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Tóth-Kirzsa Fruzsina

Örmények Magyarországon
Kulturális antropológiai vizsgálat az örmény identitásról

Az örmény genocídium centenáriumának évében egyre több helyen találkoz-

hatunk az örmények múltját, sorsát bemutató cikkekkel, tudományos érteke-

zésekkel. Ezen írások középpontjában els�sorban maga a népirtás tényének 

elfogadása vagy el nem fogadása, ill. az események ismertetése áll. Kulturális 

antropológusként engem els�sorban az események, a megemlékezések mö-

gött lév� emberek, közösségek érdekelnek: kik is azok az örmények, hogyan 

fogalmazzák meg örménységüket? A magyarországi örmények körében 2008 

óta végzek kutatásokat, annak érdekében, hogy minél inkább megismerhessük 

a velünk él� kisebbség kultúráját, identitását. Jelen írásomban a kutatásaim 

els� eredményeit ismertetem. A tanulmány els� részében a diaszpórában él� 

örmények identitásának legkiemelked�bb és a magyarországi diaszpórára is 

jellemz� jegyeit, majd a hazai örmény kisebbség közösségformáló, identitást 

meghatározó kulturális sajátosságait mutatom be.

1. Örménynek lenni.1 A kulturális antropológia els�sorban lokális közössége-

ket vizsgál, és az adott közösséget saját kulturális relativizmusában igyekszik 

bemutatni. Ugyanakkor a megértésnek vannak olyan aspektusai, amelyek ese-

tében nem hagyhatjuk fi gyelmen kívül azt a tágabb vizsgálati közeget, amely-

nek az általunk kutatott közösség is tagja. A diaszpórában él� örménység cso-

portidentitásának fontos része a többi diaszpórában és az anyaországban él� 

örményekkel való közösségvállalás. Ahhoz, hogy ez a határokat átível� etnikus 

közösség fennmaradhasson, szükség van olyan identitástényez�kre, amelyek 

a közösségek minden tagja számára önmeghatározási, azonosulási pontként 

szolgálnak.

Az örmény tudat történeti síkon való meghatározása több örmény kutatónál 

is felmerül. Razmik Panossian tanulmánya alapján én két id�szakot emelnék 

most ki, amelyek meghatározóak az örmény identitás szempontjából (Panos-

sian, 2002). Az egyik a kereszténység felvétele, és annak szerepe az örmény 

nemzet kialakulásában és fennmaradásában. Tiridat király i. sz. 315–316 körül 

hirdeti ki államvallásként a kereszténységet a középkori örmény királyság te-

rületén (uo.: 126). Ez a történeti esemény létrehozza azt a mítoszt, amelyben 

Világosító Szent Gergely – akit korábban a király hittérít� tevékenysége miatt 

börtönbe vetett – megtéríti Tiridat királyt i. sz. 301-ben, és együttesen megala-

pítják az örmény egyházat. A mítosz révén az örmény identitás fontos részévé 

vált a kiválasztottság érzése: Isten akaratából lett az örményekb�l az els� ke-

resztény állam. A „kiválasztott nép” mítoszát tovább er�síti egy másik történet, 

1 Ezen fejezet részlet az Etnikus identitás – örménynek lenni c. tanulmányomból (Schiller�– 

Tóth-Kirzsa 2014: 228-237).
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amely szerint Noé hajója annak az Ararát hegynek a csúcsán feneklett meg, 

amely az egykori örmény királyság területén feküdt, és az örmények számára 

mind a mai napig kiemelt jelent�séggel bíró nemzeti jelkép. Annak bizonyí-

tásaként, hogy a bibliai Ararát nem lehetett máshol, csakis az örmények által 

lakott területen, az a genealógiai magyarázat szolgál, hogy Haik, az örmények 

mitikus �se Noé leszármazottja volt (uo.: 127.).

Az örmény egyház szerepe az etnikus identitásformálásban a 4. század 

óta kulcsfontosságú. Panossian tanulmánya alapján az örmény nemzet füg-

getlenedési törekvései egészen a 19. századig az egyház m�ködéséhez voltak 

kapcsolhatóak. Az örmény ortodox egyház 554-ben vált autokefál egyházzá, ez-

által önálló, egyedi fejl�dési utat jelölt ki a nemzet számára. Miután 1375-ben 

megd�lt az utolsó örmény királyság, az örmények nagyhatalmak fennhatósága 

alá kerültek – az 1918–22 közötti id�szakot leszámítva – 1991-ig. A kolonizá-

ció alatt az egyházi elit képviselte az örmények különállóságát, összetartotta 

a közösséget, etnikai identitásuk mentsvárává vált (Panossian, 2002: 128.). 

