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KIK A MAGYARORSZÁGI ÖRMÉNYEK?

Az örmények a világ első keresztény államát 

hozták létre 301-ben Világosító Szent Gergely 

térítése következtében. Óriási kultúrájuk az 

egyetemes kultúrát gazdagítja. Sokezeréves 

viharos történelmük során sokszor kellett 

menekülniük hazájukból, így Örményországban 

ma töredéke él a hajdani örménységnek. 

A magyarországon élő örmény nemzetiség tagjai 

három betelepülési hullámban érkeztek:

A magyarországon élő örmény 

családok nagy része többszáz 

éve hagyta el Örményországot. 

Ők az örménymagyarok. Számos 

családban veszhetett el mára az 

örmény származás ismerete és 

sok embernek lehetnek örmény 

felmenői, amiről ma már nincs 

tudomása.

E füzet a számukra készült, ab-

ban a reményben, hogy esetleg 

bármi benne található információ 

felkelti a kíváncsiságukat, hogy 

megismerjék az örménységet és 

felkutassák örmény eredetüket. 

Természetesen az sem baj, ha 

valaki nem örmény (nem lehet 

mindenki tökéletes :) ), ebben az 

esetben reméljük, hogy tetszeni 

fog bemutatónk erről a gyönyörű 

kultúráról.



A legjelentősebb létszámú első hullámot képezi a XIII. században az 

„ezeregytornyú” ANI örmény székesfővárosból elüldözött örmények 

bevándorlása. Ők először a Krímbe, majd onnan Moldván keresztül 

Erdélybe jutottak a XVII. sz. második felében, ahol I. Apafi Mihály erdélyi 

fejedelem engedélyével négy jelentős örmény településen telepedtek 

le: Szamosújvár, Erzsébetváros, Gyergyószentmiklós és Csíkszépvíz.

Trianon és a II. világháború után az erdélyi magyarörmények számot-

tevő része Magyarországra települt át, jelentős hányada Budapesten 

él. A történelmi örménység tehát magyar anyanyelvű, mind Magyar-

országon, mind Erdély területén, vallását tekintve örmény szertartású 

római katolikus.

A harmadik hullámot a 

második világháború után, 

a 70-es évektől a Szovjet-

unióból (Szovjet-Örmény 

tagköztársaság), majd 

1991-től az önálló Örmény 

Köztársaságból betelepülő 

örmények alkotják. Létszá-

muk mintegy 300 fő körül 

van. Ők beszélik az örmény 

nyelvet (keleti örmény nyelv- 

járás), s általában az ortodox, 

más néven apostoli örmény 

egyházhoz tartoznak. Őket 

keleti örményeknek nevez-

zük, ezzel jelezve örmény 

nyelvűségüket.

A magyarörmények (első bete-

lepülési hullám) alkotják a hazai 

örménység túlnyomó részét. 

Ám mivel sokuk már elvesztette 

örmény gyökereit, nehéz őket 

felkutatni.

https://www.youtube.com/watch?v=f64asmvRim0

https://www.youtube.com/watch?v=BWccYR19_lQ 

https://www.youtube.com/watch?v=YisFZ4yHll8 

https://www.youtube.com/watch?v=LATd9i3e9W4 

https://www.youtube.com/watch?v=xTxBXTQCZAI A
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A második betelepülési hullámmal 

érkezettek a XX. század eleji ifjú-

török mozgalom által célul tűzött 

örmény népirtás elöl menekültek. 

Létszámuk Magyarországon 

nem számottevő, mert zömében 

tovább menekültek nyugat felé. 

https://www.youtube.com/watch?v=f64asmvRim0
https://www.youtube.com/watch?v=BWccYR19_lQ
https://www.youtube.com/watch?v=YisFZ4yHll8
https://www.youtube.com/watch?v=LATd9i3e9W4
https://www.youtube.com/watch?v=xTxBXTQCZAI






ÖRMÉNYORSZÁG

Örményország területe 29 800 km², népessége hárommillió fő. 

