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Egyre közelebb kerülünk ahhoz, amit az erdélyi 
örmények már régen tudnak hagyományaik révén

Erre vonatkozólag Lukácsy Kris-
tóf szamosújvári plébános „História
Armenorum Transsilvaniae, Viennae
1859“megjelentmunkájának III. fejeze-
tétfordításombanazalábbiakbanközlöm:
„Az örmények, kik ma Erdélyben és

Magyarországban találtatnak, sem nem
azelsők,semnemazegyedüliekazokkö-
zül,kikahazaterületéreléptek.AMagya-
rok Évkönyvei1 bizonyítják, hogy az ör-
mények Geiza, Szent István és más ma-
gyarkirályokalattisjöttekbeezország-
ba. Azonban Geiza vezér, Szent István
idejébenjöttekMagyarhonbacsehek,len-
gyelek, görögök, spanyolok, izraeliták,
bessenyők,örményekstb.is,kikhuzamo-
sabbidőtazazországbantöltvén,ámbár
eredetüknemtudatik,különféleházassági
szerződésekkelamagyarokközévegyül-
ve, azokhoz hasonló nemességet és leszár-
mazást nyertek.” Így olvassuk ezt Kézai 
SimonChronicájának8.fejezetében.

Fejér György1243-bólemlítiaztaki-
váltságos oklevelet, mely az esztergo-
mipolgároknakadatottés IV.Bélaáltal
megújíttatott a következő tartalommal:
„Esztergom város ügyésze elömutatott 
némely iratokat néhai Urunk, IV. Béla
magyarkirályáltalszabadalmazvaazÚr
testesülése után 1243 (MCCXLIII) áp-
rilis havában, uralkodásának VIII. évé-
ben,azőnagyobbhiteleskettőspecsétje
alatt,-atöbbekközöttkimutatván,hogy

1L.ThurocziiChoric.Part,II.c.22.

Dr. Gopcsa László
Az örmények és a Honfoglalás

minekután az örmények ő maga a ki-
rályéselődeinekidejébenEsztergomban
lakni gyülekezvén, az ő szabadalmukra
nyert engedményt a tatárokberohanása-
korésavárostalpiglerontásakorelvesz-
tették,őmagaBélakirály,amintillet,az
őszabadalmaikatszemelőtttartván,tud-
valévén,hogyőkilyszabadsággaléltek
vala,ugyanazonszabadságukatjónaklát-
tamegújítani.”2

Ugyanezenkönyvben,1281-ben,eztol-
vassuk:„UgyanazonKun László aSzent
Ágoston-rendieknek az esztergomi ör-
ményföldettheologiaitanulmányukgya-
rapítása végett. IV. László király Szent
Ágoston-rendieknek ajándékozza Szent
Annamonostorépítésérevagyinkábbki-
terjesztésére az örmények földét,mi az-
előttKunchilmio grófnak ígérve volt az 
esztergomikáptalanföldekigésbizonyos
vizekig, hogy azzal a theologiai tanul-
mányottfenntartassék,1281-ben.”3
A most említett örmények földének

Kun László által Szent Ágoston-rendjé-
nek történt adományozásából valaki azt
következtethetné,hogyazörmények,kik
IV. BélaéselődeialattEsztergombanlak-
tak, 1281 körül, mikor az adományozás
történt, Esztergomból kiköltöztek és föl-
deiketparlagonhagyták,hamegnemvol-
naazoklevél,mibőlkiviláglik,hogymég

2L.Fejér.CodicisDiplom.Tom. IV.Vol. 1. p.
307.

