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Előszó

Az 1997. február 14. napján 23 lelkes alapító tag részvé
telével megalakult Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület 1997. őszén, november 20-22 között tartotta meg " 
Az Örmény-katolikus egyház története és művészete" című 
magyarországi első konferenciáját a Magyarok Háza zene
termében. Fontosnak tartotta ugyanis az önszerveződő és a 
kisebbségi önkormányzatokat létrehozó hazai magyarör- 
ménység, valamint az érdeklődők számára bemutatni a hazai 
örménység gyökereit: az örmény egyház történetét, az ör
mény-katolikus vallás kialakulását, az örmény egyházi építé
szetet, az örmény művészeteket, hiteles tolmácsolásban. A 
század utolsó harmadában már kialvóban lévő magyarörmény 
közösségi élet felizzításában igen nagy szerepe van az ilyen 
konferenciák szervezésének, mint ahogy az 1996. márciusá
ban beindított Fővárosi Örmény Klubnak is. A  minden hónap
3. csütörtökén du. 17 órakor megnyíló klub ugyancsak az 
örmény kultúra megismertetésével, a hagyományok ápolásá
val foglalkozik, közösségteremtő formában.

A konferencia egy tervezett sorozat első részeként egyúttal 
felkészülést is jelent az örmény kereszténység 2001-ben ün- 
neplendő 1700 éves évfordulójára. Büszkék vagyunk arra, 
hogy 301-ben elsőként Örményországban vált állam vallássá a 
kereszténység. Az üldöztetés ellenére őseink hitüket megtar
tották és mi is kitartunk az Erdélybe betelepült őseink örmény 
szertartású római katolikus hite mellett.

A  konferenciára meghívást kapott dr. Jakubinyi György 
gyulafehérvári érsek, az erdélyi örménykatolikusok apostoli 
kormányzója, Sáska Jenő szamosújvári plébános, P. Fogolyén 
Miklós Lukács velencei mechitarista szerzetes, gyergyószent- 
miklósi plébános, P. Vahan Hovagimian C.M .Vin, bécsi 
mechitarista szerzetes, a Budapesti Örménykatolikus Lelkés
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zség plébánosa, és P. Leszkovszky PáL kisegítő lelkész is. 
Terveztük egy közös ünnepi szentmisével lezárni a konferen
ciát, azonban sem Erdélyből, sem Bécsből nem tudtak meg- 
hívottaink eljönni részben más szolgálat, részben betegség 
miatt. így a konferencia utolsó napján P. Leszkovszky Pál 
kisegítő lelkész celebrálta a budapesti Örménykatolikus 
Templom (Budapest XI. Orlay u. 6.) örménykatolikus, zenés 
ünnepi miséjét. Templomunk zsúfolásig megtelt magyarör
mény testvéreinkkel, akik együtt érezték a konferencia szer
vezőivel, hogy szükségünk van az együttgondolkodásra, 
együttimádkozásra. Az ünnepi hangulatot csak fokozta Sebesi 
Karén Attila Dsida Jenő - igazán Isten házába való - versei
nek tolmácsolása.

A konferencia záróakkordja az erdélyi közösségekkel tör
tént kerekasztal beszélgetés és megállapodás volt.

A konferencia szervezői igen nagy súlyt fektettek arra, 
hogy az erdélyi magyarörmény közösség képviselői 
résztvegyenek a konferencián. Az Erdélyből származó ma
gyarországi örménység ugyanis csak velük együtt, közösen és 
egymást segítve tudja sikeresen megvalósítani célját és elren
dezni közös dolgait.

Kolozsvár, Szamosújvár, Gyergyószentmiklós, Csikszé- 
pvíz és Csíkszereda, Erzsébetváros küldötteit láttuk vendégül, 
akikkel - az 1997. november 22-én aláírt megállapodás kere
tében - a minél hatékonyabb együttműködésben állapodtunk 
meg.

A konferencia megrendezéséhez nyújtott erkölcsi támo
gatásért köszönetét mondunk e helyütt is a Fővárosi Köz
gyűlés Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottsága 
elnökének, Harrach Péter úrnak, aki a konferencia fővédnök
ségét vállalta el.

Köszönetét mondunk a Fővárosi Közgyűlés Kisebbségi, 
Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottságának, valamint a Kultu
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rális Bizottságnak a konferencia anyagi támogatásáért.
Köszönetét mondunk a konferencia szervezőinek, segítői

nek, mindazoknak, akik anyagilag és munkájukkal segítették 
a sikeres lebonyolítást, a küldöttel és vendégek ellátását.

Nem utolsó sorban megköszönjük a konferencia vala
mennyi előadójának, hogy felkérésünkre - minden anyagi 
ellenszolgáltatás nélkül - elvállalták és m agas szakmai szín
vonalon előadták témáikat, annak írott anyagát átadva lehető
vé tették, ha megkésetten is, a konferencia anyaga megjelen
tetését.

De köszönet illeti az újsághirdetésre, meghívóra megjelent 
nagyszámú hallgatóságot is, mert érdeklődésükkel bizonyí
tották, hogy szükség van az ilyen kezdeményezésre.

Köszönet illeti a médiákat, különösen a M agyar Rádió 
Határok nélkül műsora riporterét, Dormán László urat, hogy 
többször is foglalkozott a konferencián történtekkel.

De mi is történt, mi hangzott el 1997. november 20-21-én 
a Magyarok Házában?

A konferencia Vákár Tibor építészmérnök és képzőmű
vész Ararát szimfónia c. grafikai kiállításával kezdődött.

