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Az örmények a 17. századtól kezdve telepedtek le nagyobb számban Erdélyben. Jelentősebb 
közösségeik Szamosújváron, Erzsébetvárosban, Gyergyószentmiklóson és Csíkszépvízen alakultak 
ki, az előbbi két település az örményeknek köszönhetően fejlődött és kapott szabad királyi városi 
rangot. Általában is a városiasodás előmozdítói voltak. Gazdasági tevékenységüknek köszönhetően 
élvezték a központi hatalom támogatását, közösségeik önigazgatását privilégiumok biztosították. 
Főképp a távolsági kereskedelemben töltöttek be jelentős szerepet, a 18. században ők 
monopolizálták Erdély szarvasmarha-kivitelét, de híresek voltak az örmény tímárok is. Gyors 
integrálódásukat a vallási unió is elősegítette. Egy hosszabb folyamat eredményeképpen a 19. század 
végére teljesen elmagyarosodtak, bár származástudatukat a mai napig őrzik.  
 
Az örmény népesség jelentős része a középkor óta diaszpórában él. Szétvándorlásuk különböző idő-
szakokban és útvonalakon történt. Európában és Ázsiában szinte nincs fontosabb kereskedelmi 
telephely, hol ne élt volna néhány örmény család. Lengyelországban jelentős kiváltságoknak 
örvendtek, és fokozatosan a kezükbe került Lengyelország keletre irányuló kereskedelme. Központ-
juk Lemberg volt, ahol az örmény püspök is székelt. Moldvában az örmények megjelenését szintén 
igen korai időszakra tehetjük; feltehetően már a 14. században fontos szerepet játszottak a 
kereskedelemben. 
 
 
Betelepedés erdélybe 
A történelmi hagyomány az örmények erdélyi megtelepedését az 1672. évhez köti, amikor 
feltehetően a moldvai örmények egy nagyobb csoportja költözött be Erdélybe. A betelepedést 
egyesek a vallási üldözések számlájára írják. Moldvában voltak időszakok, amikor vallási türelmet-
lenség nyilvánult meg az örményekkel szemben, amint ez Tokati Minász verses krónikájából is 
kiderül. Mások szerint a fő indítóok politikai vagy gazdasági természetű lehetett. 1672-ben és az azt 
közvetlenül megelőző években a török-lengyel harcok Moldva területén is zajlottak, s a dúlások 
szintén hozzájárulhattak az örmények áttelepüléséhez. Ráadásul az oszmán támadások miatt a 
Fekete-tengert a Balti-tengerrel összekötő kereskedelmi útvonal bizonyos időre Erdély területére 
tevődött át. 
Nem jöttek azonban ismeretlen országba: kereskedelmi kapcsolataikat Erdéllyel jóval korábbi 
időszakra tehetjük, a forrásokban már a 14. század végétől felbukkannak az örmény kereskedők, a 
lengyelországi és moldvai örmények mellett a tőkeerős konstantinápolyiak is. Az Erdélyi 
Fejedelemség korában aztán egyre gyakrabban történik említés róluk. Többször törvényben is 
szabályozták az örmény, görög, szerb, bolgár, dalmát és más kereskedő elemek részvételét a feje-
delemség kereskedelmében. 
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A bevándorlás tehát nem köthető egyetlen időponthoz; jóval 1672 előtt megkezdődött, és sokáig 
lassú beszivárgás formájában történt. Ilyen előzmények után jött át Moldvából az örmények egy 
nagyobb csoportja 1672-ben vagy az azt közvetlenül megelőző években az általuk jól ismert 
szorosokon, és telepedett le kezdetben ezek közelében - Besztercén, Gyergyószentmiklóson, 
Csíkszépvízen, Görgényszentimrén, Petelén, Marosfelfa- luban, Ebesfalván -, kapcsolatban maradva 
moldvai rokonaikkal. Apafi Mihály fejedelem szívesen fogadta őket; egy részüket ebesfalvi birtokán 
telepítette le. Az örmények különböző kiváltságokat is kaptak, így a szabad kereskedés és 
bíróválasztás jogát. Besztercéről azonban, ahol az örmények vezető rétege telepedett le - köztük 
Minász püspök is -, a szászok egy pestis- járvány ürügyén 1712-ben kiűzték a nem-kívánatos 
konkurenciát. Az itteni örmények - a vezető réteggel együtt - a kiűzést követően költöztek át 
Szamosújvárra, ahol megalapították az erdélyi „örmény metropolist”. 