3CodicisDiplom.T.V.vol.III.p.77.
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a későbbi századokban is Esztergomban
örmények laktak. Benkő Milkoviájában,
1447-ben,említiThomaet, nemzetére ör-
ményt, az esztergomi zöld mezőről ne-
vezett Szent György vitéz, társas egy-
házának prépostját, kit Dénes esztergo-
mi érsek, a hajdani milkovai püspök-
ség, a szebeni és brassói dékánátushoz
visitátornakkinevezett.4
Azértazemlítettadománynakmásoka

volt,mintazörményeknekEsztergomból
való távozása,mitazonbanmegmondani
nemtudunk.
Már ami Erdélyt illeti, régi időkben,

sokkalkorábbanamostaniörményekbe-
jövetele előtt, számos örmény gyarmat
virágzott e hon határain belül, amint ezt
sok helységnévnek ma is fennálló elne-
vezése bizonyítja. Jó lesz némelyeket itt
megnevezni.ÍgyAlsófehér-vármegyében:
Örmény-Székes, oláhul: Armény;
Küküllő-vármegyében: Szászörményes;
Középszolnok-vármegyében: Örmé-
nyes; Kolozs-vármegyében: Örményes;
Belsőszolnok-vármegyében:Ormány(né-
metül: Armenen); Zaránd-vármegyében:
Örmingye;Aranyosszékben:Örményes.
Az itt előszámlált helyek az örmény

nemzet nevét épen abban az értelem-
bentüntetikelő,melyenazteföldetlakó
magyarok,németekésoláhoknevezik;az
említetthelyekneveiket tehát csakugyan
azittlakóerdélyiörménylakosoktólvet-
ték, hacsak nem akarjuk ezeket a véletlen-
nektulajdonítani.
HogyhaKozárvárrólakazárokra,Be-

senyőről a besenyőkre. Oroszhegyről,
Oroszfaluróla ruthénekrekövetkeztethe-
tünk, nemde Örményesről, Árményről,
Armenenrőlazörményekrekellutalnunk,
mintazemlítetthelyeklakóira.

4BenkőMilkovia.L.I.c.IV.

De történelmi adatok semhiányzanak,
melyekamondottakhitelességétcsaknö-
velik.Illyés Andrásemlíti,hogyhajdana
Vöröstoronynál örmény és görög keres-
kedőklaktak5;Benkő József nélolvassuk:
1600.évioktóber25-énLéczfalvántartott
ülésenagörögésörménykereskedőkaz
országbólkiparancsoltattak.6
Az említett helyekenma semmi nyo-

manincsarégiörményeknek.Ezeknyelv,
szokásésmásintézményeikkelkülönböz-
ve, rég átmentek azon nemzethez, mellyel 
együttlaktak,anélkül,hogyvalakiazese-
ményeket feljegyeztevolna,kikről el le-
hetmondaniaköltővelegyütt:
VixerefortesanteAgamemnona
Multi,sedomnesilacrymabiles
Urgentur,ignotiqueionga
Nocte,carentquiavasesacro.
Nehezen lehetkútfőkhiányábanmeg-

határozni, mily okból és mely örmény
tartományokbóljöttekideezekazörmé-
nyek. Annyi a történelmi emlékiratok-
bólbizonyos,hogyhajdanazörmények
akülönbözőnépektőlkiváltságokatnyer-
tek.Örményrégészetiiratban7 olvassuk, 
hogy Tódor, Oroszország vezére, 1862-
ben a naxivanei örményeket hadakozni
segedelmül hívta és az ellenségen nyert
győzedelemértországábanlakástéssza-
badságotengedélyezett.
Ezeknél sokkal régebbiek s ránk néz-

ve fontosabbakazok,miketLeontius, ör-
mény történetíró, előad: A VIII. század
elején a kaukázusi kazárok seregeiben
mindenkor nagyszámú örmények voltak,
kiknekharcivitézségükismeretesvoltsa

5OrtusésprogressusvariaruminDaciaGentium.
6HistóriáéTransilvaniae.L.IV.
7Jndsidsian:flntiquitatumflrmeniacarumT.1.p.
343.
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hadakozásbanőketilletiazelsőség8Más-
honnan tudjuk,hogyakazárok törzse az
újhontkeresőmagyarokhozcsatlakozott
s így semmi sem ellenzi, hogy az örmé-
nyek a kazárokhoz és ezekkel a magya-
rokhozcsatlakoztakésazokkalPannóniá-
baésDáciábajötteksazoknakhonfogla-
lásábanrésztvettek.Eztnyilvánhirdetika

8Jndsidsian:flntiquitatumflrmeniacarumT.1.p.
343.