Dr. Issekutz Sarolta, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kultu
rális Egyesület elnöke a  konferenciát megnyitó beszédében 
ismertette az egyesület létrejöttének körülményeit, célját és 
feladatát. Kiemelte a gyökerek kutatásának, a  múlt értékei 
továbbörökítésének fontosságát, a  katolikus hit és erkölcsi 
normák megtartásának, átörökítésének kötelezettségét, vala
mennyiünk ezirányú felelősségét. Beszélt az Erdélyből szár
mazó magyarörmény közösségek újraélesztésének fontos 
feladatáról, az együvétartozás fenntartó erejéről. A z örmény
katolikus egyházunk megerősítésének fontosságáról, a hit- és 
közösségi élet igényéről az Orlay utcai plébániánkon, a Bu
dapesti Örménykatolikus Egyházközségünk ügyeinek vá
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lasztás útján hiteles örmény-katolikus egyháztanácsosok ke
zébe tétele igényéről, a megmaradásunk biztosítása érdeké
ben.

Miután sem világi, sem egyházi magyarörmény közösség 
nem létezett az utóbbi évtizedben Budapesten, a származás
tudat felélénkítését, a gyökerek kutatását az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület létrehozásával látták az ala
pítók megvalósíthatónak, amely szervezet önálló jogi sze
mélyként társadalmi bázist tud teremteni az 1994-ben létrejött 
örmény kisebbségi önkormányzatoknak is. így a hazai ör- 
ménység 95-98 %-át kitevő magyarörmények érdekképvise
letét felvállaló önkormányzatok számára kulturális és ha
gyományőrző tevékenységével segítséget tud nyújtani.

Az egyesület célja és feladatai (kivonat az alapszabály
ból):

•  az örmény származásúak számára kulturális identitás
őrző programok, találkozók szervezése, támogatása határain
kon belül és kívül,

•  a magyarországi és az erdélyi örmény irodalmi, törté
nelmi, művészeti és tárgyi emlékek felkutatása, gyűjtése, 
állagának megőrzéséhez segítségnyújtás,

•  kiadványok megjelentetése,

•  együttműködés az erdélyi örménylakta településekkel,

•  az örmény származásúak és armenológiai tanulmányo
kat folytató ifjúság tanulásának, továbbtanulásának támogatá
sa,
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•  az örmény származásúak megsegítése,

•  magyarörmény genealógiai gyökerek kutatása,

•  együttműködés a hasonló célú társadalmi szervezetek
kel határainkon belül és kívül a célok közös megvalósítása 
érdekében.

A konferencia óta eltelt idő is bizonyította, hogy az egye
sület komolyan vette céljai megvalósítását. Küszöbön a má
sodik konferencia: Szamosújvár 1999. november 20-21. Cí
me: "Az erdélyi magyarörmények társadalmi szerepe, ör
ménykatolikus egyháza és identitástudata régen és ma".

Ott a helyünk, elszármazott erdélyi magyarörményeknek 
is, amelyről ugyancsak hírt adunk az utókor, a harmadik év
ezred magyarörményei számára.

1999. november
dr. Issekutz Saro lta  

az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület 

elnöke
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Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület
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Dr. Magyar István Lénárd (PhD) 

A Z  Ö R M É N Y E K  K E R E S Z T É N Y S É G E  
K E L E T  É S  N Y U G A T  E G Y H Á Z A I  

K Ö Z Ö T T
(Történeti - teológiai áttekintés)

"Ezután Jézus elment tanítványaival Fülöp 
Cezáreáiának környékére. Útközben megkér
dezte tanítványait: "Kinek tartanak engem az 
emberek?" Azok így válaszoltak: "Némelyek 
Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét 
mások valamelyik prólétának." Erre megkér
dezte tőlük: "Hát ti mit mondotok, ki vagyok? " 
Péter válaszolt: "A M essiás vagy." A lelkűkre 
kötötte, hogy ne szóljanak róla senkinek. Ezu
tán arról beszélt nekik hogy az Emberliának 
sokat kell szenvednie, a  vének, a  főpapok és az 
írástudók elvetik, megölik de harmadnapra 
föltárnád. Ezt egészen nyíltan megmondta. Er
re Péter lélrevonta és szemrehányást tett neki."

/Mk 8,27-34/

A nálunk is jólismert protestáns teológus, Paul Tillich e 
textusban közölteket egyenesen az emberi történelem legje
lentősebb eseményének nevezi. A  kereszténység nem Betle
hemben, hanem Fülöp Cezareája környékén, a Názáreti Jézus 
kérdésére adott válasszal született meg. S addig lesz keresz
ténység, ameddig Péterhez hasonlóan akadnak emberek, akik 
válaszolnak a feltett kérdésre: "Hát ti kinek tartotok engem? " 

Jelen előadásom szerény kísérlet kíván lenni, s szeretné 
áttekinteni az ősegyház legfontosabb válaszait a Názáreti
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Jézus első kérdésére: "Kinek tartanak engem az emberek? " 
Egyúttal ezeknek a válaszoknak a fényében arra is szeretnénk 
feleletet kapni, hogy az emberiség legelsőként kereszténnyé 
lett népe, az örménység hogyan válaszolt a Názáreti Jézus
nak, s ez a "válaszadásuk" hogyan jelöli ki helyüket Kelet és 
Nyugat kereszténysége és egyházai között.

Az evangéliumok központi kérdése ez: Kicsoda Jézus 
Krisztus? Jézus maga is feltette ezt a kérdést Péternek Fülöp 
Cezareájában. Az apostolok fejének vallomása minden ke
resztény hitvallását fejezi ki: "Te vagy Krisztus, az élő Isten 
Fia." /Mt 16, 16/. Amikor azonban Péter ezeket a szavakat 
kiejtette, még nem mérte fel horderejűket. R. 
Schnackenburggal határozottan állítjuk, hogy "a tanítványok 
csakis Jézus feltámadása után jutottak el a M essiásban és az 
Isten Fiában való teljes hitre". Az evangéliumok ugyanis már 
az ősegyház hitét tükrözik, így Máté is a húsvéti események 
fényébe állítja a Fülöp Cezareájában lejátszódott epizódot.

