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A Zuglói Örmény Önkormány-
zat 2014. május 13-án a zuglói 
Lipták-Villában tartott hangu-
latos, dedikálással egybekötött 
zenés könyvbemutatót a sepsi-
szentgyörgyi Zárug László meg-
jelent műveiből. Zárug László 
foglalkozását tekintve gépész-
mérnök, de diplomája van zon-
gora szakon, énekel és verseket 
is ír. Utóbbi tevékenységének 
eredményeként született meg 
Az örök fény című kötete.

Mint megtudtuk, már gyerekkora óta fog-
lalkozik költészettel, így nem csak olva-
sott, de írt is. Mint mondja, meglátása sze-
rint a szürke hétköznapokból hiányzik az 
igazi művészet, ezért technikai végzettségé-
től eltekintve döntött úgy, hogy verseket ír. 
A most megjelent kötet kiadásának gondo-
lata már tavaly megfogant, amikor az alko-
tót felkérték egy verses rovat szerkesztésére, 
a Szent Gellért Erdélyi Lovagrend lapjában. 
Zárug László egy hónapig tartó munka után 
jelentette meg Az örök fény című verseskö-
tetét, amely egy trilógia első része. Ezt követi 
feltehetően idén Az örök igazság és Az örök 
élet című könyvek kiadása, amelyek a versek 
mellett bölcseleteket is tartalmaznak majd.

„A most megjelent kötet célja a versol-
vasás serkentése még azok számára is, akik 
nem igazán szeretnek költeményeket olvas-
ni – ezért választottam a jól érthető és egy-
szerű megfogalmazásokat. Terveim szerint 
a második kötet, Az örök igazság húsvétra 
jelenik meg, míg a harmadik, Az örök élet, 
2014 karácsonyára” – mondta el a szerző.

A kötet sokszínűségét az élet számos terü-
lete ihlette: a szerelem, a szegénység, az el-

hagyatottság, árvaság és egy-
másrautaltság, de a szociális 
igazságtalanság is megjelenik 
a versekben. Mindezek ellené-
re a versek írója a hitre és re-
ményre fektette a legnagyobb 
hangsúlyt, mivel tapasztala-
ta szerint ez élteti és tartja ösz-
sze az emberiséget. A magán-
vállalkozóként is ismert Zárug 
László nemcsak verseket ír 
szabadidejében, hanem zenél-
ni is szokott. Mint mondta, a 

sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskolában 
tanult négy évig zongorázni, de énekelni is 
szeret. Mivel a hétköznapok megterhelőek 
számára, versírással, énekléssel és más mű-
vészeti ágak kipróbálásával töltődik fel.

Az esten a műveket Simon András szín-
művész adta elő, míg a zenéről maga a költő 
és együttese gondoskodott.

Zárugné Tancsin Katalin, ZÖÖ elnök

Zárug László: Az örök fény és Az örök igazság c. 
versesköteteinek bemutatása

Az a szociológiai folyamat, ami az erdélyi 
részek egyes pontjain pár évtized óta vég-
bemegy, különösen érdemes a magyarság 
figyelmére. Pusztulóban van egy népfaj, 
melynek tökéletes kipusztulását megakadá-
lyozni azonban hazafias ügy és nemzeti ér-
dek volna egyaránt. Egy hosszú történelmi 
processzus végső fejleményei bontakoznak 
ki abból a képből, amit az erdélyi nemzeti-
ségek egyik legderekabbja és talentumban 
legkiválóbbja tár fel mai mivoltában s ez a 
kép jelen voltában, valamint lassú átalaku-
lásának különféle stádiumában, igen érde-
kes szociológiai tanulságokat demonstrál. 
Nem a székelység pusztulásáról van szó, 
hanem egy másik fajtáról, melyet a magyar 
publikum jóformán ma sem ismer: az örmé-
nyekről. S miután az utolsó két és fél szá-
zadban alig van nemzetség e hazában, me-
lyet a magyar kultúra ereje annyira átfor-
mált volna, mint az örményt, ez a tény szin-
te ünnepi alkalom arra nézve, hogy a ma-
gyar szellem emez átalakitó erejének hatá-
sát, útját és körülményeit históriai fontos-
ságú események kapcsolatában megvilágít-
suk. 1672-ben költöztek be nagyobb szám-
mal az első örmény tömegek Erdélybe. A 
letelepülés a XVIII. század elejéig tartott s 
egy-egy csoport kihúzódott Magyarország-
ra, a temesi bánságba, Aradmegyébe, mig 
egy másik rész, melyből ma már hirmondó 
sem él, Újvidéken vonta meg magát. Óriá-
si vagyont, nagy műveltséget hoztak be az 
országba s az együttes életre való intézmé-
nyek kész konstrukcióját. Ahol csak lehe-
tett, városokat, egyházi szervezeteket alkot-