Bár kezdettől fogva élveztek kiváltságokat, nem sikerült általános, az egész örmény közösséget 
átfogó privilégiumot szerezniük. A 18. század elején megpróbálták Erdély három rendi nemzete mel-
lett külön nációként való elismerésüket  kieszközölni a bécsi udvarban, ez azonban nem járt sikerrel. 
Szamosújvár 1726-ban, Ebesfalva 1733-ban jutott kiváltság- levélhez III. Károlytól. Ez utóbbi 
település akkor kapta - a helyi örmény katolikus plébánia védőszentje, Árpád-házi Szent Erzsébet 
után - az Erzsébetváros nevet. Szamosújvár 1736-ban zálogba vette a szamosújvári uradalom 
maradékát. 1758-ban pedig Erzsébetváros vette meg - a rendek tiltakozása ellenére - az ebesfalvi 
uradalmat Bethlen Gábor erdélyi udvari kancellártól. A kezdetben egységes örmény compania előbb 
kettévált, belső (Szamosújvár) és külső (Erzsébetváros központtal) companiára, majd a 18. század 
végén ez utóbbi is szétforgácsolódott. 
A székelyföldi örmények hosszú ideig az erzsébetvárosi örmény bíró joghatósága alatt álltak. Már az 
1715. évi összeírás külön említette a gyergyószentmiklósi és a csíkszépvízi örmény bírót is, 
fellebbezési fórumuk azonban a 18. század végéig az erzsébetvárosi tanács maradt. Bár e két kisebb 
helységnek nem sikerült a Szamosújváréhoz és Erzsébetvároséhoz hasonló privilégiumokat elérnie - 
amelyek II. Józseftől szabad királyi városi rangot kaptak -, a széktől való bizonyos fokú 
függetlenségüket viszont elismerték. 
Á hagyomány 3000 örmény család beköltözéséről tud. Még a nemrég megjelent munkákban is a 
fenti számot találjuk, vagy ennek a „józan ész” alapján némileg mérsékelt változatát. A betelepedés 
idejéből sajnos összeírások nem maradtak ránk, így a 18. század eleji összeírások alapján kell 
következtetnünk a néhány évtizeddel korábbi állapotokra is. Anélkül, hogy az örmények szerepét Er-
dély gazdasági életében csökkenteni kívánnánk, a 3000-es számot alaposan mérsékelnünk kell: a 
beköltöző családok száma 300 alatt lehetett, hiszen 1715-ben is csupán mintegy 220-240 örmény 
család élt Erdélyben. Ezzel összefüggésben talán érdemes megjegyezni, hogy a 3000-es szám más 
mitikus történetekben is előfordul, így például Kézai Simon krónikája nyomán a székelyek hun 
eredetének mítosza is Csaba királyfi 3000 hunjáról tud, akik a vesztes csata után a Csigla mezején 
húzták meg magukat, és ők lettek a székelyek ősei. 