Az első keresztények Jézus művét szemlélve jutottak el 
személye titkához: hogy kicsoda ő ,  s azt abból következtet
ték ki, amit értük tett. Végeredményben ez az öntudatosodás 
és ez a reflexió szülte a legősibb krisztológiákat.

Az ősegyház mindjárt az első pünkösdkor megvallotta hi
tét Jézus Krisztusban, Isten Fiában. A  keresztény hit tehát 
nem lassú genezis eredménye, nem az Ősközösség "hozta 
létre". Mindez azonban nem jelenti azt, hogy az ősegyház 
azonnal tudatosítja az evangéliumi kinyilatkoztatás minden 
elemét. Jóllehet a keresztény hit lényegileg már az első pün
kösdtől létezik, bizonyos fejlődést tapasztalunk az első ke
resztények tudatában. Az ősegyház fokozatosan - az írásokat 
értelmezve és újjáértelmezve a hús vét fényében - méri fel 
Jézus misztériumának minden dimenzióját, tudatosítja Jézus 
Krisztus istenfiúságát és megváltói küldetését.

A titok tudatosítása és elmélyítése folytatódik az evangéli-
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uniókban, majd az első századokon át, nevezetesen a nagy 
egyetemes zsinatokon, amelyek legtöbbször egy-egy eretnek
ség támadásával szemben tisztázzák a titok valamelyik szem
pontját.

A régi egyetemes zsinatok krisztológiája egyáltalán nem 
túlhaladott olyan értelemben, hogy "elavult", "érthetetlen", 
"mitikus". A jelenkori és a későbbi krisztológiák feladata az, 
hogy elmélyítsék ezeknek a zsinatoknak állításait, hogy új 
nyelvi és filozófiai eszközökkel próbálják kifejezni a teljesen 
soha ki nem fejezhető misztériumot.

"Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké." /Zsid 
13,8/ Mi azonban változunk: változik kultúránk, nyelveze
tünk; változnak azok a problémák, amelyekre Krisztus fényé
ben válaszokat keresünk.

1. Történeti háttér, egyetemes zsinatok

A kereszténység, történetének első három évszázadában az 
őt körülvevő, vele ellenségesen szemben álló, időnként őt 
üldöző római birodalom keretei között élte a m aga életét. Az 
atyák krisztológiája ebben a miliőben alakult ki és határozta 
meg az első három század teológiáját.

Éppen ezért kelet kereszténysége messzemenően nem 
azonos a negyedik században kialakuló, az újjászervezett 
római birodalmon belül megalakuló bizánci kereszténység
gel. Bizánc G. Ostrogorsky definíciója szerint a következő 
elemeket tartalmazza: "római államszervezet, görög kultúra, 
keresztény hit - ezek a bizánci fejlődés fő forrásai. E  három 
elem nélkül Bizánc léte elképzelhetetlen." A  fokozatosan 
bizánci birodalommá alakuló birodalom, az egykori római 
állam N agy Konstantin idején kiegyezett a kereszténységgel 
és nem egészen egy évszázad alatt hivatalosan 
krisztianizálódott. Ennek azonban az lett az ára, hogy a  ke
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reszténység birodalmi egyházzá vált. Az egyházhoz tartozás 
egyet ielentett a  Bizánchoz tartozással, mind politikai, társa
dalmi, kulturális, mind vallási értelemben.

A patrisztikus kor századaiban az atyák krisztológiája 
spontán módon fejlődött tovább a biblikus alapokból kiindul
va. Ezzel szemben a birodalmi egyház krisztológiai vitáit 
szervezett módon, a császár által összehívott egyetemes zsi
natokon döntötték el. Ehhez a történeti fejlődéshez az alapot 
az adta meg, hogy állam és egyház viszonyába döntő fordulat 
állt be. 313-ban Nagy Konstantin kibocsátotta a milánói 
ediktumot, mely biztosította a kereszténység egyenjogúságát 
a római birodalmon belül. Erről az alapról indulva egy évszá
zad sem kellett ahhoz, hogy a kereszténység a római biroda
lom államvallásává váljon, s a kereszténység egyetemes zsi
natainak a kánonjai birodalmi törvényerővel rendelkezzenek.

A római birodalom által elismert kereszténység első je 
lentős eseménye a 325-ös niceai zsinat, mely a  kereszténység 
egyetemes zsinatainak a sorát nyitotta meg, lerakva a biro
dalmi egyház dogmatikai és kánonjogi alapjait. A  zsinat 
összehívásában és döntéseinek meghozatalában jelentős sze
repe volt Nagy Konstantinnak, aki a zsinat idejében még 
katekumen sem volt. Már most, az első zsinaton alapproblé
maként jelentkezett az egyház és az állam viszonya. A  zsinat 
összehívására azért került sor, mert Áriusz, alexandriai pres
biter - saját monoteisztikus elképzeléseiből kiindulva - Jézus 
Krisztusnak a Szentháromságban elfoglalt helyét illetően a 
hagyományos keresztény /ortodox/ hittől eltérő tanokat hir
detett. Áriuszt már 318-ban elitélte egy tartományi zsinat 
Alexandriában, azonban tanai erősen hatottak a keresztény 
keleten.

Nagy Konstantin a kereszténység egységére kívánta biro
dalma egységét alapozni, ezért volt szükség Áriusz ügyében 
egyetemes zsinat összehívására. Áriusz tagadta az Atya és a
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Fiú egylényegűségét, Jézusnak teremtményi voltát vallotta. A 
zsinat elitélte Áriusz tanait, elfogadva az Atya és a Fiú egylé- 
nyegüségét / "homousziosz"/. A niceai dogma, kiegészítve a 
3 8 1 ֊e s  első konstantinápolyi, Ո. egyetemes zsinat végzései
vel a kereszténység hitvallásává lett - Symbolum Nicaeno - 
Constantinopolitanum.