Manapság már nem els�sorban mint kiválasztott népre gondolnak magukra 

az örmények, de még büszkeséggel tölti el �ket, ha elmesélhetik, hogy az � 

nemzetük volt az els� keresztény nemzet (uo.: 130.).

A másik történelmi id�szak már nemcsak az örmények számára ismert: ez 

az 1915-ös népirtás (genocídium) és az azt követ� elvándorlás id�szaka. El-

s�sorban a diaszpórában él� örménység számára fontos identitástényez�, de 

nem elhanyagolható az egyetemes örménység politikai retorikája tekinteté-

ben sem. A genocídium által létrejött ideológia alapján az örmények identitá-

sát négy motívumban határozza meg Panossian: 1. az örmény áldozatnemzet; 

2. még mindig szenvednek; 3. hazájukat vesztettek; 4. az el�z� sajátosságok 

miatt joguk van, akár er�szakkal is, megvédeni, ami az övék. A  népirtást 

közvetlenül elszenved� generáció számára még kiemelt fontosságú volt a ko-

rábbi otthonába2 való visszatérésének a hangsúlyozása, mára viszont sokkal 

inkább szimbolikus, politikai felhang társul a népirtásra való emlékezéshez, 

amellyel minden örmény azonosulni tud (uo.: 135–139.). Ennek értelmében 

a másikkal szembeni önmeghatározás megnyilvánulásának is tekinthetjük 

a genocídiumra való emlékezést. Minden év április 24-én3 emlékeznek meg 

a világ bármely táján él� örmények a népirtás áldozatairól, ez pedig egyben 

politikai program is, amivel felhívják a fi gyelmet arra, hogy Törökország máig 

nem ismeri el a genocídium tényét. Törökország ellenállása tovább er�síti az 

örményekben azt a tudatot, hogy küzdeniük kell az általuk átélt szenvedések 

elismerésért, vagyis a közös küzdelem az örmény etnikai identitás elemeként 

értelmezhet�.

Susan P. Pattie ciprusi és londoni örmények körében végzett kutatásai 

során a diaszpórák hazához való viszonyát vizsgálta. A diaszpórában él� örmé-

nyek számára többféle hazaképet jelöl meg. El�ször is, hazaként tekintenek a 

mai Örmény Köztársaság területére, amely nem feltétlenül személyes, rokoni 

2 Az 1915. évben a törökök által elkövetett népirtás az egykori kilikiai örmény királyság, 

(Kis-Anatóliában található terület) lakóit érintette els�sorban.
3 1915. április 24-én kezdték meg a török hatóságok az örmények elleni intézkedéseket. Ezen 

a napon több örmény értelmiségit elfogtak, majd kivégeztek.
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szálak miatt kapcsolható a közösségekhez, inkább politikailag meghatározott 

hazaként. Másodsorban, létezik egy „Hajasztán” elnevezés� haza, amely az 

„�si” királyság területét jelöli.4 Pattie szerint ez a második hazakép els�sorban 

politikai aktivisták, értelmiségiek körében használatos (Pattie, 1999: 5–6.). 

A hazáról alkotott kép harmadik szintje a személyes köt�dés� szint, amelyben 

a diaszpórában él�k szül�falvai, szül�városai kerülnek el�térbe. Pattie kutatá-

sai azt bizonyították, hogy az örménység meghatározásában kiemelt szerepe 

van a közösség tagjai által megfogalmazott hazá(k)nak, de ezek els�sorban az 

elvágyódás, nemzethez tartozás szimbólumai, és valójában sokkal inkább ér-

zik otthonuknak a befogadó országukat, mint a tényleges származási helyüket 

(uo.: 7–14.).

A  romániai örmények identitásvariánsaival Veress Ilka foglalkozik, ezek 

közül kiemelném az általa armenocídiumként megnevezett etnikai identitássa-

játosságot. A genocídium kapcsán jegyzi meg, hogy az örmények gyakorlatilag 

a kereszténység felvétele óta üldöztetésben éltek és hazájuktól távol kénysze-

rültek letelepedni, így az örménység etnikai fogalomként való meghatározása 

ebben a genocídium- és azt megel�z� meneküléstörténetekben nyer értelmet 

(Veress, 2009: 133–134.).

