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Azeurópaiírókjórészea„levantinereket”
bemutatvatévesenazonosítjavelükazör-
ményeket.EzeketazegykoriLevantete-
rületénélőkalmárokatmárakkorisanyu-
gatipiacimorálirányította.
„Etnikailaglehettektörökök,görögök,

örmények,zsidók,vagyakárletelepedett
olaszok és franciák. És ebből még köz-
mondástiscsinálnak!
VelükellentétbenKonstantinápolykül-

városában százával találjuk a paraszt-
viseletben járó örmény földműveseket.
Igen nagy részük iparosmég a diaszpó-
rákbanis. Cipészek,szabók,asztalosok,
lakatosok,  borbélyok százával és ezré-
velvoltak, csakazüzleti feliratokatkel-
lett volna megfigyelni. Vándorbottal a
kezében útnak indult száz meg száz ör-
ményiparosésaszandzsákokcipőit,ka-
lapjait,csorgócsatornáitstb.hozta rend-
be.…AKaliforniábakivándorolt örmé-
nyekisFresnovidékénmintásgyümölcs-
termelőkélettek.AmészárlásokelőlBul-
gáriábavándoroltörményekközülsoka-
kat láttamVárnábankikötőimunkásnak,
Sumlában és Ruszcsukban pedig százá-
valfakivágássalkerestékkenyerüket.Egy
németszerzőatörökökrőlírtmunkájában
írja, hogy az örmény paraszt ügyes és ta-
karékos.Ezannálisértékesebbjelenség,
mert sokszor hiábaművelte földjeit, ter-
mésételvitteakurd,mégisragaszkodotta
földmíveléshez.Arménianépeaperzsák-
kal folytatottvéres csatái és agöröghá-
borúk idejébensemhagytamegművelet-
lenülföldjeit, ígyvolteza legújabbmé-
szárlásokidejébenis.
A Brussa vidéki selyemhernyó te-

nyésztésésselyemiparörménykezekben

dr. Hovhannesian Eghia 
Az örmény nép jellemzése

fejlődött naggyá. Az anatóliai szőnye-
gekmintázóiésmestereileginkábbörmé-
nyekvoltak.Atörökországiötvösiparaz
örményaranymívesekkezébenvoltésaz
európairészenmaisazőkezükbenvan.
Szmirnavidékénafügetermelés,szárítás
éskivitelugyancsak.
Aki valaha a kaukázusi, tebriszi,

erzerumi vagy Araxes-vidéki örmények
között járt,akivégigmentegyörmények
laktakisázsiaifalun,vagyvárosonésör-
ményekközöttcsaknéhánynapot is töl-
tött, annak soha eszébe nem jutna, hogy
az említett  kereskedővel egy platform-
ra állítsa az örményt. Előbbi a világhá-
ború alattimenekülései során új lakóhe-
lyénhamarosanhadiszállítóváésbankár-
rálépettelő,mígaBalkánegyesvárosai-
banamészárlásokelőlodamenekültör-
ményekmégévtizedekighazaiföldmíves
népviseletben,bánatosnépdalaikéneklé-
semellett fát vágtak, terhet hordtak, va-
sárnaponként pedig nemzeti hazafias da-
laiktól voltakhangosak azokakis kocs-
mák, ahová jártak.
Kedély, temperamentum, érzékiség

megnyilvánulásai,nemzetiérzésésharci
kedv,azéletveszélyekkelvalószembené-
zéstekintetébenmeglehetősenmesszeáll-
takazelőbbiektől.
Noha évszázadok óta idegen uralom

alattálltak,aholakatonaiszolgálatbanré-
szüknem lehetett,kezükbe fegyvercsak
titkos úton juthatott, Szaszun, Dalvorig,
Ván, Zejthun – az örmény területek kü-
lönböző pontjai - örökre fogják hirdetni
ennek a fajnak a bátorságát, haláltmeg-
vetőharcikészségét.Gugunian Szárkisz, 
Ántránig, Jephrem, Sebuh és más 
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legendás,hírneveshősökennekújabbbi-
zonyítékául szolgáltak.
Az örmény idegenek között zárkózott,

nembarátkozikhamarössze,sohasemlép
felbizalmasan.Nincsbennetúlzottalkal-
mazkodásikészségésnehezen szívja fel
azújabbmillieukultúráját.
Viszont fogékony a tanulásra, ide-

gen nyelveket könnyen sajátít el, 
kultúrkapacitása magas. Nagy akaraterő
és bámulatos szívósság jellemzik. Ezért
tudott mint nemzet megmaradni évezre-
dekmúltán,amikormelletteAssyrésBa-
bilonbirodalmaitűntekelésfolytonosül-
dözésekéstámadásoksúlyaalattnyögött.
Nem csüggedő természetű a legnagyobb
veszélybensem,ésnemhagyjaelmagát.
Szorgalmasésmunkaszerető,habármun-
káját nem kíséri mindig germán alapos-
ság.  Takarékos és vagyongyűjtő, gyak-
ranegészenazsugoriságig.Egyesvidéke-
ken ez maguk között az örmények között 
isközmondásossávált.
A szülők feltétlen tisztelete a családi

