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Arémesenhangzócímértmindenolvasó
elnézésétkérem,dekényszerűenadódott:
adigitálistechnika(sígyadigitálisalapú
gondolkodás) vélhetően senki előtt sem
ismeretlen, számítógépeink révén sem.
Ez agondolkodási technikamindenkér-
déstelemi,atomialapkérdésekrebontle.
Mindenlépéscsakamegadott0vagy1,
tehát„igen”vagy„nem”válaszutánkez-
dődhet.
Miközeennekamásikcímbeliszóhoz,

azidentitáshoz?
A latin eredetű kifejezés az „idem”

(ugyanaz, ugyancsak) jelentésű szóból
származik, legújabbkori használatban az
„identifikálni” annyit tesz,mint azonosí-
tani, az identitáspedig immármindenütt
a világon közkeletű szó: önazonosságot,
azonosságtudatotjelent.
„Ha örmény vagy, beszélj örményül!

Hanemúgybeszélsz,nemvagyaz!”
Ennek a digitális tévedésnek, persze,

vanellenpárja:„Nyelvébenélanemzet”.
Ezutóbbi ugyannemhazugság, de egy-
oldalúmegközelítés,hiszenigen-nemvá-
laszra kényszerít.
Hogymiért?Mert egy bonyolult, sok-

sok összetevőből álló kérdést összessé-
gében igyekszik egyetlen „igen” vagy
„nem”válaszraegyszerűsíteni.
Az előbb említett „ha ilyen vagy, így

beszélj!”éppenezértembertelen,demok-
rácia-ellenes,aljas.Erkölcstelen.
Egyországosan terjesztett lapbanvég-

reaztolvasom,hogy:„...vannak»magyar
örmények« és »örmény magyarok«. Az
egyik csak vallásában-hagyományaiban

Emlékezzünk!
Dávid Csaba

Digitális identitás 
az, de már évszázada asszimilálódott.”
(VasárnapiHírek,2002.október6.Acikk
(gm-vgp) szignójú szerzői a kisebbségi
ombudsman-tólkaptákatájékoztatást.)
Örvendjünk. Végre eljutott az

ombudsmanig a hír, hogy a magyaror-
szági örménység egyrészt egy többszáz
éve itt élő, elmagyarosodott csoportból
áll (vagyunk vagy tíz-tizenöt ezren), va-
lamintegynéhányévtizedeittélő,kisebb
csoportból, amely őrzi alighogy ottha-
gyott hazája nyelvét.
(Ha nyelvtudásról beszélnek például a

horvátok?Hiszenszomszédosországva-
gyunk.Vetteészrevalaki,hogyÖrmény-
országjónéhányezerkilométerrevanide,
snemahatármásikoldalán?)
Örvendjünk. Végre tudatosulhat min-

den választópolgárban, hogy az 1993-
as kisebbségi törvény szerint aMagyar
Köztársaságban az a nemzeti kisebb-
ség, amelyik legalább 100 éve itt ho-
nos.Akitehátmaittörménykisebbségi,
bárötven,vagytízéveélMagyarorszá-
gon,aznekünkköszönhetőenkisebbség,
mertörményőseinkaXVII. századvé-
géntelepedtekmegaMagyarKirályság-
ban: nélkülemő csakbevándorló lehet-
ne, akár például a nála sokkal nagyobb
számbanittélőkínaiak.
De...örvendjünk?Csakörvendhetnénk,

mert a választópolgárokban csak tudato-
sulhatna(feltételesmódban)akérdés,ám
nemtudatosul(kijelentőmódban).
És mindez lehetne kizárólag némely

nemzeti kisebbség (köztük az örmény)
gondja, csakhogy az egész magyarság



Erdélyi Örmény Gyökerek 2018. január-február

33

érdekeitésaMagyarAlkotmányalapve-
tőértékeitsérti.
Amíg azt a hazug csúsztatást kezelik

