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Erdélyben már a XI. század óta éltek ugyan örmények, de számuk elenyésző volt. A XVI. 
század elején már nagyobb számban jelen vannak, de ez esetben főleg ideiglenesen Erdélyben 
működő vagy csak egy-egy esetre odaérkező kereskedőkről van szó, vagy olyan telepekről, 
amelyek csekély számú örmény lakossága 1672-ig asszimilálódott. Ezt a tényt a jogi 
szabályozás is alátámasztja, ugyanis 1540-1672. között az erdélyi rendek gyakran alkottak 
törvényeket az idegen kereskedőkről általában, azonban az örményeket külön csak az 1600. évi 
II. tc. említi meg konkrétani.  

Az Erdélybe nagyobb számban betelepülő örmények hosszú utat tettek meg az erdélyi - 
véglegesnek sajnos nem mondható - letelepedésükig.  

A XIII. sz.-ban Örményországot megtámadták a törökök és a tatárok, akik országszerte 
jelentős pusztításokat végeztek. Ennek eredményeként főként az akkori fővárosból, Ániból 
százezrével menekültek el a keresztény örmények. A menekültek a Krim félszigeten telepedtek 
le, ahol főként kereskedelmi tevékenységet folytattak. Az itteni - főként tatárok okozta - 
zavargások miatt nagyobb részük továbbment Lengyelországba, majd - az ottani háborúk miatt 
- Moldvába, - ahol hét várost alapítottak (Focsani, Tecuci, Birlad, Ocna Roman, Iasi, Botosani) 
-, innen pedig - a rájuk kirótt egyre nagyobb terhek és az akkori fejedelem, Duca Voda-val 
kialakult konfliktus miatt - az erdélyi havasokba húzódtak.  

1669-ben I. Apaffy Mihály erdélyi fejedelem engedélyével a piricskei szoroson át 
Gyergyóba mentek, ahol a moldvai zavargások elmúlásáig tartózkodási engedélyt kaptak. A 
források szerint ekkor 3.000 örmény család lépett Erdély földjére.  

A moldvai helyzet stabilizálódását követően az örmények egy kis része visszament 
Moldvába, többségük azonban letelepedési engedélyt kért és kapott I. Apaffy Mihály 
fejedelemtől. Az engedély megadását követően szétszóródtak Erdélyben és létrehozták az első 
örmény kolóniákat Gyergyószentmiklóson, Besztercén, Csíkszépvizen, Görgényszent-imrén, 
Felfalun, Petelén és Ebesfalván (a majdani Erzsébetváros).  

Az Erdély akkor kb. 800 ezer fős népességéhez képest az örmény bevándorlók száma 
elenyészőnek tűnik, de a gazdaságilag Nyugat-Európához képest elmaradott Erdélyben ennyi 
kereskedő és iparos betelepülése már nem jelentéktelen dolog. Természetesen a jómódú 
örmények helyzetét a királyi kincstár sem hagyhatta figyelmen kívül, ezért az örmények 
jelentős összegeket fizettek azon földterületek birtoklásáért, ahová városaikat és helységeiket 
építették.  

Habár az örmények között sok nemesi származású volt, mégsem tekintették nemeseknek 
őket, sőt azok, akik I. Apaffy fejedelemtől, majd a későbbiekben III. Károly-, Mária Terézia- 
és a többi magyar királytól címeres leveleket kaptak nem nyertek alkalmazást hivatalokban. A 
hivatalviseléstől való eltiltás annak volt köszönhető, hogy a származáson kívül az indigenátus, 
modern kifejezéssel az állampolgárság is szerepet játszott a hivatalviselési jog megszabásában. 
Az a tény, hogy az örmények közül sokan kaptak nemesi rangot még nem jelentette azt , hogy 
ezáltal maga az örmény nemzetiség felvételt nyert volna az erdélyi nemzetek körébe.  

Igaz ugyan, hogy a kereskedő-iparos erdélyi örmények sokáig nem is nagyon vágytak 
erre; a tisztviselői álláshoz ugyanis bizonyos iskolázottság és a hivatalos nyelvek tökéletes 
ismerete volt szükséges. Például a közigazgatás területén elsősorban a latin és a magyar, a 
kincstári igazgatásban és a katonai szervek civil állásaiban pedig a német nyelvismeret is, 
valamint az erdélyi közjogban való jártasság alapvető feltétel volt.  