A ma él� örmények létszáma világszerte megközelíti a 10 millió f�t, ebb�l 

kicsivel több, mint 3 millióan élnek az Örmény Köztársaság területén. A többi 

7 millió örmény Ausztráliától az Egyesült Államokig diaszpórákban él. A diasz-

póralét több évszázada meghatározza az örmény identitást, amely Khachig 

Tölölyan szerint átalakította az örmények szám�zött nemzettudatát egy transz-

nacionális örménységgé. Ennek az új örmény identitásnak meghatározó ténye-

z�je a befogadó nemzet iránti elkötelez�dés, a haza iránti tisztelet és a nemzet-

közi örmény közösség összetartozás-tudata (Tölölyan, 2000: 110–115.).

Mindezek csak vázlatos ismertetései azoknak a f�bb etnikai identitásjegyek-

nek, amelyekkel azonosulni tud egy amerikai, egy örményországi, egy ciprusi 

vagy épp egy magyarországi örmény. Akár a haza szimbolikus értelmezését, 

akár a történelmi múlt egyediségének hangsúlyozását vizsgáljuk ezekben az 

örmény közösségekben, nem szabad fi gyelmen kívül hagynunk, hogy minden 

esetben másokkal való relációjában kapnak ezek a tényez�k etnikus értelmet. 

A következ� fejezetben a magyarországi helyzet szempontjából követjük végig 

a fent említett identitástényez�ket.

2. A magyarországi örmény kisebbség5

2.1. A közösségek bemutatása. A Magyarországon él� örményeket a tudo-

mány betelepülésük történetisége alapján osztja csoportokra. Három csopor-

tot különböztetünk meg a kisebbségen belül. Az els� közösség tagjai azok, 

akiknek �sei a XVII. században Erdélyben leltek új hazára a Moldvából való 

menekülésük után, és a XIX. századra az asszimiláció azon fokára érkeztek 

el, amelynek során önmagukat örmény hagyományokkal rendelkez� magyar 

állampolgároknak tekintették. Az � leszármazottaik alkotják ma az örmény 

4 Haik királysága az i. e. 3. évezredben
5 Ezen fejezet részlet A magyarországi örmény kisebbség. Közösségvizsgálat a kisebbségfoga-

lom tükrében c. tanulmányomból (Szász–Kirzsa, 2013:180–199.).
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kisebbség nagyobb részét. Nem beszélnek örményül, magyarnak vallják ma-

gukat, akik örmény gyökerekkel rendelkeznek. Egyszerre éreznek közösséget a 

magyarokkal és az örményekkel is, bár tény, hogy van különbség a két köt�dés 

er�ssége között. Magukat magyarörménynek nevezik.

A  második betelepülési hullámban érkez� örmények az 1915-ös genocí-

dium után jöttek Magyarországra, és az akkor Budapesten formálódó örmény 

közösség tagjai lettek. F�leg sz�nyegkészítéssel és kereskedelemmel foglal-

kozók érkeztek ekkor, akiknek a leszármazottjai ma a magyart anyanyelvként, 

míg az örményt f�képp tanulás által sajátították el. Számukra sokkal közelebbi 

családi kapcsolat van az örménységgel, bár magyar állampolgároknak vallják 

magukat, származástudatilag jobban köt�dnek az örményekhez. A harmadik 

csoport azok az els� és másodgenerációs örmények, akik csak néhány éve/

évtizede kezdtek új életet Magyarországon. Esetükben egyértelm� az örmény-

séggel való azonosulás, hiszen sokuknak még csak örmény állampolgárságuk 

van. Az utóbbi két csoport kevesebb létszámmal képviselteti magát az örmény 

kisebbségen belül.

A  beszélget�társaimmal végzett interjúk egy sokkal sokszín�bb örmény 

kisebbséget engedtek megismerni, amely nem történeti szinten különül el. 