Az örmény lakosság fluktuációja kezdetben meglehetősen magas volt. ÁII. Rákóczi Ferenc vezette 
szabadságharc pusztításai demográfiai hanyatlást vontak maguk után. Ebesfalva leégett, és a szájha-
gyomány szerint a lakosság egy része visszaköltözött Moldvába, Szépvizet pedig - ugyancsak a 
hagyomány szerint - a tatárok dúlták fel a 17. század végén, elhurcolva a lakosságot. A17-18. század 
fordulóján tehát jelentős népességmozgással számolhatunk, s ez később is számottevő maradt, 
egészen a 18. század közepéig. Míg a századfordulón alighanem a Moldvába visszatelepülök voltak 
többségben, a harcok lecsendesülésével az ellenkező irányú mozgás, az Erdélybe való bevándorlás 
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lett sokkal jelentősebb, amely folyamatosan zajlott a 18. század első harmadában, de még utána is a 
század közepéig, sőt szórványosan még később is. 
 
Az örmény kereskedők  
Az örmények Erdélyben is, mint máshol Kelet-Európábán, kereskedelemmel és kézművességgel, 
ezen belül főleg bőrfeldolgozással foglalkoztak. Az erdélyi örmény társadalomban volt egy 
viszonylag szűk, de gazdag és sikeres kereskedőréteg, egy jelentős, főleg tímárokból és kalmárokból 
álló középréteg, a családfők egy része pedig szerény körülmények között űzte az ipart vagy 
kereskedést. Gyakori volt a kettős vagy hármas foglalkozás is, hiszen a tímár és mészáros szakmák 
szoros kapcsolatban állnak az állat- és borkereskedelemmel. 
Elsősorban azonban a marhakereskedelemre specializálódtak; Erdélyből, de jelentős számban 
Moldvából és Havasalföldről vásárolták fel a szarvasmarhát, majd felhizlalva adták tovább Pest és 
főleg Bécs vásárain, így jelentős szerepet töltöttek be Bécs húsellátásában. Egyes források szerint 
ennél messzebb, délnémet és itáliai városokig is eljutottak az örmény marhakereskedők. A 18. század 
első feléből Erdély külkereskedelméről fennmaradt hézagos adatok azt mutatják, hogy az állatexport 
képviselte a teljes kivitel több mint felét, s ennek 90%-át a szarvasmarha exportja tette ki, ezt pedig 
jórészt az örmények monopolizálták. Az erdélyi kereskedők jelentős hányada került ki az örmények 
közül. Tőkeerejük alapján is jelentős súlyt képviseltek a 18. században, hiszen már röviddel 
betelepedésük után, 1700-ban ugyanannyi adót fizettek, mint a szebeni és háromszor annyit, mint a 
brassói görög kereskedőtársulat. 
Jól rávilágít kereskedelmi módszereikre egy 19. század eleji szerző. Lucas Joseph Marienburg 
leírásából ismerjük, hogyan vásárolták fel az örmények a szarvasmarhát Moldvában vagy máshol, és 
hogyan hizlalták fel bérelt vagy saját legelőiken Erdélyben, a Bánságban és az Alföldön. A felhizlalt 
állatokat nagyobbrészt Bécsben értékesítették rövid lejáratú váltók és kötvények ellenében. Azok, 
akik kizárólag marhakereskedésre szakosodtak, átadták a váltókat más örmény kereskedőknek, akik 
Bécsben bevásároltak, majd otthon eladták áruikat, ebből kifizették a marhakereskedőket, akik aztán 
a pénzt új állatok beszerzésére fordították, és a körforgás kezdődött elölről. A rendszernek több 
előnye is volt, nem kellett sok készpénzzel járniuk-kelniük, amikor szükségük volt rá, mégis nagy 
összeg fölött rendelkezhettek, anélkül hogy hitelhez kellett volna folyamodniuk. Ezenfelül sokkal 
nagyobb árukészletük volt, mint ha csak saját erejükre lettek volna utalva. 
