezé s ismerteté sé vel próbálták meg felé leszteni az
örmé ny nemzeti önbecsülé st; Saiát kultú ráiuk, törté nelmük, nyelvük é s az anyaországi örmé nyek szokásai
Tó'ró'5

sé v-^l é

iránti é rdekl dé st.
A századvé g é s századel armenológusai felbecsülhetetlen szolgálatot tettek aZ utókornak, hiszen a modern kutatás ma is nagyré szt az lorrásé rté k m veikre támaszkodik. Minden hasonLó munka, amely szé lesebb nyilvánosságot kaphat, nemcsak a né prajztudományt szolgálja; az adott nemzetisé g identitástudatának elmé lyí té Sé t,
öniSmereté nek gaZdagí táSát teszi lehet vé ,
IRODALOM:

felso-

lyi örmé nyek (ke]eten ozsit a neve), EZ az a hozomány,
amelyet a menyasszony szülei juttatnak - móringol-

nak - leányuknak, A záradé kokba be]eí oglaliák a menyasszony által a v legé nynek adott ajándé kot is, továbbá azl az ajándé kot, amit a v legé ny ré szé r l, a v legé ny apiátóI kap a menyasszony, Ennek örmé nyüI
teszek (magyaru1: arcné zó)

keleti örmé nyekné l

eresz-

a neve, EZ többnyire olyan

|elent s vagyon: ház, föld, pé nzösszeg,
hogy az asszonynak, ha esetleg özvegysé gre iutna, akkor iS tiSZteS megé lheté st biztosí tson, AZ ereszdzsurt

nagyságrend

Ávedik Lukács: Erzsé betváros moí ográfláia (Szamosú ivár,

lE9ó.)

Cselingárián lakab:

A menyasszony kelengvé ié tdseheznek nevezik az erdé -

ereszdzsur (magyar I: arcví z), a

Szongott Kristófnak, akj

használata a mindennapi é letb l, s mint rajzik ki az
örmé ny városokból, a jobb megé lheté s remé nyé ben
az örmé ny 1akosság
A XX, század eleié re már lé trejótt az az örmé ny
származású é rtel mi sé g, ameIy nemcsak szembené zett
az aszimiláció folyamatával, de megpróbálta feltartóztatni, illetve visszafordí tani azí . Szanqltt Kristóf, Ávedilz
Lukács, Merza cyula, Mollrí rAnta|, Pátrubdnq Lukács é s

hé szült bofitóval"

í A továbbiakban háztartási é s más eszközök
rolása következik. )

sokat köszönhetünk

a XIX, század vé gé ní rt munkájban a hazai órmé nyek
mé g meglé v szokásairól tájé koztatott, SZongott KriStóf tanú la voIt, hogyan bomlik fel a korábban záí t közössé g, az erdé lyi örmé ny kolónia, s miké nt felejt dnek el az gyermekkorában mé g é l szokások é s hagyományok, Látta, hogyan kopik ki az örmé ny nyelv

HárOm sing fekete fejre való fátqolt.

Eqq deré kaljat lipcsei szövetb

nernzeti órté kek ú jrafelfedezé se

Az örmé ny házasság

(Armé nla,

l889l2.sz, é s 3,sz.)
Az örmé nyek nemzeti viselete (Armé nia, l895ll I.sz.)
Gopcsa László: Az örmé ny né pé let(Budapest, l922.)
Erdé lyi örmé ny lakodalom (Arrmé í ia,l88914,sz,|
Govrik cergely: Egy rmé ny himzet (Armé nia, 190617.sz,)
Merza Gyula: A hazai örmé nysé g iöv ie (Kolozsvár, l89ó.)
Mlkes Kelemen: Törökországl levelek é s Mlsszilis levelek I.
(Büdapest, l9óó.)
Molnár Antal: Az örmé nyek Erdé ly ké reskedelmé ben (Ifiú
Erdé ly, I887I.sz)
A keleti egyházak untóia (Armé nia, l894/l2.sz.)
szongott Kristóf: Szamosú ivár szab.klí , váí os monográfiáia
l

700-1900. (szamosú ivár, l90l.)

A magyarországi örmé nyek ethnográfiáia

l90l.)

(szamosú ivár,

Örmé ny házasság a hazában (Armé nta, l889/4.sz.)

345l