A magyarörmények esetében ez úgy nyilvánult meg, hogy egyrészt magukat 

örmény felmen�kkel rendelkez� magyaroknak tekintik, másrészt az örményül 

beszél�ket az örmény kisebbség részének. Egyértelm�en a nyelv az, ami alap-

ján különbséget tesznek a saját örménységük és az általuk megnevezett másik 

csoport örménysége között. Az örményt mint anyanyelvet beszél�k már több 

kategóriát állítanak fel a magyarországi örménységen belül. A nyelvi és sokszor 

a fi zikális különbségeket emelik ki, amikor a magyarörményekkel szemben 

határozzák meg identitásukat. Emellett az egy nyelvet beszél�k további cso-

portosulásokat jelölnek ki, amikor a „piacosokról”, a „nyugatiakról” vagy a „je-

revániakról”6 beszélnek. Az els� megnevezéssel azokat az örményeket jelölik, 

akik gazdasági indíttatásból jöttek Magyarországra a mai Örményország terüle-

tér�l, és itt a kereskedelmi tevékenységb�l tartják fenn magukat s családjukat. 

A  foglalkozásukból fakadó életforma miatt els�sorban a szintén kereskede-

lemb�l él� örményekkel tartják a szorosabb kapcsolatot és „önálló szigetként” 

léteznek a hazai örménységen belül, K�bányán. A „nyugatiak” azt a néhány f�t 

jelentik, akik közvetlenül vagy els�- vagy másodfokú felmen�ik révén nyugati 

örmény területekr�l érkeztek, vagyis a közel-keleti térségb�l. Az � különállásuk 

f�képp a nyelv szempontjából lényeges, hiszen egy más dialektusát beszélik 

az örmény nyelvnek, mint a mai Örményországban él�k. A harmadik csoport, 

a  „jerevániak” a „nyugatiak” szemszögéb�l kapták nevüket, saját magukat 

mint örményeket határozzák meg, nem használnak jelz�t. Nyelvüket tekintve 

„keleti” örményeknek is nevezik �ket az örményeket kutatók és a nem ebbe a 

csoportba sorolt örmények, amellyel a csoport származási országára utalnak. 

Elméletileg nyelvi szempontból a „piacosok” is idetartoznak, de mivel �k nem 

mindig, mondhatni nagyon ritkán vesznek részt olyan összejöveteleken, ame-

lyeket más örmények rendeznek, ezért a „jereváni”, „keleti” örmények velük 

szemben is határozzák meg magukat. �k azok, akik központilag szervezett 

6 Beszélget�társaim által használt bels� kategóriák
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eseményeken is részt vesznek, illetve családok kapcsolati hálóján keresztül 

alkotnak egy közösséget.

1.2. Származástudat. Az örmények magyarországi történeti rétegzettsége 

szerint elmondható, hogy bármelyik betelepülési hullámban érkezett örmé-

nyekr�l is legyen szó, kényszer hatására történt migráció során jöttek Ma-

gyarországra. Ebben a fejezetben inkább a második, diaszpórát meghatározó 

tényez�re koncentrálnék. Az óhazával való érzelmi kapcsolatra, vagyis a közös-

ség származás- és múlttudatára. Anyaország, összetartozás, közös történelmi 

h�sök és nemzetformáló események, e  fogalmak segítségével vázolom fel, 

hogy az itt él� örmények hogyan helyezik el magukat az id�ben, és ez hogyan 

alakítja csoportidentitásukat.

A  közös történelem nem egyértelm� kategorizációs tényez� az örmény 

kisebbséget tekintve, hiszen a közösségek más és más szegletét emelik és 

sajátítják ki a felülr�l megalkotott, id�rendben összefogott történetiségnek. 

A  származástudat kérdésében az örmény közösségeket három csoportra tu-

dom elkülöníteni.

Az egyik csoport, amely múlttudatát tekintve különbözik a többi örmény 

csoporttól, a magyarörmények. A magyarömény közösség identitásában rend-

kívül fontos szerepet tölt be a történelmük, amit a legjobban az bizonyít, hogy 

önmagukat történelmi örményekként határozzák meg a kisebbségen belül. 

Saját múlttudatuk a XII–XIV. századtól kezd�dik, amikor egy nagyobb örmény 

menekülési hullám indult meg nyugatra Ani városából. A következ� fontos állo-

más, amikor Moldvából való üldöztetésük miatt Erdélybe kaptak bebocsátást a 

XVII. században, majd ezután a XIX. századi történeti szakasz kap jelent�séget 

történelmükben. Mind a magyarörményeket összefogó egyesület reprezentá-

cióiban, mind egyéni szinten a származástudat azokkal az örményekkel mutat 

kontinuitást, akik a XIX. századra asszimilálódtak a többségi magyar társada-

lomba, aminek egyik következménye, hogy a legtöbben értelmiségi pályákon, 

az állami szektorban helyezkedtek el. A személyes családtörténetekben is olyan 

dédszül�kr�l, szépszül�kr�l meséltek nekem beszélget�társaim, akik vagy 

minisztériumban, vagy a tudományos életben, vagy más értelmiségi szakmá-

ban tevékenykedtek. Mindezzel azt szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire 