A kiskereskedelemben betöltött szerepük a vidék életében legalább ilyen fontos. Erdély 
kereskedőinek jelentős része közülük került ki, boltjaik látták el áruval a kisebb és nagyobb 
városokat. A szegényebb örmények vándorkereskedőként járták az országot a Pestről és máshonnan 
beszerzett portékával. Az „örmény” és a „kereskedő” különösen a Székelyföldön egymás 
szinonimáivá váltak, de a 18-19. században Erdély minden jelentősebb településén találunk örmény 
kereskedőket. A 18. század közepén Kemény Ádám báró megkérte a szamosújvári főbírót, hirdesse 
ki a városban az új pusztakamarási vásárt, „minthogy az örménységből szokott a sokadalmak lelke 
állani”. Gazdasági tevékenységükből következően az örményeknek nagy szerepük volt Erdélyben, 
főként pedig a székely székekben a pénzforgalom kibontakozásában is. 
Az örmények megtelepedésük után hamarosan szétrajzottak, ahogy Orbán Balázs írja, „szétterjedtek 
ők az ország minden városába; mivel pedig a magyar földművelő, kereskedéshez nem értő s azt balul 
lenéző nemzet volt, ők a kereskedést csaknem mindenütt kezeikbe véve felgazdagodtak, 
meglépesedtek”. Kereskedelmi tevékenységük nyomán Erdély minden városában megtaláljuk őket, 
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de nem álltak meg Erdély határainál. A gazdagabb örmény kereskedők már a 18. században béreltek 
a Bánságban és az Alföldön állathizlalásra alkalmas pusztákat, majd nemesi címet szerezve meg is 
vásárolták ezeket. A Bánság visszacsatolása után Torontál vármegyében például több örmény család 
is nagy birtokot vásárolt. A kincstári javak elárverezése nyomán (1781) a Karátsonyi család a 
beodrai, a Kiss család az ittebei és eleméri, a Lázár család pedig az écskai birtokot szerezte meg. A 
Karátsonyi család - amelyik a 20. század elején 20 ezer holdnyi birtokkal rendelkezett Torontál és 
Temes megyékben - egyik ága a 19. század közepén grófi címet is kapott. 
Egy másik érdekes karrier a kolozsvári örmény kereskedő, Szábel Boldizsár családjáé. Szábel 1815-
ben végrendeletileg ispotályt alapított, fia, Menyhért Kolozsvár ismert rövidáru- és 
fűszerkereskedője, a külső tanács tagja volt a reformkorban. Fiát, az ifjú Boldizsárt Bécsben 
taníttatta, aki később nagykereskedőként a morvaországi Olmützben telepedett le. 1848-ban ő 
képviselte a várost az osztrák alkotmányozó gyűlésen (Reichstagban), majd a következő évben a 
frankfurti alkotmányozó nemzetgyűlésen. A nagykereskedő, majd fonodatulajdonos Szábelt az 
olmützi Kereskedelmi és Iparkamara elnökévé választották. 1861-ben a morva tartománygyűlés 
képviselője lett, 1861-68 között a Birodalmi Tanács (Reichsrat) tagja volt. 
 
 
Céhes élet, városiasodás  
Az örmények másik fő tevékenységi területe a bőrfeldolgozás, fő specialitásuk a kordován készítése 
volt, amelynek titkát ők hozták be Erdélybe. Az örmény tímárok már korán társaságba tömörültek. A 
18. század elején említik Erdélyben az örmény tímárcéhet, amely egy lengyelországi örmény 
társaság mintájára alakult, és bár szabadalomlevél híján, de teljesen az igazi céhek mintájára 
működött. 
Szamosújvár mellett Gyergyószentmiklóson is működött tímárcéh. A18. század közepén a 
gyergyószentmiklósi örmények úgy folytatták tevékenységüket, „mintha valóságos privilégiumok 
volna", a céhmestert évente választották, szabályozták a bőrök vásárlását, eladását, a vásárokra vi-
hető bőrök számát stb. A gyergyószentmiklósi örmények nagy része tímár volt, a 18. század végén 
160 körül mozgott a számuk. A 18-19. század fordulóján a tíz vagy több munkással dolgozó 
„tímárfábrikák” száma meghaladta a húszat, ezenkívül még több kisebb műhely is működött. A divat 
változásával együtt - „az egész világ megpapucsosodott”, ahogy ezt szemléletesen írták - számuk a 
19. század elején egyre csökkent, 1820-ban már csak tíz műhelyt találunk. 