Az 1672-1690. közötti időszakban az örményekre vonatkozó jogi szabályozás igen 
ritka, ami azzal magyarázható, hogy az erdélyi fejedelemség egy igen nehéz korszakot élt, a 
fejedelem által adott privilégiumok másolatait tartalmazó ún. királyi könyveknek pedig csak 
tört része maradt meg ebből a korból. Mindössze két örmény kiváltságlevél dokumentálható ez 
időben: a gyergyószentmiklósi örményeké (1680) és a petelei örményeké (1684), amelyek 
elsősorban bőráruk kereskedelmét engedélyezik Erdély egész területén azzal a feltétellel, hogy 
a petelei örmény kereskedők évente 100 db. kordoványbőrt készítsenek a fejedelem számára.  

Az 1690. utáni időszak már kézzelfoghatóbb eredményeket hoz az örmények számára. 
Ezekből a legjelentősebb az ebesfalvi örmények 1696. évi kiváltságlevele, amely az első 
részletes jogi szabályozás az itt élő örmények számára.  

Ebben az időszakban kiemelkedő szerepet játszott Verzár Auxentius püspök, aki 
nemcsak mint egyházfő, hanem mint kiemelkedő politikai személyiség is segítségére volt az 
örményeknek. Szamosújvár megalapítása (1700) is az ő nevéhez fűződik.  

Ugyancsak ebben az időben történik meg az örmények végleges elhelyezkedése Erdély 
különböző részeiben, és fejlődésnek indulnak a kialakult örmény kolóniák. Mivel az örmények 
többsége kereskedő és iparos volt, ezen a téren is átfogó jogi szabályozás történt.  

1726-ban egy újabb korszak kezdődött az erdélyi örmények számára, amikor 
Szamosújvár megkapta első királyi kiváltságlevelét, amely mezővárosi státuszt adományozott 
a településnek és Örményvárosnak nevezte el.  

A szamosújvári kiváltságlevelet hamarosan (1733) követte az ebesfalviak királyi 
kiváltságlevele, amely kiváltságlevél többek között az ebesfalvi birtok örmény részét 
Erzsébetvárosnak nevezte el. 

Az erdélyi örmények helyzete a jelzett korszak végére rendezetté válik: rendelkeztek 
kereskedelmi szabadsággal, a két fő település pedig saját belső igazgatással is.  

Érdemes megemlíteni, hogy ebben az időszakban áttörés következett be az örmények 
földtulajdonszerzését illetően. Történt ugyanis, hogy a törököket Savoyai Jenő herceg kiűzte 
Dél-Magyarországról, aminek eredményeként az ország ezen részén egy lepusztult, nagy 
részben mocsaras vidék majdnem teljesen lakatlan maradt. A terület vonzóvá tétele érdekében 
a földeket nagyon olcsón árusították, mindenféle korlátozás nélkül, azonban így sem igen akadt 
érdeklődő, pontosabban csak az örmények tartottak rá igényt, akiknek első alkalommal nyílt 
lehetőségük földtulajdon megszerzésére. A törvények értelmében az örmények saját 
településeiken kívül nem vásárolhattak örökös földbirtokot, csupán zálogban vagy 
haszonbérben tarthattak földet, ezért a kivételes lehetőséget igyekeztek kihasználni.  

Érdemes megemlíteni, hogy a törvények szellemében még a XVIII. és XIX. században 
is sok marhakereskedéssel foglalkozó örmény tartott különösen Magyarországon pusztákat 
haszonbérben, amelyek gondozását úgynevezett "pusztási" örményekre bízta.  

Visszatérve a földszerzésre, a felkínált lehetőséggel élve számos örmény család 
költözött ki Szamosújvárról (Karátsonyi, Jakabffy, stb.), Erzsébetvárosról (Kiss, Vertán, 
Issekutz, stb.), valamint Gyergyószentmiklósról (Novák, Czárán, Lázár, stb.) és vásárolt földet 
Dél-Magyarországon. Szongott Kristóf egyik írásában megemlíti, hogy a XVIII. sz. végére e 
földek lettek az ország legjobb termőföldjei és az ott élő örmények voltak a leggazdagabbak az 
erdélyi örmények közül.  