Fővárosa Jereván. Örményország jelenlegi területe csak egy apró 

részét képezte az ókorban a Közel-Kelet nagy területeit uraló örmény 

civilizációnak, amely hatalmának csúcsán a Fekete-tenger délkeleti 

partvidékétől egészen a Földközi-tengerig, a Kaszpi-tengerig és az 

Urmia-tóig befolyása alá vonta a területeket. 

A magyarörmények hagyo-

mánya szerint őseik az „1001 

tornyú” ANI városából indultak 

útnak, hogy új hazát keres-

senek. A hagyomány 3000 

örmény család letelepedé-

séről tud, de ez valójában 

inkább 300 alatt lehetett, 

hiszen 1715-ben is csupán 

mintegy 220-240 örmény 

család élt Erdélyben.

Ani a középkori Örményország fővárosa 

volt, amelynek romjai ma Törökország 

Kars tartományában találhatók az örmény 

határ mellett, 1400 méteres magasság-

ban. A helyszín 2016-ban a világörökség 

részévé vált.

Az 5137 méter magas Ararát az 

örmény nép „szent hegy”-e. Az 

ősi örmény mitológia szerint az 

istenek otthona volt, a kereszté-

nyek szerint itt feneklett meg 

Noé bárkája. A hegy 1920 óta 

Törökország területén van.

Az 1001 tornyú Ani 
képzelt látképe
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AZ ÖRMÉNY ÍRÁS

Az örmény abc 31 mással-

hangzóból és 7 magánhang- 

zóból áll. Mindegyik betűnek 

megvan az egyedi szám 

jelentése is. Az örmény írást 

Szent Meszrop Mastoc alakí-

totta ki i. sz. 405-ben. 

AZ ÖRMÉNY NYELV

Az örmény nyelv az indoeurópai nyelvcsalád keleti ágába tartozó nyelv, 

amelyet elsősorban Örményországban, Grúziában és az örmény 

diaszpórákban beszélnek. Közelebbi rokonságban az indoiráni nyel-

vekkel áll. A nyelvet ma megközelítőleg 6,7 millió ember beszéli, ebből 

2,8 millió lakik a mai Örményországban. 
AZ ÖRMÉNY KÓDEXMŰVÉSZET

Az örmény kéziratmásolás és 

miniatúrafestés már az örmény 

abc kialakításakor kezdődött. A 

legkorábbi kéziratok az V-VII. szá-

zadból valók és kézzel másolt és 

díszített kódexek egészen a XIX. 

századig készültek. Mindegyik 

évszázad és országrész adott 

valamit a teljes örmény díszítő-

művészethez. Voltak fellendülések 

és hanyatlások, hatottak rá más 

kultúrák, teremtettek új stílusokat 

kiemelkedő mesterek és okozott 

törést egy-egy háború. 

Itt olvashatsz többet az örmény 

kódexekről és díszítésükről:

magyarormenytudastar.hu/

tudastar/kiallitasok/az-ormeny-

kodexmuveszet/

http://magyarormenytudastar.hu/tudastar/kiallitasok/az-ormeny-kodexmuveszet/
http://magyarormenytudastar.hu/tudastar/kiallitasok/az-ormeny-kodexmuveszet/
http://magyarormenytudastar.hu/tudastar/kiallitasok/az-ormeny-kodexmuveszet/


ÖRMÉNY NÉPVISELET

Az örmény népviselet általános elneve-

zése a „taraz”. A pontos felépítése, for-

mája, színe, díszítése tájegységenként 

változik, attól is függően, hogy mely 

területeket milyen külső benyomás ért 

vagy milyen a helyi klíma. Alapvetően 

a számos kisebb-nagyobb változato-

kat két fő csoportba osztják fel, keleti 

és nyugati örmény viselet. A taraz az 

anyagválasztásban, díszítésben és 

színek használatában megmutatja vise- 

lőjének szociális és gazdasági helyzetét.

TRADICIONÁLIS ZENE

Ha tradicionális örmény zenéről esik 

szó, akkor gondolhatunk vallási 

zenére is (sharaganok, kórusművek), 

illetve népzenére is. 

Az örmény zenében használt hang- 

szerek közül a legismertebb a duduk, 

egy fafúvós hangszer, amit tradicio-

nálisan sárgabarack fából készítenek.

MODERN ZENE

A modern örmény zene erősen a 

tradicionális zenében gyökerezik. 