A marhakereskedelem mellett, illetve annak visszaesésével a gyergyói örmények kezdtek áttérni a 
fakereskedelemre. A Maroson való tutajozásra már a fejedelemség korából vannak adataink, a 18. 
század végétől aztán a gyergyói fakereskedelem mindinkább az örmények kezébe került. Saját vagy 
bérelt fűrészmalmokban vágatták a deszkát. Nagy mennyiségben vásároltak a parasztoktól is, és vagy 
a Maroson úsztatták le Aradig, vagy a Kis- Besztercén Moldva felé, majd a Szereten és a Dunán 
Galacig, ahol értékesítették, gyakran görög, török vagy román kereskedők közreműködésével. A 
gyergyói deszkák Konstantinápolyig is eljutottak. 
 
Az örmények gazdasági tevékenységük révén az urbanizációt is elősegítették. Szamosújvár és 
Erzsébetváros II. Józseftől szabad királyi városi kiváltságot kapott - igaz, ezt az erdélyi rendek csak  
jóval később, hosszas viták után ismerték el. Rajtuk kívül a 18. században és a 19. század első 
felében egyetlen másik erdélyi városnak sem sikerült szabad királyi városi rangra emelkednie. A 
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városiasodásra két székelyföldi telepük is jó példa. Orbán Balázs szerint a 19. század közepén 
„Szépvíz sokadalmakkal és hetivásárokkal bíró falu csak, pedig sokkal városiabb külleme van, mint a 

város névvel fennelgó' Csík-Szeredának, térés piacán több emeletes ház és bolt, s élénk kereskedelmi 
mozgalom, mit az itt lakó és vállalkozó szellemű örmények idéznek elő”.  
Legjobban talán Michael Lebrecht 18. század végén írt jellemzése érzékelteti, mit is jelentettek az 
örmények Erdély gazdasági életében: „A görögök és az örmények olyanok az erdélyi 
államszervezetben, mint az érverés az emberi testben. Bővérűségét éppen úgy jelzik, mint a lázat. 
Arckifejezésükről egész pontosan le lehet olvasni, hogy az állam egészséges-e vagy pedig sorvadás 
emészti." 
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Beilleszkedés, nyelvváltás, identitásválság  
Bár az erdélyi örmények is közvetítő kisebbségként jelentek meg Erdélyben, mégis némileg más 
pályát futottak be, mint más hasonló csoportok, és sikeresen integrálódtak Erdély társadalmába. A 
központi hatalom támogatását élvezve erőfeszítéseket tettek a domináns csoportba, a magyarságba 
való integrálódásra, miközben sikeresen megőrizték kulturális identitásukat. Nem ismeretlen a 
szakirodalomból a hagyományos társadalmak ellenérzése a kereskedőkkel szemben, akik nézetük 
szerint nem végeznek hasznos tevékenységet, hanem csak „kizsákmányolják" mások munkáját. Bár 
az együttélés Erdély más népeivel általában békésnek bizonyult, kezdetben az örményeket is 
meglehetős bizalmatlansággal fogadták, a 18. században még szép számmal találunk negatív 
sztereotípiákat a forrásokban. Az örmények azonban fokozatosan elvesztették azokat a negatív 
tulajdonságaikat a magyarok szemében, amelyek általában a közvetítő kereskedelemben részt vevő 
népcsoportokat szokták jellemezni. 
