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Krajcsír Piroska
A magyarországi örmény kolónia és a néprajz-

kutatás a XIX-XX. század fordulóján –3.rész
Amásikcélkitűzés,amillenniumikiállí-
tásszervezéseszinténnemvezetettered-
ményre.
AzArmeniameghirdetteazanyaggyűj-

tést,melynéprajzi,hitéleti,művészetiés
történetitárgyakravonatkozott.Akiállítá-
sonnagyszámbankívántakszerepeltetni
kódexeket, címer- ésokleveleket, nyom-
dai kiadványokat. Fényképeken szándé-
koztakbemutatniazörményarctípusokat,
Ani romjait, Ajvazovszkij képeit, a Ru-
bens-oltárképet stb., ésmeghirdették ör-
mény tárgyakgyűjtését is.Mindezeket a
kiállítás lebontása után egy tudományos
néprajzi múzeumban kívánták elhelyez-
ni.42Aszerkesztőkazonbanhiábapróbál-
tákfelébresztenianemzetihiúságotazzal,
hogyahírekszerintabudapestiezeréves
kiállításon 25 lakóház emelkedik majd,
s köztük helyet kap a székely, palóc, tót, 
szerb,vend,bolgárstb.ház-csakörmé-
nyekről nem hallani - a felhívásnak így
semletteredménye.Nemcsakaz1896-os
millenniumikiállításrólkéstekleazörmé-
nyek,nemszerepeltekaz1900-as,ezred-
fordulósrendezvényensem.
Anéprajzikiállításfiaskójaazértisérin-

tette fájdalmasan a hazai örmény értel-
miséget,mert az 1887 óta folyamatosan
megjelenőArmeniahasábjainegyretöbb
komolynéprajzicikkéstanulmánykapott
helyet, ígymegindult a kolónia szellemi
kincseinek feltérképezése, írásbeli rögzí-
tése.Akultúrtörténetiésnéprajzianyago-
kataszázadfordulónfigyelemreméltómo-
nográfiákbarendezték.Pátrubány Lukács 
örménytanulmánykötete1884-benjelent

meg. Szongott Kristóf lefordította,előszó-
valésjegyzetekkelláttael,majd1892-ben
megjelentette Movszesz Khorenaci (V.
századi örmény történetíró) munkáját, a
NagyÖrményországtörténetét.Nemmel-
lékesen jegyezzükmeg, hogyKhorenaci
művét az örmény diaszpórában a XX.
századig történelemkönyvként használ-
ták. Ávedik LukácsmegírtaaSzabadkirá-
lyiErzsébetvárosmonográfiájacíműnagy
tanulmánykötetét,melyetSzamosújváron
adtak ki 1896-ban. 1898-ban megjelent
Szongott Kristóf családtörténeti munká-
ja,melyrőlazEthnographiafolyóiratkö-
zöltrecenziót(Amagyarhoniörménycsa-
ládok genealógiája, tekintettel ezek egy-
másköztirokonságára,savezeték-éske-
resztnevek etymologiai értelmére. Ere-
deti,kiadatlankútforrásokfelhasználásá-
val.)Ugyanő 1901-ben forrásértékű sze-
melvényekben gazdag háromkötetes vá-
rostörténetetjelentetettmegSzamosújvár
szab. kir. városmonográfiája 1700-1900
címmel.Amonográfiarészeként,deönál-
lókötetbenadtaki1903-banAmagyaror-
szágiörményekethnographiájacíműkö-
tetét, melynek megjelentetése életének 
évfordulóihozkötődött(tanáripályája40
éves jubileumát ünnepelte, és ekkor töl-
töttebe60.életévét).Bányai Elemér (Zu-
boly)azörményanekdotakincsetgyűjtöt-
teösszeÖrményanekdotákésegyébap-
róságokcíműmunkájában(1902).
Az Ethnographia számaiban 1893-tól

1903-ig meglehetősen gyér a megjelenő
örményanyag.Aszemlékugyanfelsorol-
jákazArmenianéprajzitárgyúcikkeit,E.
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L. (Esztegár László) ismerteti Szongott
Genealógiáját43, közölnek két Pátrubány
Lukács-cikket,44 és Gopcsa László köz-
lésében egy erdélyi halotti búcsúztatót45, 
deazEthnographiatükrébenúgylátszik,
mintha megtorpant volna az örmények
kezdeti lelkesedése.Pedigmindösszear-
ról van szó, hogy a szervező és akiállí-
tás-, illetve az örménymúzeum létreho-
zásárairányulótevékenységszíntereátte-
vődöttErdélybe,ésazidőközbenmegala-
kultErdélyrésziKárpát-Egyesület(EKE)
tevékenységéhez kapcsolódott, melynek
alapító tagjai többek között Herrmann 
Antal és Merza Gyula46 voltak. A szer-
vezetegyiklegfontosabbcéljaazerdélyi
néprajzimúzeumlétrehozásavolt,mely-
nek feladata tükrözni az említett ország-
rész népeinek sajátos életét, annakmin-
denmegnyilvánulásával.47
AnéprajzimúzeumtervezetthelyeMá-