tak s külön a maguk világi főintézményét, 
az úgynevezett örmény kompániát, melyet 
Szamosujvárról igazgattak. Mint egy kis 
fejedelemség, ugy élt az erdélyi örmény-
ség még a XVIII. század elején is a maga 
pátriáiban s életmódjukat mindenütt a leg-
nagyobb zárkózottság jellemezte. Városaik 
számára szabadalmakat szereztek, a föld-
területet, melyre városaikat építették, sa-
ját vagyonukkal vásárolták meg s külse-
jében a modern kulturvárosok legszebb 
tipusait alkották, mialatt belső életük alapját 
a tradiciókhoz való ragaszkodásra, a telje-
sen zárt társadalom fejlesztésére forditották. 
Hü visszatükrözője volt ennek a szellem-
nek és vezérgondolatnak a máig legerősebb 
szervezetü és legtipikusabb örmény város: 
Szamosujvár. Északi és déli irányban hú-
zódó lapályba épitve, a körülövező hegyek 
mellett ugy húzódott meg, mintha eleve bú-
vóhelynek szánták volna. S a természet-
től való eme gátak erősitéséről még külön 
is gondoskodtak az örmények a várost kö-
rülvevő kőfalakkal és a várostól jó messze 
elhuzódó országutakkal.

Ebben a kinaiasan óvatos gondolkodás-
ban és zárt életmódban nincs semmi kü-
lönös és semmi meglepő. Egy olyan faj 
iparkodott ezekkel az elkeritési eszközök-
kel védelmet biztositani magának, mely 
évszázadokon át a folytonos üldöztetés, 
pusztitás és sanyargatás veszedelmei között 
élt, melynek védelmére tehát a mult sem-
mi reményt nem igért, a jelen pedig sem-
mit nem adott. Ám mikor a letelepülés, tár-
sadalmi megalakulás és szervezkedés mun-

Dr. Bányai Elemér
Egy népfaj pusztulása*

* (Eredeti írásmód) – Zuboly könyve – dr. Bányai Elemér válogatott munkái (A Budapesti Újság-
írók Egyesülete, 1916) 

Dr. Erdő Péter ünnepi
szentmiséje az örményeknél

(Fotó: Kabdebó János
– cikkünk a 19-23. oldalon.)

Zárug László
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kája mindenütt végbement: jelentkezett az 
élettel való érintkezés állandó szüksége és 
itt érte a viszonyokkal való megalkuvás 
első kényszere az örményeket. Közigazga-
tásukat, egyházi, társadalmi intézményeiket 
vezethették a maguk nyelvén, a liberális er-
délyi fejedelemség ebbe bele nem szólt, de 
a kereskedelem folytatására, miután jobbá-
ra magyar felekkel álltak összeköttetésben, 
el kellett sajátitaniok hamarosan a magyar 
nyelvet. Hatóságaiknál pedig a XIX. szá-
zad elején alkalmazniok kellett olyan egyé-
neket is, kik a guberniummal való érintke-
zés nyelvét, a latint is, tökéletesen birták. A 
magyar nyelvet korán elsajátították; miként 
Jósika irja emlékirataiban, kezdetben igen 
furcsán beszélhették jövevény atyánkfiai a 
magyar nyelvet, de azért beszélték, sőt az 
intelligensebb elem már irásban is elég jól 
elsajátitotta. De még a nyelv elsajátitásánál 
is gyorsabban történt nemzeti viseletük-
nek a magyarral való felcserélése s hogy 
ez milyen korán kezdődött, mutatják azok 
a templomi freskók, egyházi vonatkozásu 
képek, hol örmény férfiak, nők és gyerme-
kek már a XVIII. század elején magyar vi-
seletben szerepeltek. Az örmény zárt társa-
dalom ezekkel a tünetekkel azért még ko-
rántsem állott a bomlás utján, éppen csak el-
vonult felette a magyar kultura szellője, me-
lyet tudomásul nem venni vagy ignorálni 
nem lehetett. A bomlás lassan ment s min-
den bomlási folyamaton keresztül huzódott 
egy főszempont, az általános jólét érdeke, 
mely öntudatosan, leginkább azonban öntu-
datlanul, de közönyössé tette őket szerveze-
tük faji jellegének csökkenése iránt.