A modern popzenében is sok-

szor dominálnak az ősi dallamok 

és hangszerek. Mutatunk néhány 

videót, ahol nemcsak a zenei 

hangzás alkalmaz tradicionális 

ritmusokat és hangszereket, de a 

képeken is átsüt az örmény kultúra szeretete. Ezekben a videókban 

megjelennek az örmény szőnyegek, táncok, ékszerek, öltözetek, 

néhol a legszokatlanabb módokon, viszont jól látszik, hogy a fiatalabb 

generációk is értéket látnak a tradicionális örmény kultúrában.

A tradicionális öltözködésről egy cikk: 

https://eokk.hu/2020/09/23/ormeny-

oltozkodes-es-nepviselet/

https://www.youtube.com/watch?v=PKkrd9fmtI4

https://www.youtube.com/watch?v=t_ommjqD3-M

https://www.youtube.com/watch?v=wCkXRblVb3U

https://www.youtube.com/watch?v=bkgy1lCV1U4

https://www.youtube.com/watch?v=lCuFKxCDh1Q

https://www.youtube.com/watch?v=o7Upt-XuBw4

https://www.youtube.com/watch?v=GXWXhXoFBWY

https://www.youtube.com/watch?v=Pv2YlbEWaM8
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https://eokk.hu/2020/09/23/ormeny-oltozkodes-es-nepviselet/
https://eokk.hu/2020/09/23/ormeny-oltozkodes-es-nepviselet/
https://www.youtube.com/watch?v=PKkrd9fmtI4
https://www.youtube.com/watch?v=t_ommjqD3-M
https://www.youtube.com/watch?v=wCkXRblVb3U
https://www.youtube.com/watch?v=bkgy1lCV1U4
https://www.youtube.com/watch?v=lCuFKxCDh1Q
https://www.youtube.com/watch?v=o7Upt-XuBw4
https://www.youtube.com/watch?v=GXWXhXoFBWY
https://www.youtube.com/watch?v=Pv2YlbEWaM8


ÉPÍTÉSZET

Az örmény építészet legszebb 

emlékei a középkori templomok 

és kolostorok. Jellemzőik:

• Hegyes kupolák, amelyek a 

Nagy-Ararátra hasonlítanak.

• A függőlegesség megerősí-

tése magas, keskeny abla-

kokkal.

• A freskók és a faragványok 

díszesek és kavargó, össze-

   fonódó szőlőtőkéket és  

lombokat tartalmaznak.

• A kupola megtámasztásához

   keresztezett boltozatos tető-

zetet alkalmaztak.

• A külső falakon is találhatunk 

díszes faragásokat.

Noravank 
kolostorKHACSKAR

A Khacskar, más néven 

Örmény kereszteskő egy 

ember magasságú fara-

gott emlékmű egy rozet-

tán vagy napkorongon 

elhelyezett kereszttel a 

középpontjában, további 

motívumokkal körülvéve, 

mint pl. fonatok, áttört 

csipkemotívumok vagy 

szőlőfürtök.



Az ókori görög, örmény és arab 

források számos helyen írnak 

arról, hogy milyen gyönyörű és 

finomságú szőnyegeket és 

textileket gyártottak Örmény-

országban. A korabeli krónikák szerint szőnyegekkel fizettek sarcot 

az örmények a bagdadi kalifának a VIII. században, és később Marco 

Polo is elismerően említi meg az örmény szőnyegeket.  A jellegzetes 

örmény piros festék értékes kincs volt az egész Mediterrán világon.

SZŐNYEGEK

Kevés olyan nép van, mint az örmények, akik időszámításunk előtti 

évezredtől folyamatos emlékekkel és bizonyítékokkal tud szolgálni 

gazdag textil művészetéről. Az örmény textilgyártás és díszítés mű-

vészete háromezer évnyi változatosságot és tradíciót tud felmutatni. 

Szőnyeget minden családban 

szőttek. A fonal sodrásától a 

festésén keresztül a szőnyeg-

készítés legtöbb fázisa a nők 

feladata volt.

CSIPKÉK ÉS HÍMZÉSEK

Míg Európában a hímzés és 

csipke készítés leginkább a ne-

messég asszonyai körében űzött 

időtöltés volt, Örményországban 

minden háztartásban készítettek 

ilyen módon díszített tárgyakat. 