Azonban a niceai zsinat elmarasztaló ítélete az arianizmust 
még korántsem számolta fel. A  vallási viszályok különösen 
Nagy Konstantin fiai alatt éleződtek ki, akik részben a niceai 
hitvallást követték, részben az arianizmus tanait vallották. A  
hitviták egyúttal mélyítették azt az ellentétet, mely egyre éle
sebben rajzolódott ki kelet és nyugat között. Az állam és az 
egyház összefonódása miatt a császár pártállása meghatározó 
tényező volt nemcsak a politikai és a vallási életben, hanem a 
teológiában is.

Az arianizmus időleges győzelmének egyetemes történeti 
jelentőséget az adott, hogy az éppen az ebben az időben 
krisztianizálódott gótok a keresztény hitet az ariánus formá
jában vették át Wulfila gót bibliafordítása segítségével.

Julianusz Aposztata trónralépésével az arianizmus és az 
ortodoxia vitájáról a hangsúly a pogányság és kereszténység 
ellentétére tevődött át. Julianus császár pogányrestaurációja a 
kereszténységet újra létében fenyegette. Azonban egy pogány 
restauráció a IV. század közepén már eleve kudarcra volt 
ítélve. Sőt, azzal az intézkedésével, hogy az összes száműzött 
püspököt haza engedte, szándékával ellentétben, az ortodoxia 
győzelméhez járult hozzá.

Nagy Theodoziusz 380-ban államvallássá tette a keresz
ténység ortodox formáját. 381-ben, hogy véglegesen rendez
ze a kereszténység szakadását, zsinatot hívott össze Konstan- 
tinápolyba, mely az egyetemes zsinatok között a második. A 
szentháromságtani viták lezárásaként kiegészítette a niceai 
hitvallást a Szentlélek istenségére vonatkozó cikkellyel, me
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lyet Róma örömmel üdvözölt. A  zsinat harmadik kánonja 
azonban visszatetszést keltett Rómában, mert kimondta, hogy 
Konstantinápoly /Nea Romáé - Új Róma/ püspökét illeti meg 
a tiszteletbeli elsőbbség Róma püspöke után. A  régi Róma 
tiltakozott emiatt a felfogás miatt, hogy egy város püspöké
nek rangját egy adott város politikai súlya határozza meg. Az 
arianizmus a birodalmon kívülre szorulva a birodalommal 
szemben álló germán népek államvallása lett a birodalom 
nyugati részében keletkező germán királyságokban.

A konstantinápolyi zsinat határkő volt a teológia fejlődé
sében. A z eddigi viták Jézus Krisztus személyét a Szenthá
romsággal való relációjában próbálták tisztázni. 381 után a 
hangsúly magára Jézus Krisztus személyére tevődött át, és azt 
kezdték boncolgatni, hogy Krisztus személyén belül az isteni 
és az emberi milyen viszonyban áll egymással. Ezért az új 
korszak teológiája: krisztológia.

Nagy Theodoziusznak sikerült a vallási egységet létrehoz
nia, azonban a római birodalom politikai egységét nem sike
rült megőriznie. Halála előtt fiai között felosztotta a biroda
lom feletti uralmat, így született meg a keletrómai és a nyu
gatrómai birodalom, ez a felosztás területi vonatkozásban a 
későbbiek során állandósult.

A  konstantinápolyi zsinat után közel ötven éves nyugalom 
következett a teológiai viták terén. A fél évszázadnyi időszak 
csupán az erőgyűjtés ideje volt a két teológiai iskola és ve
zető egyházi központ: Alexandria és Antiochia számára. 428- 
ban Nesztoriosz, antiochai szerzetes került a konstantinápolyi 
patriarchai székbe. Amikor Mária Istenszülő voltát vonta 
kétségbe, újra fellángoltak a viták. Nesztoriosz a 
racionalisztikus antiochiai krisztológia híveként keltett meg
botránkozást a császárvárosban. Mindez kapóra jött a teoló
giai, vallási és politikai presztízsét féltő Alexandria számára. 
Alexandria ugyanis Konstantinápoly megalakulásáig az első
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püspöki széknek számított keleten, rangban utána Antiochia 
következett. Kettejük rivalizálásában Konstantinápoly meg
jelenése új erőviszonyokat teremtett. A  hármas hatalmi harc 
kimenetele végső soron nyugat patriarchátusa, Róm a állás- 
foglalásától függött. Érthető, hogy Nesztoriosz gyanúsnak 
tűnő tanítására az alexandrirai patriarcha, Szent Kürillosz 
azonnal reagált. Mindketten a pápához fordultak, aki a végső 
döntést az Efezusban 431-ben összehívott III. egyetemes zsi
natra bízta. A  zsinaton Kürillosz elnökölt, aki ügyes, bár nem 
mindig tisztességes politikával elérte, hogy Nesztorioszt eret
nekké nyilvánítsák és letegyék a püspöki székből. A  zsinat 
kimondta Mária istenanyaságának dogmáját és elitélte 
Nesztoriosz tanait, melyek azonban a szírek között - Bizánc- 
ellenességük talaján - széles visszhangra találtak.

A z antiochiai és alexandriai iskola közötti megegyezés 
ténylegesen 433-ban jött létre, amikor Joannesz antiochiai 
patriarcha és Kürillosz aláírtak egy egységformulát, mely 
megfelelt az igaz hitnek. Ezt a formulát azonban Kürillosz 
maga és párthívei számára úgy értelmezte, hogy az újabb 
krisztológiai vita gyújtópontjává vált. A  konstantinápolyi 
archimandrita, Eutükhész 446-ban (Kürillosz félreértett for
mulái alapján) kétségbe vonta a megtestesült Krisztus emberi 
természetét (monofizitizmus).