1754-ben az új - a kidolgozójáról, Bethlen Gáborról Systhema Bethlenianumnak 
elnevezett - adórendszer erdélyi életbeléptetésével - újabb nehézségekkel kellett 
szembenézniük az örmény telepeseknek. Ez az adórendszer - az alapvető rendi mentességek 
kivételével - nem volt tekintettel a korábbi privilégiumokban rögzített előnyökre, így hiába 
rögzítették az örmények városok részére kiadott kiváltságlevelek az örmények adóját, 1755-
ben a részükre megállapított adó kétszeresét is kénytelenek voltak megfizetni, fejadó 
szempontjából pedig eléggé magas adókategóriába sorolták be őket, sőt vagyonadót is 
kötelesek voltak fizetni. Az erzsébetvárosi és szamosújvári örmények ennek kiküszöbölésére 



egyszeri adómegváltási összeg befizetését ajánlották fel Mária Teréziának azzal a feltétellel, 
hogy a megváltást újabb kiváltságlevelekben rögzítsék. Mária Terézia az ajánlatot elfogadta és 
a kiváltságleveleket 1758-ban a két város részére megadta. 1759. szeptemberében összeült az 
erdélyi országgyűlés, ahol kihirdetésre kerültek a frissen adományozott kiváltságlevelek, minek 
eredményeként egy újabb rendi tiltakozás vette kezdetét. Újabb, mivel a nemesi rendek számos 
tiltakozás útján próbálták megakadályozni - teljes vagy részleges sikerrel az örmények kiváltság 
- és birtokszerzéseit. A három rendi natio - magyarok, székelyek, szászok - elsősorban a 
birtokszerzést támadta, azzal érvelve, hogy az örmény kereskedők a többi idegen kereskedővel 
együtt csupán megtűrt személyek Erdélyben, honosításuk nem történt meg, így birtokot 
örökjogon nem szerezhetnek. Ennek kapcsán a rendek az összes sérelmüket előadták az 
örményeknek. Az országgyűlés a rendek ellentmondását elutasította arra hivatkozva, hogy azok 
nem emeltek kifogást az 1733. és 1746. évi kiváltságok ellen, továbbá az örmények az elmúlt 
évek alatt már megszerezték az indigenatust, valamint az a tény, hogy az örmények jogokat 
nyernek, mind a Kincstár, mind az ország számára fontosak. Az ügy azonban a királyi udvarig 
eljutott, de a Habsburg-kormányzat - elsősorban pénzügyi érdekből - védelmébe vette az erdélyi 
örményeket, akik maguk is felségfolyamodványokban kérték a kiváltságaiknak történt 
ellentmondás megsemmisítését. Az erős nyomás hatására a rendek visszavonták 
ellentmondásukat és ezt 1761-ben be is jelentették a királynőnek, azt azonban határozottan 
kijelentették, hogy az örményeket nem tekintik állampolgároknak, mivel azt az uralkodótól és 
a rendektől kell kérni, elnyerése esetén pedig az országgyűlésen esküt kell tenni. Lényegében 
ezzel zárult le az 1758. évi örmény privilégiumok körüli vita.  

Az örmény iparosok helyzetének szabályozása előrelépést mutatott e korban, ugyanis 
az addigi helyi szabályozásokkal szemben megjelentek a királyi megerősítésű céhkiváltságok 
(az elsőt a szamosújvári és görgényszentimrei kordován- és szattyánkészítő céh kapta). Érdekes 
azonban, hogy a gyergyószentmiklósi örmény tímár-ipar, amely az egyik legjelentősebb volt, 
még az 1760-as években is céhkiváltságok nélkül működött.  

Az 1770-es évek elején az örmény kereskedőkre és iparosokra egyre nagyobb veszélyt 
kezdett jelenteni a szász konkurencia, amely Samuel Bruckenthal, az erdélyi szászok XVIII-
XIX. századi legnagyobb államférfiuja révén egészen a királynői döntésekig hatást tudott 
gyakorolni a politikában. A szász konkurencia maga is egyre erősebben fenyegetve érezte 
magát, egyáltalán nem alaptalanul, amennyiben figyelembe vesszük, hogy az Erdélyben akkor 
működő 781 kereskedőből több mint 150 örmény volt.  