A háztartásban fellelhető csipkék 

és hímzett eszközök emelték a 

ház státuszát, elismerést hoztak 

a ház asszonyának, aki készítette 

őket. A leghíresebb technika és 

stílus a „marash” volt, amely 

Marash környékén alakult ki 

(Kilíkia területe), bár más terü-

leteknek is megvolt a maguk 

jellegzetes stílusa. 



LEHET, HOGY NEKEM IS VANNAK 

ÖRMÉNY FELMENŐIM? MIT CSI-

NÁLJAK, HOGY KIDERÜLJÖN?

Reméljük, hogy számos olvasó-

ban felmerült a gondolat, hogy 

lehet, hogy erdélyi, illetve erdélyi 

örmény gyökerei lehetnek. Fontos 

számunkra, hogy segítsük őket 

felkutatni családi történetüket. 

Számos szervezet és honlap se-

gítheti abban, hogy ezt kiderítse. 

Lépjen velünk kapcsolatba a 

hátsó borítón látható módokon.

Első lépésként a legfontosabb 

beszélgetni az idősebb családta-

gokkal, hogy minél több részlet 

kiderüljön a család eredetéről, a 

felmenőkről. Átnézni a régi irato-

kat, családi fotókat.

A Tudástár, Örmény Arcok, Csa-

ládnevek és a portál oldalakon 

olvasgatva sok mindent megtud-

hat. Örülünk, hogyha eljön ese-

ményekre, megnéz minket.

Jó érzés olyan nemzetiséghez 

tartozni, amely oly sokat adott e 

hazának és a világnak. Mindenki 

büszke lehet örménységére, ha 

csak egy icipici hányadban is 

csorog ereiben örmény vér.

ÖRMÉNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK

A nemzetiségi törvény meghatározta, hogy hazánkban van 13 olyan 

nemzetiség (köztük az örmény is), amely őshonos (legalább 100 éve 

élnek az országban), akik nemzetiségi önkormányzatokat alakíthattak.

A nemzetiségi önkormányzatiság a hagyományos önkormányzati-

sághoz hasonlóan működik, szinte azonos szabályokkal (választási 

ciklusok, képviselők, állami költségvetés, stb.). Az egyetlen lényegi 

különbség, hogy nemzetiségi önkormányzat megalakulását a törvény 

ahhoz köti, hogy az adott településen van-e kellő számú lakos, aki 

magát az adott nemzetiséghez tartozónak vallotta a népszámláláskor.

Az örmény nemzetiség jövője szempontjából nagyon fontos, hogy a 

népszámláláskor (a legközelebbi 2022. őszén lesz) minél többen vál-

lalják örmény identitásukat, mert annál több helyen tudunk helyi örmény 

nemzetiségi önkormányzatot kezdeményezni és képviselőket állítani.

A nemzetiséghez tartozást az állam 

tartja nyilván, és bármikor lehet belépni 

(regisztrálni) és kilépni. A képviselőkön 

kívül többes nemzetiséghez tartozás is 

megengedett és életszerű, mert Ma-

gyarországon szinte mindenki többes 

identitással rendelkezik. A törvény nem 

határozza meg, hogy milyen arányban 

kell az adott nemzetiséghez tartozni. 

A nemzetiségi identitásválasztás 

mindenkinek olyan joga, amelyet 

senki nem kérdőjelezhet meg.



Az Országos Örmény Önkormányzat által létrehozott Erdélyi Örmény 

Kulturális Központ (EÖKK) feladatának tekinti, hogy mindazt a tudást, 

ami az elmúlt évtizedek során összegyűlt, bővítse és olyan formában 

dolgozza fel, hogy elérje azon fiatalabb korosztályokat is, akiknek a 

hagyományos publikációs formákra nincs idejük, vagy nem kíváncsiak, 

viszont megszólíthatók egy-egy érdekes rövid cikkel, egy-egy mesélő 

fényképpel, vagy izgalmasnak ígérkező rövid filmanyaggal.