A tan megvitatása újra zsinatra várt. 449-ben Efezusban II. 
Teodoziusz császár össze is hívta az egyetemesnek induló 
zsinatot, ahol Kürillosz utódja, Dioszkurosz, alexandriai pat
riarcha elnökölt. A  zsinat döntései, melyek erős monofizita 
nyomás alatt születtek meg, nem egyeztek meg a pápa állás- 
foglalásával. I. Leó pápa a zsinatot rablózsinatnak nyilvání
totta /Latrocinium/.

A vita végleges lezárására az új, energikus császár, 
Markiánosz határozta el magát, amikor 451-ben Khalkedonba 
zsinatot hívott össze. A  zsinat elvetette a monofizitizmust, és
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Leó pápa dogmatikus levele /Tomus/ alapján definiálta 
Krisztus személyét, Krisztus isteni és emberi természetének 
viszonyát. Egyházfegyelmi kérdésekben személyi változáso
kat hozott - a monofizita eretnek főpapokat eltávolította. Hí
ressé vált 28. kánonjával azonban megkeserítette a közös 
győzelem örömét Róma számára, mert kimondta a konstanti
nápolyi pátriárka és a római pápa teljes egyenlőségét, és Ró
ma püspökének pusztán a tiszteletbeli elsőbbséget biztosítot
ta. Ezt a kánont Róma érthető okok miatt - soha nem fogadta 
el.

A  zsinat, mely teológiai és krisztológiai mérföldkő, az első 
nagy egyházszakadáshoz vezetett, mely mögött nemcsak te
ológiai, vallási nézetek, hanem politikai érdekek is húzódtak. 
A  kopt és szír szeparatista mozgalmak a monofizitizmust 
ürügyként felhasználva Bizánccal való szembenállásukban 
áttértek a monifizita hitre és leszakadtak a bizánci birodalmi 
egyházról, megalapítva nemzeti egyházaikat. A  politikai 
szempont különösen Szíria esetében szembetűnő, amely húsz 
évvel azelőtt az ellenkező véglet, a nesztorianizmus fellegvá
ra volt.

A keletrómai birodalom megindult az ideológiai szétesés 
utján, és már csak idő kérdése volt, hogy az arab inváziók 
mikor szakítják le a monifizita Szíriát, Palesztinát és Egyip
tomot a bizánci birodalom testéről.

Nyugaton ugyanez a folyamat sokkalta gyorsabban játszó
dott le: a khalkedoni zsinat évében, 451-ben a nyugatrómai 
birodalom léte került végveszélybe a catalaunumi csatame
zőn.

2. "Khalkedon - kezdet vagy vég?" 
Khalkedon XX. századi kritikája

Jézus kérdésére tehát az Egyház klasszikus válasza:
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Khalkedon (451). Lássuk, miként vélekedik erről egy mai, 
X X . szd.-i modem protestáns teológus, Hendrikus Berkhof:

"... azért küzdött oly sokáig és keservesen az Óegyház, 
hogy megtalálja az adequát krisztológiát. Hallotta Jézus kér
déseit: kinek mondanak engem a hellén emberek?

A z a gondolat, hogy az istenség egy halálra ítélt prófétá
ban megjelenhet a történelemben, számukra teljességgel bo
londság és botrány volt. Az Egyház ezt a szót is hallotta: ki
nek mondotok engem, ti görög és római keresztények? Végül 
a chalcedoni zsinaton /451 AD/ ezt fogalmazta meg, mintegy 
válaszul: Te vagy az igaz Isten és az igaz Ember, két termé
szet egy személyben!

Ily módon vette fel az Óegyház a m aga intellektuális ke
resztjét. Megvallotta azt, ami a görögök számára bolondság 
volt. É s ezt olymódon tette, hogy a görög kategóriákat úgy 
használta, ahogy a szinoptikus írók a  zsidó kategóriákat.

Ez a válasz olyan nyílt és meggyőző volt, hogy évszázad
okkal elbírt. Még ma is ez a keresztény egyházak többségé
nek hivatalos krisztológiai hitvallása. Azonban csodálnám, ha 
elegendő lenne most is ez a hang..."

A  katolikus egyház nemrégiben elhunyt nagy teológusa, a 
jezsuita Kari Rahner a khalkedoni zsinat 1500. évfordulóján 
ugyanezt a kétséget fogalmazta meg híres tanulmányában:

"Khalkedon - kezdet vagy vég?"

Elegendő-e a harmadik évezred küszöbén az a m egfogal
mazása keresztény hitünknek, amely a népvándorlás viharai 
közepette, Attila hunjainak, a catalaunumi csatamezőnek az 
árnyékában született meg? - Négy év múlva, a Rahner-i kér
désfeltevés 50. évfordulóján ünnepeli az örménység 1700 
éves kereszténységét, s ez történelmi - teológiai számvetésre 
kell hogy késztesse az egyetemes kereszténységet!
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3. Az örmények és a  monofizitizmus.

Az örmények és az egyetemes kereszténység viszonyának 
tisztázása során a problémák egyszerre több síkon is jelent
keznek.

a) Mielőtt Bizáncban rómaiság és kereszténység egymásra 
találtak volna, 12 évvel nagy Konstantin híres milánói 
ediktuma (313) előtt, a világon elsőként az örmények 
már keresztény hitre tértek! Ez a tény azonban nem je 
lentette egyúttal a birodalmi egyházhoz való tartozásu
kat is, hiszen a birodalom, Bizánc majd csak egy em
beröltővel később, 330. V. 11-én fog egyáltalán meg
születni!

b) Másodszor akkor rekednek kívül az "oikumené" ügyein 
az örmények, amikor 451-ben Attila küzd Catalaunum 
síkján a  nyugatrómai birodalommal, keleten viszont 
150 éves kereszténységük védelmében Avarajmál az 
örmények vívják élet-halál harcukat a perzsákkal, - 
Khalkédonban viszont a görögök arról vitatkozgatnak, 
hogy kicsoda Jézus Krisztus... Az örmények vélemé
nyére azonban se most, se később senki se k íváncsi!