befolyásolja a történeti tudatukat a saját �sökr�l �rzött emlékek. Ahogyan 

Bindorffer Györgyi írta: „A múlt megalkotása olyan projekt, amely során a múlt 

és a jelen folytonosságát szelektíven megszerkesztett események láncolata al-

kotja” (Bindorffer, 2001: 82.). A magyarországi örmények történelmének saját 

identitásuknak megfelel� értelmezéséb�l kifolyólag anyaországukként inkább 

Erdélyt nevezik meg, és nem els�sorban Örményországot. Örményország azt a 

pontot képviseli önazonosságukban, amelyen keresztül kapcsolódni tudnak az 

egyetemes örménységhez.

Ha a történeti id�rendet követjük, a  származástudat kérdésében a kö-

vetkez� meghatározó esemény az 1915-ben véghezvitt örmény genocídium. 

A Magyarországon él� örmények körében csak néhány családról beszélhetünk, 

akik abból a térségb�l érkeztek, ahol a genocídium zajlott. Mivel �ket nemcsak 

mint az egyetemes örménység részét érintették az események, hanem család-

történetük kitörölhetetlen részévé váltak, ezért származástudatuk is ett�l a mo-
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mentumtól kezd�dik. Az � esetükben Örményország mint anyaország jelenik 

meg, de közvetlen hazájuknak azt az országot tekintik, ahol születtek, ott érzik 

magukat otthon.

Az utolsó történeti szakaszban, a XX. század utolsó harmadában érkezett 

örmények származástudata egy harmadik azonosulási módot mutat. Kozma 

István a magyarországi mikrokisebbségek körében végzett vizsgálatában en-

nek a csoportnak az identitását egyszint�nek min�sítette, vagyis csak az ör-

mény nemzethez tartozónak vallották magukat az ehhez a csoporthoz tartozók 

(Kozma, 2007: 262.). Számukra Örményország az egyedüli haza, és csak az 

örmény nemzet tagjaként határozzák meg magukat. A Magyarországra érke-

zésüket megel�z� történeti események az utolsó mozzanatok, amelyek múlt-

tudatukat meghatározzák.7

A  származástudatot vizsgálva három néz�pontot ismerhettünk meg az 

örmény kisebbségen belül. Ezek a néz�pontok mind mást tartanak fontosnak 

a múlttudatukban, értelemszer�en azt, ami jelenlegi helyzetüket, mivoltukat 

a leginkább alátámasztja. Ugyanakkor azt mondhatjuk, hogy vannak olyan 

pontok, ahol mégiscsak összekapcsolódhatnak ezek a különböz� néz�pontok. 

Az egyetemes örménység összetartozását az örmény genocídium és maga 

Örményország határozza meg, hiszen ahogy láttuk, ez a két tényez� minden 

csoport származástudatában szerepet játszott.

1.3. Vallás. Az örmény nép kiválasztottságmítoszának az alapja az „els� ke-

resztény nemzetként” való önreprezentáció, ami isteni küldetéstudatukat a mai 

napig meghatározza, f�ként a diaszpórákban (vö. Smith, 1995: 36.). Elemzési 

módszeremet folytatva, ebben a kérdésben is az adott kulturális tényez�höz 

való viszonyukat helyezem a központba: a vallás szerepét a mások és önmaguk 

meghatározásában.

Két vallási felekezetbe sorolják magukat az általam megismert közössé-

gek, az egyik az örmény apostoli egyház, a másik pedig az örmény katolikus. 

Bár két külön felekezetr�l van szó, ami megosztja az örmény kisebbséget, 

de mindkét egyházhoz tartozók részesei annak a küldetéstudatnak, ami az 

örmény kereszténységet jelenti. Minden örmény tisztában van azzal, miért is 

olyan fontos a Kr. u. 301. év. Ebben az évben vált Világosító Szent Gergely Ör-

ményország els� katholikoszává, tért át III. Tiridátész király a keresztény hitre 

és tette államvallássá a világon el�ször Örményországban a kereszténységet. 