Ha figyelembe vesszük azt is, hogy a két örmény város (Szamosújvár és Erzsébetváros) 
évi közel 100 ezer forinttal járult hozzá a külkereskedelmi vámjövedelmekhez - ami több 
százezer forintos külkereskedelmi forgalmat jelent - akkor meggyőződéssel állíthatjuk, hogy 
ezen időben Erdély kül- és belkereskedelmi forgalmának kb. 1/4-e örmény kézen volt, így nem 
csoda a többi kereskedő nagy fokú féltékenysége.  

Mindazok ellenére, hogy az örmény kereskedők és iparosok tevékenységét gyakran 
korlátozták, az adózás tekintetében mégis magasabb csoportba lettek beosztva. Mikor a 
Systhema Bethlenianum második 1769-es módosítása után újra adókategóriákba sorolták a 
városokat, a két örmény város fejadó szempontjából a legmagasabb kategóriába került azzal az 
indokolással, hogy polgársága Erdély két leggazdagabb városáéval, az akkor a főváros szerepét 
betöltő Szebenével és a kereskedelmileg oly jelentős Brassóéval van azonos vagyoni szinten.  

Egyetlen területen következett be előrelépés az erdélyi örmények jogai terén, ti. 
1776/77-ben megkapták a közhivatal-viselés jogát. A különböző tiltakozások természetesen itt 
sem maradtak el, de Mária Terézia kitartott elhatározása mellett.  

Az 1780-90. közötti időszak - II. József kora - két szempontból érintette az erdélyi 
örményeket. Az első lényeges változás az volt, hogy II. József bevezette a concivilitas-t, 
miszerint az ország összes lakója azonos polgárjogot kapottx. Ez végleg lezárta az indigenatus 
vitát, így az örmények megszűntek megtűrt elemek lenni, ugyanakkor viszont az örmény 



városok zártságát is veszélyeztette ez az intézkedés, mivel a városokba való be-, illetve az onnan 
történő kitelepülés mindenki számára jogilag megengedetté vált. A második jelentős változás 
Erdély új közigazgatási beosztásának létrehozása volt. Az új beosztás nem volt tekintettel a 
különböző nemzetiségek területi elhelyezkedésére. Mind Erzsébetváros, mind Szamosújvár 
újabb kiváltságlevelek megszerzésével igyekezett önálló státuszát fenntartani. Törekvéseik 
eredményeképpen a két kiváltságlevél megszerzésével egyidejűleg a szabad királyi városi 
státuszt is elnyerték. II. József 1790. januárjában néhány intézkedés kivételével visszavonta 
reformjait és ezzel vitássá vált a két örmény város szabad királyi városi státusza.  

II. József halála után 1791-ben összehívták az országgyűlést, amelyre az örmények is 
kérték meghívásukat. A Kancellária a meghívást az országgyűlés hatáskörébe tartozónak 
tekintve, a kérést nem teljesítette. 

Az országgyűlésen napirendre került az örmények ügye is. A rendek állásfoglalása nem 
volt egyértelmű e tekintetben. A székelyek egyenesen azt követelték, hogy az örmények 
kiváltság-, adomány és nemesleveleit érvénytelenítsék, kereskedelmi tevékenységüket pedig az 
importárukra korlátozzák. Józanabb, de kemény követelésekkel lépett fel a három magyar 
szabad királyi város (Kolozsvár, Marosvásárhely és Gyulafehérvár): ők bizonyos feltételekkel 
járultak volna hozzá a két város szabad királyi városi rangra való emeléséhez. Igényt tartottak 
arra, hogy ezzel az ő jogaik ne csorbuljanak. Ezen túlmenően azonban azt követelték, hogy a 
két város polgárai csak saját városukban élhessenek szabad királyi városi szabadságokkal, 
jogaik gyakorlása ne terjedjen ki a többi szabad királyi városokra, mert ha a magyar szabad 
királyi városokban is korlátlanul kereskedhetnének, ez tönkretenné a magyar kereskedőket. 
Fenntartották jogukat arra, hogy továbbra is csak bizonyos szerződés és taxafizetés mellett 
engedjék meg városaikban az örményeknek a kereskedés folytatását. Mindezen tiltakozások 
ellenére a törvény megszületettii. A rendek felvették a két várost a szabad királyi városok sorába 
tekintettel az uralkodóház iránt tanúsított hűségükre, a kereskedelem előmozdításában 
tanúsított szorgalmukra valamint arra, hogy már hosszú ideje az országban laktak. A törvény 
azonban kimondta az ország tulajdonjogát az összes szabad királyi város felett, valamint azt is, 
hogy az örmények befogadásuk után sem alkothatnak külön nemzetet, terheik és jogaik a 
magyar nemzet tulajdonában lévő más szabad királyi városokéval lesznek azonosak. 
Megkövetelte a törvény a magyar nyelv használatát az igazgatásban, továbbá magyar iskolák 
fenntartását a magyar nyelv művelésére. Kimondta a törvény, hogy az örmény városok 
kiváltságaiból érvénytelen az, ami ellentétes az ország alkotmányával, más szabad királyi 
városok jogaival és a jelen törvénnyel.  