tyás királyszülőházavolt.Ebbenazépü-
letbenazerdélyiörményekszámárafenn-
tartottszobábankaptakvolnahelyetazör-
ményegyháziművészetkereténbelülké-
szített ruhák, faragványok, szakrális tár-
gyak, Verzár és Gábrus Zachar hagyaté-
ka,örménytemplomokfényképei.Mind-
ezekentúlhelyetkaptakvolnaÖrményor-
szágbólszármazórégiségek,érmék,hasz-
nálati tárgyak, címerek, zászlók, család-
fák, rajzok, festmények, de amindenna-
piéletkörébőlvettviseletek,háziipariké-
szítmények, szőnyegek, hímzések, fény-
képgyűjtemények, kéziratok, kiadvány-
okis.48
Alehetőségelsősorbanazegyházisze-

mélyeket mozgósította, ám az sem volt 
igazáneredményes.Ezértagyűjtésértfe-
lelősMerzaGyulaolyanengedményttett,
hogyamennyibenbirtokosaikmégidőle-
gesensemkívánnakmegválniörménytár-
gyaiktól,azokfényképeitisbeküldhetika

múzeumnak.49 Ám hiába agitáltak lelke-
sen, vállvetve a szervezők és azArme-
nia, 1902. október 12-én, aMátyás-szo-
bor leleplezésével egybekötött ünnep-
ségen úgy nyílt meg az Erdélyi Kárpát
Múzeum, hogy abban nem volt örmény
kiállítóterem.50

1902 januárjában az Armenia a vesz-
teségeket leltározza: két kiváló örmény
személyiség, Molnár Antal és Ghevond 
Alisán haláláról ad hírt. Merza Gyula a
Verzár-szobor tervéről, továbbá az ör-
ménypüspökségvisszaállításánakkérdé-
séről cikkezett.A tervezett kiállításról, a
sikertelenség okairól nem esett több szó
azévfolyamszámaiban.
1903-ban az erdélyi örmény közvéle-

ményt s azArmenia lapjait az újabb ki-
adványok megjelenése (Bányai Elem-
érésSzongottKristófmunkái),valamint
Szongott 40 éves tanári jubileumának
megünneplése töltötte meg.51

Érdekeséselgondolkodtató tény,hogy
azerdélyiörménymúzeummegalakulásá-
hozegynemörmény,ámazörménykultú-
rairántelkötelezettszakember,Herrmann
Antalismételtfellépésérevoltszükség.A
kolozsvári egyetem néprajzi magántaná-
raazEthnographiában számvetéstkészí-
tettazaddigelértnéprajzieredményekről
ésahiányosságokról,sahazainéprajzku-
tatáseddigisikertelenségekokaitelsősor-
ban a szervezetlenségben, és a szakkép-
zettséghiányábanlátta.52Valószínűlegez
voltazokaazörménynéprajzikiállítások
kudarcainakis.
1905. február 19-én a városháza dísz-

termében tartották az Örmény Múzeum
alakuló közgyűlését, ami jelzi, hogy a
város vezetőit sikerült megbarátkoztatni
a múzeum létrehozásának gondolatával,
s ők is felmérték a kezdeményezés tár-
sadalmi súlyát.A város előkelőségeivel
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együttkétszázrésztvevőjelezterészvéte-
liszándékátamúzeumlétrehozásátcélul
tűzőegyesületben.Acsatlakozóknévso-
ratükrözte,hogyaszamosújváriörmény
múzeumügyemessze túlmutatott az er-
délyiörménykolóniahatárain.Csakné-
hányatkiragadvaközülük:aMúzeumok
és Könyvtárak Országos Főfelügyelő-
sége, a Magyar Néprajzi Társaság, dr. 
Hatzouni Vartantheol.tanár(Isztambul), 
Theodorovics József, érsek (Lemberg),
dr. Jadigian Fülöp igazgató (Velence),
Szvacsina Géza polgármester (Kolozs-
vár),dr. Réthy László,aMagyarNemze-
tiMúzeumőre,Kapdebó Gergelyfőispán
(Temesvár).
Az alakuló ülésen megválasztották a