Eközben Örményország a Római és a Perzsa Birodalom csatározásainak 

ütköz�pontjában foglalt helyet, így az új vallás mint az elkülönülés formája 

tudatosult az örményekben, vagyis vallási különböz�ségük megteremtette 

a nemzeti különállás lehet�ségét. A  kivételesség érzését tovább er�sítette, 

hogy az V. században Meszrop Mastoc megalkotta az örmény ábécét, ezzel 

saját nyelvet adva az apostoli örmény egyháznak. Az örmény kereszténység 

elválása a többi keresztény irányzattól a 451-ben megtartott khalkedóniai 

zsinaton történt, amikor is az örmény f�papok kinyilvánították függetlenségü-

ket, sem a római pápa, sem a konstantinápolyi pátriárka, sem más egyházf�k 

fels�bbségét nem fogadták el. Az örmény kereszténységen belüli különválás 

7 Ezen történelmi eseményekr�l lásd: Gazdovits, 2006: 79–83.
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az 1439-es fi renzei zsinaton történt, amikor is a kilikiai örmény királyságban 

él�k csatlakoztak a római egyházhoz (Gazdovits, 2006: 246–262.). Ekkortól 

beszélünk apostoli és katolikus örmény felekezetekr�l. A Magyarországon él� 

örmény kisebbségben találkozhatunk mindkét felekezet tagjaival. A magyar-

örmények �sei Erdélybe érkezésükkor a magyar katolikus egyház nyomására, 

gazdasági érdekekért cserébe tértek át a katolikus hitre, de megtartva az 

örmény rítusokat. Az erdélyi örmények apostolaként is szokták emlegetni 

Oxendius Lukács Verzerescul örmény katolikus papot, aki a XVII. században 

segített az Erdélybe érkez� apostoli örményeknek elsajátítani a katolikus li-

turgiát. Az áttérés hatására a fontosabb erdélyi örmény településeken örmény 

katolikus templomok épültek, amelyek közül a szamosújvári székesegyház a 

leghíresebb. Erdélyben, majd 1920 után Magyarországon is az örmény kato-

likus mechitarista rend papjai látták el az örmény katolikus közösségekben 

a papi szolgálatot.8

A megismert magyarörmény közösség vallási és kulturális életét sokáig a 

szerzetesek tartották életben. Közülük is kiemelkedik a Csíkszépvízr�l szár-

mazó Kádár Dániel atya, aki az örményekhez méltóan kitartó és áldozatkész 

szolgálata által a szocializmus alatt is képes volt összefogni a közösséget és 

megtartani az örményekben a vallásosságukat. Az � segítségével jöhetett létre 

az örmény templom a XI. kerületi Orlay utcában, amely egyaránt szent térként 

szolgált az apostoli és a katolikus örményeknek is.9 Ma már nem mechitarista 

szerzetes végzi a miséket a templomban, és egyre ritkábban folyik örmény 

nyelven a rítus. A magyarörmények reprezentációban rendkívül fontos a sajá-

tos vallási hovatartozás kiemelése, amely egy tetten érhet� különbség a másik 

örmény csoporttal szemben, ugyanakkor kiemeli �ket a magyarság köréb�l is. 

Ezzel az egyediséggel pótolják az egyik legfontosabb identitásképz� tényez�t, 

az örmény nyelv használatát. Ellenben az apostoli közösség számára nem az 

örménységük bizonyítása a lényeges a vallásosságukban, hanem hogy teret 

tudjanak biztosítani vallásgyakorlásuknak. Sajnálatos módon, az egyházszer-

vezési problémák miatt ma Magyarországon a vallás már nem képes azt a 

közösségteremt� feladatát ellátni az örmény kisebbségben, mint korábban. 

A probléma súlyosságát érzékelik az örmény kisebbség tagjai is, hiszen a kö-

zösségek jöv�jét is veszélyezteti ennek a lényeges identitás�rz� intézménynek 

a hanyatlása.

1.4. Nyelv. A nyelv kérdése több szempontból is határkijelöl� szereppel bír a 

magyarországi örmények esetében. Egyrészt meghatároz a többségi társada-

lommal szemben, másrészt a csoportidentitások kialakításnak lényeges moz-

zanata a kisebbségen belül. Bármelyik viszonyrendszerben is vizsgáljuk a nyelv 

szerepét, egyben minden esetben megegyezik: integráló ereje van.