Közben pedig világbirodalmak omlanak össze, így 
476-ban maga a nyugatrómai birodalom is; új népek 
tűnnek fel és tűnnek le a történelem színpadán, mint pl. 
a rettegett hunok. Az örmény történelem nem adott le
hetőséget a számukra, hogy vitatkozzanak Megváltó 
személyéről élet-halál harcaik közepette, hanem, kény
telenek voltak követni az Üdvözítőt a "V ia Dolorosa" 
egyre újabb és újabb stációin, egészen fel a Golgotáig. 
Erről a keresztútról és Krisztus követéséről szól az
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egész örmény történelem, mindmáig! Elvész hosszú 
időre az örménység minden külső, állami kerete, de 
egyvalami nem: az örmény Igei Nem a nagynéha, oly 
ritkán meglévő, meg majd újra meg újra eltűnő örmény 
államiság, hanem az örmény kereszténység, az örmény 
egyház, az örmény Ige (Schütz Ödön prof. úr csodála
tos, örökszép megfogalmazásával) az, amely több, mint 
másfélezer éven át, mindmáig megőrizte az örménysé- 
get....

c) Az örményeknek - függetlenségüket elveszítve az 
"oikumenén" s ezzel együtt a - birodalmi egyházon is 
kívül rekedve - 482-ben kapóra jött Zénón császár 
"Henotikon"-ja, amely megtiltott minden vitát Jézus 
Krisztus személyéről, a monofiziták megnyerése érde
kében. Az örmények - történelmük által is 
kényszerítetve - ehhez mindmáig ragaszkodnak is! 
Ugyanakkor nem fogadták el az extrém monofizitizmus 
sem, s velünk együtt vallják Jézus istensége mellett tö
kéletes emberségét is:

"Hiszünk az egy Istenben, a  mindenható Atyában, az 
ég és a föld, a láthatók és a láthatatlanok teremtőjében. 
És az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten fiában, aki az 
Atyaistentől született ő maga az Atya lényegéből. Isten 
az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a 
valóságos Istentől; született, de nem teremtmény.

ő  maga az Atyával egylényegű, aki által minden lett 
az égben és a földön, láthatók és láthatatlanok. Értünk, 
emberekért, és a mi üdvösségünkért alászállt az égből; 
megtestesült, emberré lett, tökéletes módon született a 
Szent Szűz Máriától a Szentlélek által. Általa testet, 
lelket és értelmet öltött, és mindent, ami az emberben 
van, valóban, és nem látszat szerint.
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dr. Sasvári László A VILÁG ÖRMÉNY KATOLIKUSSÁGA

Amikor az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
küldöttségének tagjaként 1997. szeptember 6-8-án Erdélyben 
jártam, meglátogattuk a gyergyószentmiklósi örmény katoli
kus templomot is. A  templomban felfedeztem egy táblát, 
mely a világ örmény katolikusságának az egyházi szervezetét 
tartalmazta. Fogolyén Miklós atya elhozta a táblát Budapest
re, s mellékelt egy listát is az örmény katolikus egyház in
tézményeiről. Eme összeállítás ezek alapján született.

23 ország területén vannak örménykatolikus templomok és 
intézmények. Ezeknek egy része nem tartozik a jelenleg ural
kodó XVHI. János Péter örmény katolikus pátriárka főható
sága alá. Több helyen apostoli exarchátusok /kormányzósá
gok/ vannak, de akad olyan is, hogy latin szertartású egyház
megyébe vannak beosztva. Lássuk külön-külön az egyes or
szágokat:

Észak-Am erikai E gyesü lt Államok
Exarchátus /New-York, alapítva: 1981./ 6 templom, 3 apá

cazárda, 4 iskola, ill. kollégium. Hívek száma Kanadával 
együtt: 35.000

Argentína
Exarchátus Latin-Amerika részére: /Buenos Aires-i egy

házmegye, alapítva: 1989./ 1 plébánia és 1 kollégium. Hívek 
száma: 14.000

Ausztrália
2 templom, 1 kollégium. Hívek száma: 3.300
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A usztria
1 templom, 1 mechitarista kolostor /ezen belül noviciátus 

és szeminárium/ - a kolostor foapátja érseki rangban levő 
felszentelt püspök. Hívek száma: 220

Brazília
/Exarchátus Latin-Amerika részére/ - alapítva: 1981.; hí

vek száma: 14.000,1 templom

Egyiptom
A patriarkátushoz tartozik, alexandriai egyházmegye; ala

pítva: 1885. 2 plébánia és 1 apácazárda. Hívek száma: 1.650

F ran ciaország
Külön egyházmegye; alapítva: 1966., 7 plébánia, 1 

mechitarista és 2 apáca-kolostor, 1 iskola. Hívek száma: 
30.000

G örögország
Örmény katolikus püspökség /Athén/; alapítva: 1925. 2 

plébánia. Hívek száma: 700

Grúzia
Örmény katolikus püspökség: 17 plébánia, 2 apácazárda

Irak
Örmény katolikus érsekség /Bagdad/; alapítva: 1953. 1 

plébánia,
1 apácazárda, 1 iskola. Hívek száma: 3000

Irán
Örmény katolikus püspökség /Teherán/ - más adat szerint 

aszfahani egyházmegye; alapítva: 1850. 2 plébánia, 1 apáca
zárda, 6 oktatási és kulturális intézmény. Hívek száma: 2.500
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Izrael
Patriarkátusi helynökség /Jeruzsálem/; 1 plébánia, 1 be

tegellátó intézmény. Hívek száma: 100

Jo rd án ia
1 plébánia, 1 iskola

K an ada
/Exarchátus - New-York/ 2 plébánia, 1 iskola

Len gyelország
1 plébánia; hívek száma: 35.000 (?!) Nem lehet valós 

adat!!
/Tudomásom szerint, egykor Varsóban és Krakkóban is 

volt plébánia. A mostani Gliwicében van/.