(kezeljük mi, mindannyian, az örmény
körökésakisebbségiatyaúristenek)köz-
pontikérdésként,miszerintittA.A.„csa-
pata”ésdr.I.S.„csapata”állszembenegy-
mással,addigezakérdésnemamagyar-
országiörménykisebbségről szól.Addig
mindezcsakarrólaprimitívmódonimpli-
káltjátékrólszól,hogy„azazörmény,aki
örményültud!”-mintaztA.A.országos
elnök a lusta államaparátusnak és a lusta 
médiának,valamintalustaközvélemény-
nek mindig, mindenféle színű kormány-
zásalattelmeséli.
Ezazelőkészítéseadigitálisrendszerű

hazugságnak:abonyolult,sokágúkérdést
olcsó„fekete-fehér”játékkéntföltenni.
Menjünk tovább: ha ez csak bizonyos

kisebbségek (akár több kisebbség) dol-
ga volna, addigmég - némimegbocsát-
hatólustasággal-legyinthetneamagyar-
ság,mondván,hogyakisebbségekhagy-
jákatársadalmatbékénapró,partikuláris
vitáikkal.
De,ismétlem,amagyarságalapvetőér-

tékeinek és aMagyarKöztársaságAlkot-
mánya szellemének megkérdőjelezéséről
van szó. Nincs szükségünk itt jogszabá-
lyok emlegetésére. Egyetlen fogalomra 
vanszükségünk,acímbenisemlített„iden-
titásra”,anemzetiéskulturálisönazonos-
ságfogalmára,ennekislegkevésbédigitá-
lisváltozatára.Aneve:többesidentitás.
Ezafogalomnemolyanlégbőlkapott,

nemfilozófusokésjogászokáltalelvará-
zsoltkifejezés,mintazesetlegelsőrelát-
szik. Mostanában mintha kezdene fele-
désbemenni.
Demiazatöbbesidentitás?
Példaként: ha én családapavagyok, és

vállalom,hogyfeleségemésgyermekeim

vannak,törődömvelük,gondoskodomró-
luk-akkorezaztjelenti,hogyvállaltam
önmagam, tehát azt az identitást, hogy
családapavagyok.
Egyúttalazonban-például-kertészmér-

nökisvagyok,egycsoportnyiembermun-
kájátirányítomésbüszkénvállalom,hogy
munkám eredményeként felépült egy kis
(vagynagy)park.Ezisidentitásomrésze,
hogynemtudoksétálniegy idegenpark-
bananélkül,hogynevizsgáljam(éseset-
legbíráljam)aparképítőkmunkáját,vagy
neismernémfelakertésztervezőszándé-
kát és annak megvalósulását.
Hát akkor én most családapa vagyok,

vagy kertészmérnök? Válasszak „igen”-
„nem”alapon?
Ráadásul-ugyancsakpéldául-futniis

szoktam, egy sportegyesület futószakosz-
tályánakatagjavagyok,éshavalamelyik
tévé-csatornánlátomaberlinimaratonbe-
futóját, feldobogaszívem.Futóvagyok,
ismeremasportvilágnakeztarészét,örö-
mem telik benne, részt szoktam venni a
rendezvényeiken,méghanemistartozom
azélvonalba.Tehát ez is identitásomré-
sze.
Ugye,neírjamle...deleírom:talánfel-

tehetőakérdés,miszerintválasszakmár:
családapa vagyok-e, kertészmérnök va-
gyok-e,sportolóvagyok-e?Aválaszegy-
értelmű:egyszerremindenikvagyok.
A hosszúra nyúlt példálózást bocsássa

megnekem,tiszteltolvasó:ígykívántam
ábrázolnia„többesidentitás”egyszerűés
nagyonemberifogalmát.Haugyanismin-
dennapifunkciókhelyettnemzeti-kulturá-
liskötődésekkelpéldálózom,hosszabban
kellfogalmaznom,lévénbonyolultabb,fi-
nomabbsezértkönnyebbenfélreérthetőa
példa.
De ezt az alapvető fogalmat a nemze-