tisztségviselőket (200 korona adomány-
nyal József főherceg is az alapító tagok
közé lépett).AzegyesületelnökeDániel 
László,alelnökei:GopcsaLászló,Issekutz 
Győző,MerzaGyula ésTüzes Karácson 
voltak; tiszteletbeli elnökei ismert köz-
életiszemélyiségek,tudósok,armenisták,
akiknektársadalmisúlya,agazdasági-po-
litikai vagy éppen tudományos életben
betöltöttszerepeelevebiztosítékvoltarra
nézve,hogyamunkalényegirészétsiker
koronázza.A múzeum tiszteletbeli igaz-
gatójává Herrmann Antalt, igazgatójává
Szongott Kristófot, múzeumőrökké Bá-
nyai Elemért, Jósa Jánost, Ornstein Jó-
zsefet, Orosz Endrét és Temesváry Jánost 
választottákmeg.A tényleges tevékeny-
ségetamúzeumivezetőbizottságvégez-
te,53 az örmény tárgyakat SzongottKris-
tófkezelte.Amúzeumszámáraarégire-
álgimnáziumfelsőemeletétjelöltékki.A
későbbiekben az előcsarnokban alakítot-
tákki a lapidáriumot (kőtárat), és ittke-
rültek falra a nagyobb méretű festmé-
nyek,képekis.Ezutánkezdődöttelamú-
zeumszámáraatárgyi,illetvealapítványi

(pénzbeni)adakozás,melyarákövetkező
évekbenisfolytatódott.
Azerdélyi armenisztikaés azÖrmény

Múzeumügyét sajnálatosan befolyásolta
Szongott Kristóf 1907. január 24-én be-
következett váratlan halála.AzArmenia
szerkesztését Herrmann Antal vállalta,
Papp Gusztáv segítségével. Az 1907-es
évbenazonbanmindösszenéhányössze-
vont füzetet adtak ki.AmikorHerrmann
Antal1911-benVácottnyomdátvásárolt,
1913-ban ismét megpróbálták elindítani
azújságot.54Törekvésüketnemkoronázta
siker.Feltételezhető,hogyazArmeniafel-
élesztéséheznemcsakSzongottönfeláldo-
zókövetkezetességére, hanemaz erdélyi
örményolvasóközönség,ésSzamosújvár
közelségére is szükség lettvolna.Kívül-
rőlmeglehetősenkockázatosvoltakoló-
niaszámárafolyóiratotműködtetni.
A szamosújvári Örmény Múzeumot

1909.szeptember19-énfényesünnepség
keretében, valamennyi erdélyi örmény
katolikus lelkész részvételével nyitották
meg.A múzeumnak 1912-ben 6000 ko-
ronakészpénzvagyonavolt;akiállítóter-
mekben474érme,253örményvonatko-
zásútárgy,59kéziratéstöbbezerkönyv
kapott helyet.55

Az Ethnographia 1907-es évfolyamá-
nakelsőszámainemadnakhírtSzongott
elhunytáról-aszerkesztőknekvalószínű-
leg jelentősebb veszteség volt dr. Kuun 
Géza halála-,safolyóiratotlapozvaúgy
tűnik,minthaszellemi látókörükönkívül
estek volna az Erdélyben zajló esemé-
nyek.AzeztkövetőévekEthnograhiáiban
sem az örmény múzeum megnyitásáról,
sem Herrmann Antal múzeumalapító és
folyóirat-kiadó tevékenységéről nem ol-
vashatunk.Azegyetlenörményvonatko-
zásúanyagaGopcsaLászlómesefordítá-
sairavonatkozókritika1911-ből.
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Az I. világháború kitörése után nem-
csakazArmeniaszűntmegvéglegesen;a
háborúsévekalattajóvalrangosabbnép-
rajzi folyóirat, az Ethnographia is har-
madrésznyire zsugorodott. Eltűntek be-
lőle a testületi ülések jegyzőkönyvei, az
előfizetők és aNéprajziTársaság tagjai-
naknévsorais.
A trianoni békediktátum után az erdé-

lyiörménykolóniakívülkerültMagyar-
országújhatárain, tehát ilyenszempont-
bóliskijelenthetjük,hogy1914-gyelegy
korszakzárult leazerdélyiörménynép-
rajzkutatástörténetében.
Összegzésként megfogalmazhatjuk,

hogy az erdélyi örmény kolónia városai-
ban, különös tekintettel Szamosújvárra,
az 1880-as években elkezdődött egy na-
gyonerőteljesszellemimegújulásimozga-
lom.Ezatörekvés,melynekzászlóvivőjea
magyarországiörményértelmiségvolt,azt
célozta,hogyanyelvébenés szokásaiban
nagyrészt asszimilálódott erdélyi örmény
közösség megtalálja, visszanyerje, illetve
neveszítseelteljesennemzetiarculatátés
szellemiértékeit.Azegykorikereskedőkés
mesteremberek értelmiségi leszármazottai
abeolvadásfolyamatátnemtudtákugyan
megállítani,deanemzetiidentitásmegőr-
zésének fontosságára képesek voltak fel-
hívnikortársaik-honfitársaik-figyelmét.
Az a néprajzi gyűjtőmunka, amelyet