Hírportál: www.eokk.hu, Facebook @EOKKofficial, Youtube

www.eokk.hu 

A portál egyszerre működik magazinként (cikkekkel például gasztro-

nómia, kutatás, utazás, kultúra, történelem és hitélet témákban, de 

olvashatunk meséket, idézeteket, verseket is), valamint a Központ és 

a közösség közötti kapocsként is. Online magazinunkban, portálunkon 

sokkal könnyebb az olvasónak felgöngyölíteni 

egy-egy érdekes témát, tovább-

lépni linkeken keresztül régebben 

publikált cikkekre, amelyekre 

esetleg korábban nem figyelt 

fel, így bárki, bármikor és 

bárhol képet tud kapni 

ennek a nemzetiségnek 

és közösségnek az életéről, 

érdeklődéséről, múltjáról 

és jelenéről.

A magyarországi örmény közösséget számos szervezet és nemzeti- 

ségi önkormányzat fogja össze. Ezek közös célokért tevékenykednek:

 

• Összegyűjteni, dokumentálni és a mai igényeknek megfelelő, rend-

szerezett formában bemutatni mindazt az értéket, amely az elmúlt 

évtizedekben összegyűlt az erdélyi örmény kulturális területen. Gya-

rapítani, bővíteni ezen értékek körét és számát. 

• Teret és lehetőséget adni az erdélyi örmény gyökerű személyeknek, 

családoknak a találkozásra, a személyes és kulturális kapcsolatok 

megélésére. Bemutatni a művészet, a tudomány, a kultúra különböző 

területein tevékenykedő erdélyi örmény gyökerű személyeket.

• Gyűjteni a családtörténeteket és létrehozni a magyarörmények    

minél teljesebb történetét a történelmi és a mai Magyarországon.

Az erdélyi örmény gyökerekkel rendel-

kező közösséget itthon és határokon túl 

1997 óta fogja össze az Erdélyi Örmény 

Gyökerek Kulturális Egyesület (EÖGYKE). 

Az Egyesület a következőkre törekszik: 

a magyarörmény közösség felizzítása, a 

múlt értékeinek felkutatása, megismerte-

tése, bemutatása és megmentése, hogy 

a lehető legtöbb kulturális kincs átmentőd-

jön a jelen és jövő nemzedékei számára. 

Az egyesület által indított önkormányzati 

jelöltek a nemzetiségi választásokon 

sikeresen szerepelnek és megalakította 

több Budapest kerületi és vidéki település 

nemzetiségi önkormányzatát, a Fővárosi 

Örmény Önkormányzatot és az Országos 

Örmény Önkormányzatban is szerepet 

vállalt. 

Honlap: www.eogyke.hu

Dr. Issekutz Sarolta, az EÖGYKE 
alapító elnöke átveszi a Magyar 
Arany Érdemkereszt polgári 
tagozata kitüntetést a Magyaror-
szágon élő örmény származású 
közösségért az elmúlt 25 évben 
vállalt kitartó munkájáért.

http://www.eokk.hu
https://www.facebook.com/EOKKofficial/
https://www.youtube.com/channel/UCt9WddC2cIZD6c_viqXgk0Q
http://www.eogyke.hu


Minden családban kallódnak régi fotók. 

Néhányról alig valamennyit tudunk, de 

többről még tudjuk, kik vannak rajta. 

Lehet, hogy kissé sérült, megfakult, 

de a múltunk része. Az Örmény Arcok 

oldal szeretné összegyűjteni és be-

mutatni ezeket a régi családképeket, 

hogy érdekes gyűjteménye lehessen 

az örmény gyökerű családoknak.

www.ormenyarcok.hu

A Magyarörmény Tudástár egy fokozatosan 

bővülő, tematikus online adatbázis, benne 

könyvek, tanulmányok, előadások, kiállítá-

sok, híres személyek stb. bemutatásával.

Célja, hogy egybegyűjtse és bemutassa az 

erdélyi és magyar örmény diaszpóra múltját 

és jelenét, történelmét, kultúráját, meghatá-

rozó személyeit és írott megjelenéseit.

www.magyarormenytudastar.hu

Az újonnan induló és folyama-

tosan bővülő online adatbázis 

felsorolja az örmény családok 

nevét, magyarázattal szolgál 

a nevek eredetére, jelenté-

sére és az évszázadok során 

történt módosulásaira is. 

www.ormenycsaladnevek.hu

Az Erdélyi Örmény Gyökerek 

Kulturális Egyesület által kia-

dott újság 1997 óta mutatja 

be a magyarországi és erdélyi 

magyarörmények közösségét. 