tiségi hovatartozás, a nyelvtudás (vagy
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nemtudás), az önazonosság kérdésében
mostanság,majd‘egyévtizedesokankez-
dikaláfűrészelni,rágni,omlasztani.
Mondhatnám kis iróniával: ma még

nemtudom,lehetek-eénörményszárma-
zású,miutánnemtudomazörménynyel-
vet?
Személy szerint - és fennen hangozta-

tott,báralkotmányelleneselvekszerint-
eljátszhatnámalengyelkisebbségit,mert
irodalmi szinten írom és beszélem azt a
nyelvet. Ebbenmegfelelnék az országos
örmény elnöknek.Az „azonosság” érzé-
sevalahogyanmégisagyímesi,szépvizi,
kézdivásárhelyiéserzsébetvárosiszárma-
zásiszálakbanjelenikmeg.
Kérdezhetném iróniával, hogy a ma,

össztársadalmi pénzekre oly „harcos”
örményül beszélő örmények unokája,
aki holnap születikmeg, és esetleg nem
fogmegtanulni örményül, vajon örmény
lesz-e?Lehet-e?(Akérdéstúgyértem:va-
jon,bizonyosakkorikisebbségiatyaúris-
tenek „megengedik-e”, hogy örménynek
isérezzemagát?)
Ésittvisszakelltérnema„digitális”fo-

galomra.
„Kivagy?Magyar-e,vagyörmény?”
Akijelenlegaztválaszolja,hogy„mind-

kettő”,attólajelenlegiközfelfogássugal-
lataszerintazonnalnyelvvizsga-bizonyít-
ványt kellene kérnünk. (Persze, ha már
így, akkor magyar nyelvvizsga-bizonyít-
ványtisérdemesvolnakérnünk!)
Csakhogy:ezamagyarságszellemisé-

geésahatályosMagyarAlkotmányelle-
nitámadás!
Amagyarságerkölcsiésjogibefogadó-

készségetettelehetővéazerdélyimagyar
örményeknek, hogy... hogy erdélyi ma-
gyar örménnyé váljanak.
Ez az erkölcsi-jogi megközelítés tette

szellemileg gazdaggá a magyarságot és

odaadómagyarokkámindazokat -mind-
azokat! -, akik egy évezred során meg-
találták a helyüket: magyarok lehettek s
ugyanakkorésegyszerreszerbek,zsidók,
horvátok,svábok,románok...haddneso-
roljam;akitkihagytam,bocsássameg.De
hangsúlyozom:magyarokvoltak,miköz-
ben... (lásd az előbbi felsorolást) ugyan-
akkorésegyszerre!
Ezahatárainkontúlélő,magyar,vagy

fél-, sőt, negyed-magyar testvéreinkre is
vonatkozik. Vajon, lehet-e magyar az a
szlovák állampolgár, aki szepességi ma-
gyar családból is származik, de alig tud
néhány szót magyarul? (Azaz: kitagad-
ja-e őt valamikor a magyarságból egy
magyarországoselnök?Vagyaszlovák-
ságbólegyhasonlóanországoséshason-
lóan szlovák elnök?) Szabad-e nem tud-
niaahébernyelvetannakabácskai,ma-
gyar anyanyelvű, félig sváb embernek,
akiegyébkéntzsidóis?(Azaz:kitagadja-e
őtnyelvismerethiányamiattazsidóság-
úgymond-avatottképviselője?)

De - hogy a közösségünkhöz legkö-
zelebbi példát hozzam - tessék meg-
nézni a Kolozsvárott, Gyergyóban,
Szamosújváron, vagy Sepsiszentgyör-
gyönélő,működőmagyarörményközös-
ségeket(detessékmegkérdezniminderről
akolozsváriSebesi Karen Attilát-akinek
a„Karen”nemdíszítőelőneve,hanemaz
egyikkeresztneve,mertőKarenisésAtti-
lais!egyszerre!-vagytessékelolvasniaz
őszámosmegnyilatkozásátlapunk2001-
esés2002-esszámaiban),mikéntélimeg
a román állampolgár erdélyi magyarör-
ményazt,haháromjelzőjeközülbárme-
lyiketmegkérdőjelezik!Bármelyiket!
IllyésGyulaamagyarságrólszólóírásai-