Az egységes igazgatás alatt levő örmény 
kompániák először is gyorsan különváltak s 
ezzel az erő, mely szervezettségükben rej-
lett, már kisebb hatásuvá vált. Püspökük ha-
lála után nem tudtak az uj püspök szemé-
lyében megállapodni, ami a római szent-

szék beavatkozását provokálta s miután a 
püspöki szék évtizedek mulva sem lett be-
töltve, lassanként az erdélyi római katolikus 
püspöki egyházmegye hatáskörébe kerül-
tek, ahol ma is vannak. Ámde bárminő jó-
létben éltek s bármennyire irigyeltek voltak 
az erdélyi népektől, a magyarsággal nem 
forrhattak össze ellentétes nyelvük és ellen-
tétes müveltségüknél fogva. Más szokások, 
más nézetek, más érzések követői lévén, 
bármennyire demonstrálták hazafiságukat, 
a társadalmi életben nem voltak elismerve. 
S miután mindig az a hiány fáj az ember-
nek, ami még van, az örmények is eme hi-
ányok fokozatos megszüntetésére töreked-
tek. Ekkor kezdődik az intel ligensebb ele-
meknél a magyar nyelv nagyobbmérvü el-
sajátítása, a magyar irodalom iránt való ér-
deklődés és a magyar szokások felvételének 
kezdete. 1824-ben pedig megjelenik Bécs-
ben, Szamosujvár városa költségén, az er-
délyi örmény ifjúság használatára az első 
örmény-magyar ABC-könyvecske, mely 
a maga igénytelenségével egy készülődő 
szociológiai átalakulásnak immár neveze-
tes szimbóluma. Nem magyar ember volt 
a készitője ennek a könyvecskének, hanem 
egy tetőtől-talpig való örmény tanitómester 
–  Gábrus Zakariás, –  aki még egy örmény 
hagyományokon és müveltségen nevelő-
dött generációnak volt az ivadéka s bárha 
az ő irodalmi működése egyfelől a tradiciók 
továbbadására irányult, másfelől már ön-
tudatosan jelentkezett nála a belátás, hogy 
a magyar nyelvet minden örménynek el 
kell sajátitania, mert a magyar nyelv tudá-
sa nélkül a hazai örménység a legnagyobb 
gátat állitja boldogulása elébe. Négy év 
múlva egy másik, szintén igen jelentékte-
len, de társadalmi szempontból nevezetes 
fontosságu nyomtatvány jelent meg – Vi-
lágosító Szent Gergely 0fficiuma cimmel, 
mely már egyházi énekeknek magyar nyel-

ven való forditását tartalmazta. Ez a mun-
ka is Gábrus tanitómestertől való, valamint 
később az „Isten  áldd meg a magyart” és 
a „Hazádnak rendületlenül” himnuszok ör-
mény forditásai is. Ezeket a darabokat már 
azok számára készitette Gábrus, kiknek 
nem volt sem idejük, sem alkalmuk a ma-
gyar nyelv megtanulására.