MagyarokÉvkönyvei,ugyaneztigazolják
az esztergomi örményeknek IV. Béla ki-
rályelődeiáltaladott,deáltalamegerősí-
tettszabadalomlevelei;eztbizonyítjákaz
erdélyiszámoshelységnevek,melyekrégi
lakóiknaknemzetinevétmaiglanismeg-
tartották.
(Megjelent: A Magyarországi Örmé-

nyek Egyesületének kiadványa II. dr.
Gopcsa László:Az örmény népélet, Bu-
dapest,1922,27-29.oldal)

Előrebocsátom,semnyelvész,semtörté-
nésznemvagyok.Csupánkönyvbarát.
Mindig is kedveltem (különösen a régi)
könyveket.Miótapedignyugalombavo-
nultam – több mint húsz éve –, eredeti
mesterségemtől (gyógyszerész vagyok)
eléggéeltávolodvasokidőtfordítottama
patináskiadványok (főképpahistóriával
foglalkozók) föllelésére,megóvására s –
természetesen–tanulmányozásárais.Így
bukkantamráegy–immár112éves–ér-
dekeskötetre.
SzerzőjeLukácsy Kristóf,acímepedig:

Magyarok őselei, hajdankori nevei és lak-
helyei. Kolozsváronjelentmeg1870-ben.
A könyvnek sajátos előtörténete van. A
múlt századderekánaz európai tudomá-
nyos világ fokozott érdeklődést kezdett
mutatni azÖrményországbans általában
aKisázsiábanvégzettrégészetiásatások,
levéltári dokumentumok, kövekre, falak-
ravésettföliratokiránt.Snemvéletlenül;
többezerévesromok,kódexek,tekercsek
bukkantakfölazismeretlenségből.
Hazai tudományos életünk — érthető

módon—ugyancsakfölfigyeltaleletek-
re, Horvát Istvántörténészpedigfelhívás-
salisfordultazörményértelmiségiekhez.

Egy örmény könyv kapcsán
„Ki lészen—kérdi—azújhazájáról

gondoskodó, közöttünk lakó örmények
közül,kiakönnyebbhasználhatásvégett
lefordítjaszámunkraazörményírókbóla
magyar népeket tárgyaló (esetleges) he-
lyeket?” E felhívásra válaszolt Lukácsy
Kristóferdélyitudóspap,akiamagyar,la-
tin,német,görögnyelvmellettörményül
is beszélt, lévén ez utóbbi az anyanyel-
ve.Lukácsyzsengeifjúkoraótatanulmá-
nyoztaazörményírottemlékeket,sbeje-
lentette,hogyvanköztüksokolyankút-
fő,amely2000éves,ésrészletesentudó-
sít ongor őseinkről,Skytia-Baktriábanélt
eleinkről, s ő hajlandómindezt lefordít-
va azAkadémia rendelkezésére bocsáta-
ni.JelentkezésenyománazAkadémiaföl-
kérteatudóst,hogymutassabeaszóban
forgó dokumentumokat. Ekkor Lukácsy
–akimárjáratosvoltakülönbözőlevél-
tárakban–ismétáttanulmányoztaabécsi
ésvelenceiun.machitáriusörménykolos-
torifőiskolákkódexeit,valamintmásdo-
kumentumokat és 131 db 2000 éves ör-
mény szöveget, s azok magyar átültetését 
–áldozatosmunkájatermését–helyezte 
1851-ben letétbe az Akadémia történeti 
osztályán.HorvátIstvánésFejér György 