kapcsolat alapja, akik minden törekvése
gyermekeikjobbjövőjéreirányul.Csalá-
don kívül viszont hiányzik belőle a kel-
lőtekintélytisztelet,ezértnehezenirányít-
ható, szervezhető. Széthúzás, erős kriti-
kus szellem, ellenzékieskedés, pártosko-
dásnehezítiéletét,amitanyugatidemok-
ráciákfranciaföldrőlátplántáltelveimég
jobbanhelyteleniránybafejlesztettek.

Vallásos nép, melynél a nemzet és val-
lásúgyszólvánegyüttjár.Istenfélelemés
vallásoshitkísérikvégigadiaszpórában
is, megjelenésével együtt jár az örmény
templom felépítése.A tudás nem termel
nálukhitetleneketéspórvagyúrinépegy-
arántvallásosmarad.Azörménytemplo-
mokbanaférfiakésanőkszámaközötti
aránytalanságnincsmeg.Hitétnemhagy-
jaelanyagielőnyökért. Igenkevésazok

száma, akiket a mészárlások idején erő-
szakkal sikerült iszlám hitre áttéríteni.
Százezrek választották inkább a pusztu-
lást,minthitükelhagyását.Történt,hogy
3hónapostörökrémuralomalattegyikfa-
lut erőszakkal áttérítették. A rémuralom
utánmásnapéjjelazifjúságmagávalvit-
teatemetőbeazörménypapot,azegyet-
lenközbeniszlámmódraeltemetetthalot-
tatkiástákésújraeltemettékörményszer-
tartásszerint.
Mulatós kedvű és az itallal szívesen

barátkozik össze. A lakodalmi mulatsá-
gok napokig tartanak. Bizonyosmérték-
ben hazardírozó is. Kedélyét zenéje és
népdalaitükrözikvisszaleginkább.Érzé-
kivilágábannemkicsapongó,nagysúlyt
fektetasszonyaiésleányaierkölcseire.A
hitestársihűtlenségalegnagyobbritkasá-
gok közé tartozik, ha mégis megtörtént,
miattaegész falvakkeltekegymáselleni
harcra,sőtabosszúállástazutódokköte-
lességéve tették.
Ősi hazájában kardforgató és harci-

as.A zejthuniak a török portával szem-
ben 1875-ig megőrizték függetlenségü-
ket.Vitézségükazonbanidegenhatalmak
beugratásárasokszornemváltelőnyükre.
Egyes kalmárkodó diaszpórákbeli örmé-
nyekreeznemérvényes,őkinkábbaké-
nyelmesbéke-életemberei.
Bankéskereskedelmiügyekhezkétség-

telenülnagyérzékevan,amiügyességgel
párosul. Művészetek, költészet, tudomá-
nyok iránt igenfogékony,általábanmint
iparos is felülmúlta a szomszédságában
élőnépeket.AElő-ÁzsiábanésaBalká-
nonmint igen ügyes kereskedők jómód-
jukellenéresemváltottakkikülönösebb
ellenszenvetmindaddig,amígegyesuta-
zókírásaikbanatörökhivatalosköröktet-
szésére törekedve nem illették igaztalan
vádakkalőket,amitaztánatörök-örmény
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viszály okául állítottak be. Ugyanakkor
Rohrbachnémetutazószerint„Egykivá-
lóantehetségesnép,mindazonnépekkö-
zött, kiknekközelébenÁzsiábanéltek, a
tulajdonképpenikultúrahordozói.”1913-
ban egy konstantinápolyi német nyel-
vű újságban ez áll: „Az örmény nemzet
közvetítő szerepet játszott kelet és nyu-
gatközöttésvittékakultúrátolyország-
ba,ahonnanafényhozzánkjött”.Egysok
kötetesfranciaföldrajzimunkábanolvas-
ható: „Azörmény intelligenciája fejében
van,mígageorgiaiétekintetébenrejlik.”

Lord Byronszerint(akinekavelenceiör-
mények Szent Lázárszigeténemléktáblá-
ja isvan):„Azörménymindenerényea
sajátja,míghibáimásoktólszármaznak.”
A világhírű Franz Werfel hatalmas tör-
ténelmi regénye, aMusza Dag negyven
napjanemmás,mintazörménynépmin-
denirányúmesterijellemzése.
(Megjelent dr. Hovhannesian Eghia 
Arménia népe című könyvéből (Kalántai 
nyomda, Gödöllő, 1934) 16-22. oldal 
(részlet, kissé rövidítve)

Gernyeszeg, Teleki-kastély

Sáromberke, Teleki-kripta

Gróf Teleki Sámuel emléktáblája

Gróf Teleki Kálmán

A Barangolás képei