Libanon
Patriarkátus(Bzonmar): 8 plébánia, 3 férfi és 5 női kolos

tor; alapítva: 1742; hívek száma: 20.000; 15 oktatási, kultu
rális és egyéb intézmény.

M agyarország
1 egyházközség /főhatósága az esztergomi érsekség/. A la

pítva: 1922.; hívek száma: kb. 800

O lasz o rszág
1 mechitarista kolostor /ezen belül több intézmény, fő

apátjának egyházi rangja mint a bécsié! - A  kolostor Velen
cében a Szent Lázár-szigeten, de magában a városban is van 
örmény katolikus templom!/ Hívek száma: 250

Rómában pápai örmény katolikus papnevelő és 1 apáca
zárda.
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Ö rm ényország
A  püspökséget ֊  alapítva: 1991. - Nemrég érseki rangra 

emelték!
7 plébánia, 2 apácazárda, 1 papi szeminárium, 1 kórház és 

1 karitász-központ.
Hívek száma Grúziával együtt: 150.000

R om ánia
Apostoli kormányzóság /apostoli kormányzó a gyulafe

hérvári latin szertartású érsek!/. Alapítva: 1929., vagy 1930.; 
hívek száma: 730

4 plébánia, /ebből 2 már csak névleges. Bukarestben is van 
egy örmény katolikus kápolna!/
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Verzár Oxendiusz
A hittudomány doktora, aladai püspök, az erdélyországi örmények apos

toli vicariusa és Szamos-Ujvár város alapítója.
(1652-1715)





Szíria
Örmény katolikus érsekség /Aleppó/ - alapítva: 1899.; hí

vek száma: 15.000 - 9 plébánia, ill. templom, 1 férfi, 2 női 
kolostor, 11 iskola és szeretetintézmény.

Örmény katolikus püspökség /Kamichli/; alapítva: 1954., 
hívek száma: 5.400 3 plébánia, 1 női zárda, 5 egyéb intéz
mény.

Örmény katolikus exarchátus /Damaszkusz/; alapítva: 
1985.; hívek száma: 3.600, 1 plébánia, 1 apácazárda, 3 iskola 
illetve kollégium.

T örökország
Örmény katolikus érsekség: - alapítva: 1831., hívek szá

ma: 4000 - 10 plébánia, illetve templom, 1 férfi, 1 apácako
lostor, 4 iskola és 1 kórház. Minden intézmény Isztambulban.

Uruguay
Exarchátus /M ontevideó/1 plébánia.

Oroszországról és Ukrajnáról nincsenek adataink, így az 
egykori lembergi érsekségről sem! /Pedig ez ősi, 1635-ös 
alapítású örmény katolikus érsekség, s középkor óta kimutat
ható az örménység itteni jelenléte. 1930 táján az érsekségnek 
16 papja és kb. 5000-6000 híve volt!/

Hány örmény katolikus szerzetes működik?

Isztambul 4 Buenos Aires 1
Aleppó 4 Örményország 3
Bejrut 4 Jeruzsálem 1
Kamisli 2 Ausztria 7
Párizs 2 Olaszország 18
Románia 1

Összesen: 47
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/Szerintem ez mechitaristákra vonatkozó statisztika! Az 
adott statisztikában nem szerepel az USA, pedig a 
mechitaristáknak ott van - Los Angelesben - iskolájuk!/.

Hány örmény katolikus apáca működik?

Örményország 1 állomáshelyen 3 nővér
Egyiptom 2 ft 7 II

Franciaország 4 11 8 II

Perzsia /Irán/ 2 11 3 11

Irak 2 11 2 II

Olaszország 2 11 11 II

Libanon 14 11 34 II

Szíria 6 II 12 II

Törökország 4 11 7 11

U SA 6 11 11 11

Összesen: 43 ff 98 ff

Számadatok diákokról:

A Bzonmárban lévő kolostorhoz tartozó iskolában: 2.690
Világi papok vezette iskolákban: 1.200
A velencei mechitaristák vezette iskolákban: 574
A bécsi mechitaristák vezette iskolákban: 300
Jezsuita iskolában: 120
Az örmény apácák iskoláiban: 4.200
Világiak vezetése alatti iskolában: 70
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ÖRMÉNYEK AZ EGÉSZ VILÁGON

O rszág Főváros Lélekszám
1995

M egjegyzés

Örményország Jereván 3.750.000 -

Karabah Sztepanakert 150.000 -

Azerbajdzsán Baku - 1900:500.000
Albánia Tirana 250 -

U SA Washington 1.000.000 -

Ausztrália Gambera 30.000 -

Ausztria Bécs 1.300 -

Arábia (AUR) Abu Dabi 2.500 -

Argentína Buenos Aires 80.000 -
Afganisztán Kabul - 1800:500
Belorusszia Minszk 3.000 -

Belgium Brüsszel 4.000 -

Birmania Rangún 20.000 -
Brazília Brasilia 20.000 -

Bulgária Szófia 15.000 -

Németország Berlin 15.000 -

Dánia Koppenhága 300 -

Egyiptom Kairó 10.000 -

Etiópia Addis Abeba 150 1920:1.500
Észtország Tallinn 2.000 -

Törökország Ankara 65.000 -

Turkesztán Asgabad 60.000 -

Indonézia Dzsakarta 200 -

Spanyolország Madrid 200 -

Izrael Jeruzsálem 3.000 -

Olaszország Róma 3.000 -

Perzsia Teherán 180.000 -

Irán Bagdad 22.000 -
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Lettország Riga 1.500 -