8 A mechitarista rendet Szent Mechitár alapította 1701-ben, feladatául a nyugati diaszpórában 

él� örmények összefogását t�zte ki. A mechitaristáknak Velencében és Bécsben van kolos-

toruk, ahol többek között nyári egyetemek keretében vehetnek részt örmények különböz� 

kurzusokon, ahol elmélyíthetik tudásukat az örmény kultúráról, nyelvr�l, történelemr�l.
9 Nemcsak templomként, de múzeumként is funkcionál az egykori villából átalakított örmény 

központ.
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Kozma István a 2001-es népszámlálás eredményeit elemezve, többek kö-

zött az örmény kisebbséggel kapcsolatban arra a megállapításra jutott, hogy 

nincs egyértelm� megfelelés nyelv és önbesorolás között, viszont a kisebbségi 

nyelv ismerete növeli egy adott kisebbségi csoportba való önbesorolásnak a 

valószín�ségét. Ezt abból következtette ki, hogy többen választották a népszám-

lálásban résztvev�k közül az örmény nemzetiséghez tartozást vagy a kulturális 

értékekhez, hagyományokhoz való köt�dést, mint az anyanyelvet vagy a családi, 

baráti közösségben használt nyelvet. A magyarázatot is megadja erre a jelen-

ségre, miszerint az erdélyi származású örmények, vagyis a magyarörmények 

identitásában teret és funkcióját vesztette az anyanyelv használata, helyette 

másfajta etnikai sajátosságot helyeztek el�térbe (lásd: örmény katolikus egyház) 

(Kozma, 2007: 263–265.). Egyetértek Kozma István eredményeivel, mivel kuta-

tásom alatt én is azt tapasztaltam a magyarörményeknél, hogy az örmény nyelv 

háttérbe szorul a többi örmény sajátossággal szemben. A nyelvi hiányosságuk 

egy önvédelmi mechanizmust alakított ki mind a többségi társadalommal, 

mind az anyanyelvi örmény közösségekkel szemben. Történeti örményekként, 

Magyarországon 300 éves múlttal rendelkez� kisebbségként defi niálják ma-

gukat, amivel igazolják létjogosultságukat a kisebbségi kategóriában. Nyelvük 

elvesztését gyakorlatilag áldozatként jelenítik meg megnyilatkozásaikban, amit 

a magyarok iránt érzett szolidaritásuk, lojalitásuk követelt meg. Ellensúlyként 

fontosabb szerepet kap az, hogy a mai napig ápolják örmény hagyományaikat. 

A magyarörmények önmeghatározási alternatívái jó példák arra, hogy nemcsak 

a nyelv megléte, hanem a hiánya is bírhat integráló er�vel.

A nyelv szerepe többség-kisebbség viszonyban jobban érzékelhet�, ha az 

anyanyelvi szinten örményül beszél�k csoportját vizsgáljuk. Az � esetükben 

azt mondhatjuk, hogy hétköznapi beszédaktusokban a nyelv csupán kommu-

nikációs eszköz, viszont a többségi társadalommal és a magyarörményekkel 

szemben tudatos, nemzethez tartozást kifejez� hivatkozási alappá válik (vö. 

Bindorffer, 2001: 49.). Ahogyan a magyarörményeknél a nyelv hiánya, úgy az 

anyanyelviek nyelvtudása bír önmeghatározó er�vel, és kimondhatom, hiszen 

beszélget�társaim is így vélekedtek, számukra a nyelv az egyik legfontosabb 

örmény létet meghatározó tényez�.

Összefoglalás. A kutatásaim els� eredményei csupán a megismerés els� lép-

cs�fokát jelentik. Az elmúlt évek során a közösségek tovább formálódtak, ke-

resik az utat identitásuk meg�rzésében. A mélyebb megértés elengedhetetlen 

részét képezi az egyéni életutak részletes megismerése és bemutatása, ill. a 

nem klasszikus értelemben vett kulturális jegyek feltérképezése, amelyek els�-

sorban a jelen kihívásaira adnak választ. További kutatásaim során célom, hogy 

az örmény kisebbségi kultúra olyan aspektusait is megismerjem és megismer-

tessem, amelyek a nyilvános eseményeken túl, a  közösségi formációk más 

színterein lelhet�k fel. Ezen tanulmányomban egy ismertet� képet kívántam 

az olvasó elé tárni, hogy segítse megérteni, kik is azok az örmények, akikkel 

együtt élünk.
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