banésmegnyilatkozásaibansokszorhang-
súlyozta:magyaraz,akiannakvalljama-
gát.TalánérdemesaXX.századmásodik
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felébenélő,egyiklegnagyobb,felelősma-
gyargondolkodószavaineltöprengeni,rá-
adásulnemdigitáliskiterjesztésben.
Kisebbségitörvényünk-aMagyarKöz-

társaságAlkotmányával, főkéntpedigév-
ezredesengyümölcsözőmagyarhagyomá-
nyaink szellemével egyezően - kimondja,
hogymindenkiolyannemzetiségű,amely
nemzetiségheztartozónakvalljamagát.
Erkölcsileg fogalmazzuk így: olyan

nemzetiségű, amelyik nemzetiséget vál-
lalja.Távolrólsem„igen”-„nem”alapon.
Anemzeti-érzelmihovatartozásnemdigi-
táliskérdés.Többrétű:sajáttisztességünk,
és amások iránti tisztesség vállalásának
kérdése.
Persze, vannak, akik választásról vá-

lasztásranemzetiséget„váltanak”.
És akkor? Hiszen olyanok is vannak,

akiklopnak,holottmegvanírvaaTízpa-
rancsolatban:Nelopj!
Dehalopnak-attólmégaTörvényér-

vényes.Azerkölcsitörvényis.

Föltettemakérdést:vajonegyhúszéve
bevándorolt örmény és egy színmagyar
személyházasságábólszármazóemberke
tud-emajdörményislenni,haMagyaror-
szágon élve nem tanulja meg az örmény 
nyelvet? A személyes válaszom: remé-
lem,hogy igen.Remélem,hogyazaki-
csigyermektíz,vagyötvenévmúlvanyu-
godtanmondhatja,ékesmagyarnyelven:
-Nemtudokörményül,deörményszár-

mazásúnakérzemmagam,ésbüszkeva-
gyokrá.Ésmagyaranyanyelvenápolniés
terjeszteni fogja egyik szülőjétől örökölt
örmény kultúráját, és amásiktól örökölt
magyarkultúráját.
Ésakkortisztaszívvel,hangosanhivat-

kozhatazörményszármazásúKiss Ernő 
aradivértanúra,akicsakmagyarul,latinul
ésnémetültudott,örményülnem.Persze,
hamégakkor létezik amagyarságbefo-
gadó, intelligens, finomkultúrája, amely
nemdigitális.

(Megjelent: EÖGY füzetek 2002 nov.)

  

A sok éves családkutatások után is még
mindigkerülnekelőolyanszékelyföldiki-
felejtettcsaládok,akikszármazásilagama-
gyarörmény közösséghez tartoztak, tartoz-
nak,deeddignemkerültsorarra,hogyezt
nyilvánosságra hozzák, bemutatkozzanak,
ésmegismertessék az alig ismert székely-
földitelepülésenéltcsaládjaiktörténetét.
Ez azzalmagyarázható, hogy a család

felmenőjemár többmint 200 éve Szép-
vízrőlaháromszékitájakontelepedettle,
és így megszakadtak kapcsolataik a va-
lamikori örmény közösséggel. Pedig ez

Dr. Száva Tibor-Sándor
„Még mindig jelentkeznek családok!”

a család a szépvíziMánya család egyik
meghatározó ága volt, és az ő felmenő-
jük kereskedőként érkezett a Kovászna
környékitelepülésre,deazelmúltkétév-
századalattazutódokteljesenbeleolvad-
takazottaniszékelységbe.Ittszemélyem
érintettségeabbanadódik,hogyazegyik
dédanyámisMányanevüvolt,valaminta
fiútestvéreKézdivásárhelyenéltésottha-
lálozott el.
Azidénszeptemberelsőnapjaibanbé-

csilakásomonfelkeresettegyhölgyésbe-
mutatkozott, hogy ő Mánya Magdolna, 