A Gábrus Zakariás müködésével egyide-
jűleg történt a világi közigazgatás terén egy 
– magyar szempontból – fontos, vagyis kor-
szakos lépés. Szamosujvár városa ugyanis 
elhatározta, hogy jegyzőkönyveit, ügyve-
zetését az örmény helyett ezentul magyar-
ral cseréli fel és a hatóság hivatalos nyelvé-
vé a magyart teszi. A határozat révén magá-
tól értetődő lett, hogy a tisztviselői kvalifi-
káció egyik kellékéül a magyar nyelv tudá-
sa volt kijelölve. A világi akció után egyházi 
téren folyt a magyar nyelv érdekében való 
előkészitő munka és a mult század negyve-
nes éveiben már a templomi prédikálószé-
kekben is felhangzott a magyar szó. Mind-
ezek a változások lassan, észrevétlenül 
folytak, miközben az örménység tömegé-
ben a faj, a mult és a nyelv iránt való érzel-
mi szimpátiák erősen éltek. Az 1848-iki át-
alakulások az örményeket is minden jogok 
részeseivé avatták; ekkor aztán megnyilt az 
ut mindenki számára az érvényesüléshez. 
Az örmény nyelv és szokások meghuzódtak 
egyes családokban s az egyházban, az isko-
la nyelve azonban kizárólag magyar lett ez-
után, habár örmény alapokból létesitették 
s a jellege is felekezeti volt. Ugyanez tör-
tént Erzsébetvároson is, csakhogy ott vala-
mivel előbb s miután más viszonyok közé 
jutottak, valamivel gyorsabb tempóban. 
Gyergyószentmiklóson, Csikszépvizen ek-
kor a lakosságnak 99 százaléka tudott már 
magyarul, a többi helyeken pedig – hol 
aránylag nagyobb számmal, de szétszóród-
va éltek, mint Désen, Máramarosszigeten, 

Tordán, Kézdivásárhelyen, Kolozsváron 
stb. - már kivétel nélkül beszélték a magyar 
nyelvet. A szervezettebb kolóniákban ezek 
a magyarul tudó örmények, vagyis az ifjú-
ság lett a magyarosodás úttörője a családok-
ban. A nyoma ennek az állapotnak Erdély-
ben még ma is megvan, de már ritkaság s 
néhány év múlva, az öregek kihaltával, tel-
jesen megszünik.

A magyar nyelv, magyar kultúra és ma-
gyar szokások felvétele azonban nem-
csak a tökéletes megmagyarosodást ered-
ményezte, hanem a tradicióktól való vég-
leges elszakadást is. S amikor ez az el-
szakadás megindult, akkor kezdett a ma-
gyar örménység gazdaságilag is pusztul-
ni. Ezt a példát azonban a bánáti vidékek-
re költözött örmény telepesek életével le-
het illusztrálni legjobban. Ezek a telepe-
sek jobbára Szamosujvárról, Erzsébetvá-
rosról és Gyergyószent-miklósról kiköltö-
zött dúsgazdag örmények voltak, kik a törö-
kök kiüzésével felszabadult óriási, sok he-
lyen mocsaras, miveletlen földterületeket 
megvásárolták és gazdálkodáshoz fogtak. 
A másik rész folytatta tovább is a kereske-
dést bent az országban, de kifelé is, Bécsig, 
Hamburgig, Parisig. Majdnem valamennyi-
en nemességre emeltettek s már az első ge-
nerációban az ifjabb ivadéknál jelentkezett 
egy olyan törekvés, mely vagy kicsinyelte, 
vagy praktikusnak nem tartotta apái foglal-
kozását  s ennélfogva más ambiciók eléré-
sére törekedett. Az örmény dsentri tipusa itt 
fejlődött ki legkorábban, majd Erzsébetvá-
roson s mindkét helyen hivatását jóidőn ke-
resztül abban látta, hogy amit apái megsze-
reztek, muzsikaszó mellett, sirvavigadó ma-
gyar módszer szerint elköltötte, adósságok-
ba merült s azután hivatali exisztencia után 
nézett. Néhány családban, ahol a tradiciók 
ereje teljesen nem bénult meg s a morális 
érzést sem ejtették meg kába, csillogó, a ne-
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messég és az arisztokrácia allűrjeit majmo-
ló külsőségek, a gazdasági erő épen fenn-
maradt, legtöbb helyen azonban, mihelyt 
az örménység politikailag felszabadult és 
a magyar müveltségben tökéletesen felol-
vadt, gazdasági csőd árán szerezte meg ma-
gyarrá való lételét. Más szinezetben és más 
motivumok hatása alatt ugyaneme tünetek 
jelentkeztek az erdélyi örménység körében, 
melyet ösztöne és élete körülményei kö-
zel két századig a kereskedői foglalkozás-
ra utaltak. A nagyapa és apa munkájából az 
unoka azonban már kiszakadt és a megkez-
dett ipari, kereskedői munkák, megszerzett, 
jól megalapitott és tőkét igérő kereskedel-
mi vállalatok egyenként megszüntek. Az 
a speciális magyar nemzeti előitélet, hogy 
a kereskedő, iparos nem ember s még ha 
produktiv is a szakmájában, csak félig tár-
sadalmi lény, csodálatos módon átplántá-
lódott az örmények gondolkozásmódjába, 
mihelyt a magyarosodás első stádiumán át-
jutottak.