Integrálódásukat kétségkívül elősegítette a 18. század elején az Oxendio Virzeresco címzetes 
püspök, az erdélyi örmények apostoli vikáriusa által szorgalmazott vallási unió. A katolikus 
egyházzal való unió révén számíthattak a központi hatalom támogatására, és vesztettek 
idegenségükből. A változás másik okát az örmények zárt csoportjának fellazulásában és a meginduló 
asszimilációs folyamatban kereshetjük. A gazdag örmény réteg nemesi címeket szerzett, és 
életmódjában is fokozatosan hasonult a nemességhez. Közülük többen szép karriert futottak be. 
Úgyszintén fontos impulzus volt, hogy két szabad királyi városukat az erdélyi országgyűlés a magyar 
rendi nemzet kebelébe iktatta be. 
A székelyföldi örmény közösségekben már a 18. század végén megindult a nyelvváltás, a nyelvi 
magyarosodás, ez a két szabad királyi városban - a nagyobb közösségnek, a kiváltságoknak és az 
örmény nyelvű iskoláknak köszönhetően - csak a 19. században következett be. A reformkorban a 
magyar liberális nemesség és értelmiség az örményekben szövetségest látott az alig létező magyar 
polgárság pótlására. Ezt a folyamatot pecsételte meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc. 
Korábban az örmények a rendi magyar nemzet részeként integrálódtak a sajátos erdélyi három 
politikai nemzet és négy bevett vallás rendszerébe. 1848-ban az örmény közösség (is) elvesztette 
rendi jellegű kiváltságait, és ez tovább gyengítette különállásukat. A rendi identitás helyett azonban 
1848-49 a közös nemzethez tartozás élményét kínálta. 
A felgyorsult asszimiláció azonban identitásválságot is okozott. Válaszként az értelmiség egy része - 
főként a szamosújvári elit - mozgalmat indított az örmény katolikus egyház autonómiájáért, sőt egy 
örmény püspökség létrehozását tűzte ki célul. Az identitásválságra való válaszként született meg a 
19. század második felében - tehát amikor az örmények már majdnem teljesen elmagyarosodtak - az 
új ideológia, az armenizmus, amelynek segítségével egy értelmiségi csoport újjá akarta éleszteni az 
örmény nemzeti öntudatot. 
A 19. század végén a Szamosújváron megjelenő havi szemle, a Szongott Kristóf által szerkesztett 
Armenia folyóirat körül kialakult értelmiségi csoport dolgozta ki az armenizmust, mely két síkon 
próbálta megfogalmazni a magyarországi örmények önazonosságát: politikai értelemben a magyar 
nemzet részeként határozták meg magukat, kulturális értelemben viszont különállóságukat kívánták 
hangoztatni. E historizáló ideológia révén egyrészt igazolni akarták az örmény nép világtörténelmi 
kivételességét (lásd az Ara- rát-Noé-mítoszt, az Áni-örmény öntudatot vagy a kereszténység elsőként 
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történt felvételét), másrészt pedig azt szerették volna bizonyítani, hogy az örmények nél-
külözhetetlenek a magyar történelemben. Kulturális értelemben örményként határozták meg 
magukat, politikailag viszont a magyar nemzet részeként. 
Az armenizmus ideológiája azonban nem tudta megállítani a 19. század végére, 20. század elejére 
igencsak előrehaladott asszimilációs folyamatot. Az integráció sikerét kétségkívül jelzi a dualizmus 
korának számos örmény származású politikusa, gazdasági szakembere, művésze, akik jelentős 
karriert futottak be. Az asszimiláció azonban nem jelentette a gyökerek megtagadását, az örmény 
identitás egy részét - úgy tűnik - a leszármazottaknak a mai napig sikerült megőrizniük. A 
rendszerváltozások nyomán mind Magyarországon, mind Erdélyben újabb kísérletek történtek az 
„elveszett identitás” felélesztésére egyfajta „neoarmenizmus” jegyében. 
 
(A szerző történész, a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem professzora)  