Az ingyenes újságban beszá-

molókat lehet olvasni a tartott 

rendezvényekről, cikkeket 

történelmi személyekről és 

eseményekről, felhívásokat, 

és egyéb közösséget érdeklő 

híreket. A kiadvány letölthető 

pdf formátumban is.

eogyke.hu/fuzetek/

Szamosújvár 1900 körül

- FÜZETEK

http://www.ormenyarcok.hu
http://www.magyarormenytudastar.hu
https://www.ormenycsaladnevek.hu/
http://eogyke.hu/fuzetek/


Az alagsorban van a templom, 

a félemeleten a közösségi 

terek foglalnak helyet, míg 

az első emeleten található 

Magyarország egyetlen ör- 

mény múzeuma. A tetőtérben 

most pályázati pénzből felújí-

tás történik, amelynek során, 

örmény kutatási központot 

és könyvtárat alakítanak ki. Itt 

kap helyet majd a Pázmány 

Péter Katolikus Egyetem 

Armenológia Tanszékének 

egy része is. 

A KÖZÖSSÉG KÖZPONTJA

A magyarörmény közösség központja, ahol kulturális, egyházi és 

tudományos eseményeken is találkozik a közönség, Budapesten 

található (1114 Bp., Orlay u. 6.). Az épület számos funkciót lát el:

Itt tartjuk a Fővárosi Örmény Klub 

rendezvényeit és havonta zene-

szalonként funkcionál, ahol neves 

művészek adnak hangversenyeket. 

Kulturális műsorokkal egybekötött 

közösségi találkozók, búcsúnapok 

vannak (Tarka Nap, kiállítások a 

templom előterében, stb.)  Itt talál- 

ható az örmény Genocídiumnak 

emléket állító kereszteskő (khacskar), 

ahol az örmény közösség számára 

meghatározó napokon koszorúzá-

sok és megemlékezések történnek.

A templomban liturgiát tekintve 

örménykatolikus szertartás szerint,

magyar nyelven folynak a misék, 

örmény kórus betétekkel. Nagyobb 

örmény ünnepek alkalmából Ró-

mából, vagy Libanonból érkezett 

papok közreműködésével örmény 

nyelvű misét szolgálnak. A temp-

lom az egyetlen örménykatolikus 

templom  és plébánia az ország-

ban, ahol mindenkit szeretettel vár 

Ákos atya.

A SZENTENDREI SKANZEN ÖRMÉNY HÁZA

2022 tavaszán nyílt a Szentendrei Skanzen legújabb, Erdélyt bemutató 

épületegyüttesének első része, mely célja a hagyományos erdélyi tár- 

sadalom életmódjának dokumentálása és közvetítése. Az egyik új 

épületben a kézdivásárhelyi örmény kereskedő és kereskedelmi taná-

csos, Dávid Antal 1834-ben alapított üzlete kapott helyet. A kétszintes 

ház földszintjén az örmény származású Dávid család kereskedésébe 

léphetünk be. A ház emeletén  a család lakását és életmódját bemu-

tató enteriőrt láthatunk. A telken álló második épület felső szintjén az 

erdélyi örménység kultúráját és életmódját bemutató kiállítás található. 



Amennyiben további részleteket szeretne 

tudni az örménységről, hogy kideríthesse, 

lehetnek-e örmény felmenői, az alábbi 

szervezetekkel tud kapcsolatba lépni:

Erdélyi Örmény Gyökerek 

Kulturális Egyesület

magyar.ormeny@t-online.hu

www.eogyke.hu

Erdélyi Örmény Kulturális Központ

info@eokk.hu

www.eokk.hu

Országos Örmény Önkormányzat

armenia@ormenyorszagos.hu

www.ormenyorszagos.hu

A kiadványt támogatta: 
Budapest Főváros II. kerületi Örmény Önkorányzat, 

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 

2022.