Az ifjabb generáció a produktiv pályák 
iránt való utálatában a lateinerpályákat szál-
lotta meg s az apja anyagi erejét felemésztve, 
olyan társadalmi rendbe tolta fel magát, hol, 
amiben eddig legkevesebb része volt, a tár-
sadalmi elismerésben duslakodhatott most 
a burzsoázia szomszédságában. Hivatalista, 
vagyis ur iparkodott lenni mindenki s ma 
már az egykor virtuozitásig élelmes és ke-
reskedelmi koncepcióik iránt gazdag véná-
val biró faj nem is képes az életküzdelmek-
ben a biztosnak minősitett lateiner-pályá-
kon kivül másféle professzióban erejét ki-
próbálni. Végső határa ennek a degeneráci-
ónak alig 15-20 évvel előbbi időkbe nyulik 
vissza s az országos gazdasági válságokon, 
az élet megváltozott feltételein kivül elő-
idézte egy olyan körülmény, mely szintén 
a faji és társadalmi átalakulás következmé-
nyein szilárdult meg. Az intézményekkel, 

szokásokkal, hagyományokkal és mestersé-
ges eszközökkel kinaifalszerüen zárkózot-
tá fejlesztett örmény társadalom minden ol-
dalát 1850-től kezdve erős rés-ütések érték. 
Például Szamosujváron még a mult század 
hetvenes évei végén is az országút nem a 
városon keresztül vezetett, vasút a város-
nak még a környékén sem járt, az üzérkedé-
si formák tehát csekély módosulással még 
abban a rendszerben folytak, mint a XIX. 
század elején. Ámde a közlekedési eszkö-
zök váratlan beálltával a kereskedelmi élet 
nemhogy fejlődött volna, hanem fokozato-
san hanyatlott. A legujabb nemzedék annyi-
ra megszállotta a hivatali exisztenciára ve-
zető iskolákat, hogy a szakiskolák számára 
emberanyag már nem jutott s igy a kereske-
delem modernebb formáit ez az évszázad-
okon át kereskedésből élő faj nemcsak hogy 
nem fejleszthette, de el sem sajátította. Kö-
vetkeztek azután úgynevezett kulturális al-
kotások, amiknek egyik karrikaturája gya-
nánt jelentkezett két állami főgimnáziumi 
intézmény létesítése a két fő erdélyi örmény 
városban; vagyis olyan helyeken, hol a nép-
foglalkozás fejlesztése a főgimnázium mal 
merőben ellentétes intézményt kívánt vol-
na. Állami bölcsesség és malomalatti po-
litika hozta létre ezeket az intézményeket, 
melyek még jobban siettették a produk-
tivitásra termett faj nagy tömegének e té-
ren való fontos hivatása elzárását. Erdély-
ben 1870-ig a kereskedelem majdnem kizá-
rólag az örmények kezében volt. Ők voltak 
a szenzálok, börziánerek, vállalkozók, köz-
vetítők, termelők egy személyben. Innen 
kezdve lanyhul a hatásuk és szünik meg ro-
hamosan jelentőségük, úgyannyira, hogy 
harmincöt év alatt legkevesebb 70 százalék 
arányában szorultak le a kereskedelmi élet 
teréről. Két és fél évszázad alatt a beolvasz-
tó és átalakitó munka tehát végbement s ma 
már ez a faj éppen annyira magyar, mint a 

legtelivérebb bennszülött. S éppen annyi-
ra nem él kereskedői szellem benne, mint 
a magyarban s előitéleteiben, jó és rossz tu-
lajdonságaiban is hozzáidomult a mintakép-
hez, melyre formálódott.