SzongottKristóf,PátrubányLukács,Mol-
nárAntal,MerzaGyula,ÁvedikLukács,
BányaiElemér,snemutolsósorbananem
örményszármazásúHerrmannAntalésaz
Armeniamásmunkatársaivégeztek,kor-
szakos jelentőségű volt.A teljes pusztu-
lástólmentettékmegaz erdélyiörmény-
ség néprajzának, történelmének, kultúr-
történeténekszellemiésanyagiemlékeit.
Ebben a munkában számottevő sze-

repet játszott az 1889-ben megalakult

MagyarNéprajziTársaság.Amagyartu-
dományosságvérkeringésébeazonnalbe-
kapcsolták aMagyarország területén élő
nemzetiségeklegkiválóbbképviselőit,így
kerülhettek tagjai közé az erdélyi örmé-
nyekis.AMagyarNéprajziTársaság,va-
lamintfóruma,azEthnographiaműködé-
se áthatotta, segítette, sőt katalizálta azt
a tevékenységet, amelynek során az er-
délyi örmény értelmiség 1887-1907 kö-
zöttszámosmonográfiát,tanulmányköte-
tet,folyóiratotjelentetettmeg,éslétreho-
zottegynéprajzimúzeumotis.Aszázad-
fordulókétévtizedealattmegjelenthazai
örmény kiadványok, folyóiratok, gyűj-
teményes monográfiák elsősorban for-
rásértékük miatt jelentősek, s napjaink
armenisztikaikutatásaibanisérdeklődés-
re tarthatnak számot.

(Vége)

Lábjegyzet
42Philarmen: Örmény ház a kiállításon.
Armenia,1894.175.p

43Ethnographia,1899.240.p
44Ethnographia,1900.230.p,372.p
45Ethnographia,1901.420.p
46Merza Gyula (1861-1943) kolozsvári
születésű néprajzkutató, armenista, tu-
risztikaiszakíró.AzEKEjegyzője,fő-
pénztárosa, Táj- és Néprajzi Múzeu-
mának igazgatója, az Erdélyi Magyar
KözművelődésiEgyesület egyik alapí-
tó tagja..AzErdély c. honismereti fo-
lyóiratszerkesztője (1903-08),abuka-
restiAraratörményszaklapmunkatársa
(1924-25). Főbb örmény vonatkozású
munkái:Ahazaiörményekethnográfiai
hanyatlásánakokairólésazokorvoslá-
sáról1895),Azörménykereszt(1902)
Azörménynépköltőkről1907).Össze-
állítottaazerdélyiörménységbibliográ-
fiáját(kéziratban),azerdélyiörmények



Erdélyi Örmény Gyökerek2018. szeptember-október

38

nép- és korrajzát (ErdélyiMagyarÉv-
könyv,1932.)

47ErdélyNépei.1898.1.évf.4-7.l.p
48MerzaGyula:AzE.K.E.kiállításaésaz
örménység.Armenia,1900.263.p

49Kolozsvári kiállítás örmény szobája.
Armenia,1901.28-29.p

50Ethnographia,1902.383.p
51(Egyikmunkatárs):SzongottKristóf40
évestanár.Armenia,1903.355-367.p

52Herrmann Antal: A hazai néprajzi

munka szervezéséről. Ethnographia,
1904.228-229.p

53Az örmény múzeum megalakulása
(Néprajzi hírek rovatban, szignótlan.)
Ethnographia,1905.127.p

54HerrmannAntal:azArmeniafeléleszté-
se.Szamosvölgye,1909.23.

55Hovhannesián Eghia: Armenia népe.
Gödöllő,1934.278.p

(Megjelent: Barátság 2015. nov. 15.)

azalábbiútvonalon:Budapest–Ártánd–Nagyvárad–Mezőtelegd–Csucsa–
Gernyeszeg–Szászrégen–Istenszéke–Szalárd-Marosvécs–Gernyeszeg–Jobbágy-
telke–Mikháza–Vármező–Szováta–Gernyeszeg–Almakerék–Keresd–Maros-
vásárhely–Gernyeszeg–Marossárpatak–Hegyközszentimre–Ártánd–Budapest,

2018.július15-20.között.
Azélménybeszámolótakövetkezőlapszámbanközöljük!

Csillagtúrák Erdély szívében   
Kastélyok, falképes templomok, kulturális események 

és kulináris élmények

  

Jobbágytelke, Faluház, néptáncbemutató Apafi Mihály mellszobra a marossárpataki szoborparkban