Az örmények az említett rendelkezésekből legsérelmesebbnek magukra nézve a 
kvartély- és előfogat-mentesség eltörlését tartották. Még az országgyűlésen 4 ezer aranyat 
ajánlottak fel a két teher megváltására, a rendek azonban azt nem fogadták el. Az örmények 
ezért felségfolyamodványok sokaságával árasztották el az uralkodót.  

A vita az 1810-11. évi országgyűlésen zárult le kompromisszummal, melynek 
értelmében a készpénzes megváltás helyett a két örmény város hajlandó lett volna kaszárnyát 
építeni annyi katonaság számára, amennyi a város teherbíró képességét nem haladta meg. Az 
országgyűlés határozatainak vizsgálata azonban évekig húzódott a királyi udvarban, és amikor 
a Kancellária végre 1813. közepén 10 felségelőterjesztést tett a két város vitás terhei ügyében, 
az uralkodó - a Habsburg birodalomnak a francia háborúk terhei miatt egyre inkább romló 
pénzügyi helyzetét szem előtt tartva - a készpénzváltság mellett foglalt állást. A döntést a király 
meghozta és felterjesztést kért a Guberniumtól a megváltás összegére nézve, ami a kérdés 
eldöntésének további elhúzódásához vezetett. A Habsburg birodalom kormányzata egyre 
jobban lassult, erdélyi vonatkozásban sokkal fontosabb ügyek is megoldásra vártak (pl. az úrbér 
kérdése), az örményeknek pedig semmi okuk nem volt a sietségre.  

A megoldást csak az 1834-35. évi országgyűlés hozta, amikor az örmények 
fontosabbnak ítélték bekapcsolódásukat Erdély politikai életébe, mint fenntartani a kvartély- és 



előfogatmentességet és egyáltalán a különállást, ezért vállalták annak terheit. Ennek fejében 
viszont teljesen új szövegezésű kiváltságlevelet kértek a királytól. Így született meg az 1837. 
augusztus 15-én az Erzsébetvárosnak adományozott kiváltságlevél, majd egy évvel később 
Szamosújvár kiváltságlevele. Ennek hatására a többi örmény szórvány - elsősorban a 
gyergyószentmiklósi és csíkszépvízi örmények - is megpróbált kiváltságokat szerezni, az ő 
erőfeszítéseik azonban sikertelenek maradtak.  

Az 1848-as évet követő időszakban az örmények egyre nagyobb szerepet vállaltak a 
politikában és a közéletben, ami egy jelentős átstrukturálódást eredményezett soraikban. Ettől 
kezdve megjelentek az örmények miniszteri bársonyszékben, járásbíróságok írnoki asztala 
mellett; tábornokok, akadémikusok, országgyűlési képviselők, egyetemi tanárok, írók, 
nagybirtokosok és hivatalnokokként tűntek fel országszerte.  

Ennek hátrányaként az örmény településekről főként a fiatalok és a középkorúak 
kitelepülése indult meg, ami a települések örmény lakosságának elöregedését, a zártság teljes 
mértékű feladását vonta maga után.  

Az örmény településekről, így különösen Szamosújvár, Erzsébetváros és 
Gyergyószentmiklósról, részletesebben egy következő előadásban lesz szó.  

 