Az átalakulási folyamat társadalmi 
törvényszerüséggel ment végbe. Kis töre-
dék lévén a magyar nép tengerében, sor-
sa már eleve az volt s életérdeke is ezt pa-
rancsolta, hogy az idők folyamán nem csak 
érzelmileg, hanem nyelvében, szokásai-
ban, eszményeiben és törekvéseiben is ma-
gyarrá váljon. Miként az egyes embernél 
a fizikai pusztulás folyamata, akként jár-
ta le magát náluk is - amennyire társadal-
mi közösségben ez lehetséges - a történel-
mi tényezők átalakitó ereje, melyek ered-
ménye a mai magyar örménység. A szel-
lem lassú kialvásának törvényszerü tüne-
tei, hogy a mindegyre apadó öntudatból 
előbb a komplikáltabb grammatikai formák 
és összetételek lépnek ki, azután a kevés-
bé komplikáltak egészen a legegyszerübb, 
legprimitivebb önkifejezésekig, egy nép-
faj szimbolikus halálában is ugyanazok-
kal a törvényszerüségekkel járnak. A fo-
galmak után következnek a képzetek, ezek 
után az igék s legvégül maradnak az indu-
latszavak és indulathangok a pusztulásnak 
induló agyszervezetből, miután már előző-
leg a komplikáltabb szellemi munka feltét-
elei egyenként megszüntek. Az örmény faj 
átalakulásában is igy maradtak ki rendre 
egyes tulajdonságok, míg végül a faj, mint 
etnográfiai fogalom, eltünt. A népnyelvben 
ezt az érdekes formációt most lehet legin-
kább kimutatni a maga roncsolt, minden 
harmadik-negyedik szavában magyarral 
kevert állapotában. A faj történelmi életé-
ben pedig azokkal a járulékokkal, melyek 
egy nép csontvázának speciális izomrend-
szerét alkotják. A magyarrá való alakulás 
főbb bázisai és mozzanatai voltak: a régi 

vallás elhagyása, a nemzeti (örmény) vise-
let mellőzése, a magyar nyelv elsajátitása, 
a magyar müveltség felvétele, miknek elle-
nében a másik oldalon a faji tulajdonságok 
ugyanannyi feláldozása.

A primitiv, őslelki vonások egyes ele-
mei, a szokások, ösztönök stb. véglegesen 
majd csak akkor mosódnak el, ha hagyo-
mány, a származási tudat és az évszáza-
dos fejlődés minden nyoma végleg eltünik 
az egyetemes felolvadásban. Ezt a még 
hátralevő s amugyis magától végbemenő 
proceszszust siettetni azonban már nem ál-
lami érdek, sőt egyáltalában nem érdek. A 
faj megbizhatósága, hazafias volta a histó-
riai élet nagy válságaiban állotta ki a pró-
bát s ha politikai törekvésében, értelmi éle-
tében a magyarság eszmé nyeit mindig ma-
gáénak vallotta, hivatásának legnagyobb 
mértékben megfelelt. Majd ha a munkát, 
mely rájuk még vár, szellemi és társadal-
mi téren a magyar kultura emelésére elvé-
gezték, akkor az asszimiláció utolsó moz-
zanatait is siettethetjük, de amig históriá-
juk, nyelvük, etnográfiájuk, ipari, kereske-
delmi életük és társadalmi szervezetük gaz-
dag dokumentumait és tanulságait egybe 
nem szedték és számba nem adták, addig 
magyar nemzeti érdek, hogy a faj élete mes-
terséges uton is meghosszabbittassék, hogy 
ezt a nagy kulturmunkát a magyarság szá-
mára befejezhesse. Ha muzeumokat akar-
nak alapitani, intézményeket létesiteni, csak 
hadd csinálják, magyar törekvések dicsősé-
gét fogják intézményeik hirdetni s egyházi 
szervezeteiknek is, ha majd elkövetkezik az 
idejük, az lesz hivatásuk, hogy legelsőnek 
és leghangosabban követeljék - amint már 
eddig is többen megtették - a magyar oltár-
nyelvnek az örmény templomokba való be-
hozatalát.
(Pesti Napló, 1905. augusztus 27.)
(A dőlt betűs kiemelés a szerkesztőtől.)