Lengyelország Varsó 12.000 -

Libanon Bejrout 120.000 -

Litvánia Vilniusz 2.000 -

Kanada Ottawa 65.000 -

Ciprus Nikozia 3.000 -

Kuba Havanna - 1940:500
Dél Afrika Pretoria 200 -

Jugoszlávia Belgrád 300 -

India Delhi 300 -

Jordánia Amman 2.000 -

Görögország Athén 15.000 -

Magyarország Budapest 8.000 -

Kazahsztán Alma Ata 20.000 -

Kirgisztán Biskek 15.000 -

Nagy-Britannia London 15.000 -

Mexikó Mexikó város 150 -

Moldva Chisinau 2.500 -

Hollandia Amszterdam 3.000 -

Új-Zéland Wellington nincs adat -

Svédország Stockholm 4.000 -

Svájc Bem 5.000 -

Chile Santiago 1.300 -

Kína Peking - 1937:200
Portugália Lisszabon nincs adat ֊

Románia Bukarest 6.000 -

Oroszország M oszkva 1.800.000 -

Szingapoor Szingapoor - 1911:60
Szíria Aleppo 130.000 -

Szudán Khartum 1.000 -

Venezuela Carracas 3.500 -

Grúzia Tbiliszi 430.000 -

Abhazia Szukhum - 1920:30
Tádzsikisztán Dusanbe 6.000 -
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Üzbegisztán Taskent 660.000 -

Ukrajna Kiev 50.000 -

Krím Szinferopol 20.000 -

Urugway Montevideó 15.000 -

Kenya Nairobi - 1920:10 csal.
Kuvait Kuvait 5.000 -

Fülöp-szigetek Manilia nincs adat -

Franciaország Párizs 400.000 -

35





V e le n ce  -  S ze n t L á z á r  sz ig e t  
M ech itarista  k o lo sto r





dr. Guzsik Tamás építészettörténész HA G Y O M Á N Y Ő R Z É S É S  H A G Y O M Á N Y 
T E R E M T É S  

A Z  Ö R M É N Y  É P ÍT É S Z E T B E N
/A N I  É V S Z Á Z A D A I /

A hagyományok átvétele, egyben a jelen kor alkotásaival 
új hagyományok teremtése a történeti építészet sajátja. Egy 
épület nem csak az adott kor szellemi struktúráját kifejező 
műalkotás, eredetileg legtöbbször nem is ilyennek készül. Az 
adott kor adott technikai színvonalán az adott funkció maxi
mális kielégítésére törekedett, figyelembe véve a már meglé
vő, majd a tervező által elképzelt kifejezési formákat. A 
megvalósításhoz a már meglévő technikai-technológiai és 
formai eszközöket használta föl /hagyományőrzés/, vagy 
igyekezett újakat kitalálni. Ha sikerült időtálló és értékes 
vívmányokkal előállnia, ezek már a következő generáció ré
szére jelenthettek példát, építészeti hagyományt. E  folyamat 
vizsgálatára a szakrális építészet különösen alkalmas, a funk
ció talán itt a legkevésbé változó. Az ősi keleti egyházak hí
vei számára különben is a liturgia és a templom több, mint 
egyszerű rítus illetve istentiszteleti hely: a liturgia életformát, 
a templom a közösség egybetartozásának a jelképét jelentette 
- s talán jelenti ma is. Csupán megemlítendő, hogy a XVII- 
XVIII. századi uniós törekvések során /görögkatolikusok, 
örménykatolikusok stb./ az unióra lépő egyházrészek egyik 
alapvető kikötése volt a liturgia /nyelv, rítus, szokások/ meg
tartása. Ez a szellemiség, a hagyományőrzés már ezer évvel 
korábban /V-VII. sz ./ s ma is jellemzője az örmény egyház
nak.

Sem a választott téma, sem a  rendelkezésre álló terjedelem
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nem teszi lehetővé a címben szereplő Ani templomépítésze
tének akár csak vázlatos áttekintését sem. A példaválasztás 
mégis tudatos volt, több okból. Éppen e konferenciát szerve
ző fórum egyik korábbi kiadványában olvastam a Budapest- 
Ani rokonítás fölvetéséről. Először megborzongtam a gon
dolattól: milyen eszmei kapcsolat lehet egy mai, kétmilliós 
világváros és egy 6-700 éve fokozatosan elnéptelenedő rom
város között? Végiggondolva az érveket nem is olyan ab
szurd a társítás - talán ezt még a "szerzők" sem gondolták 
akkor végig. Budapest egésze, vagy előzményének városré
szei az elmúlt évszázadokban többször voltak szánalmas, 
feledésre ítélt romok - a város mégis él. S egyes részei /pl. 
Aquincum/ még mai, rom-mivoltukban is hagyományként, 
példaként élnek a köztudatban. Ani a XIV. századtól vált 
fokozatosan romvárossá, mégis az akkori elvándorlók kései 
utódaiban is tovább él, hagyományként, példaként. A z már az 
építészettörténész és topográfus fantáziájának kapcsolat- 
teremtése, hogy Ani földrajzi és tájenergiai adottságai kísér
teties rokonságot mutatnak a középkori Buda Duna - Tabán - 
Ördögárok /Krisztina körút/ - Vérmező - Margit körút által 
határolt részével. Az érdeklődők erről a két várostérkép 
összehasonlításával maguk is meggyőződhetnek.

A hagyományápolás, hagyományteremtés gondolatkör
ében pedig Ani X-XI. századi története, építészete modellér
tékű. A hatalomban versengő főúri családok /Bagratuni, 
Pahlavuni/ a fővárosban, Aniban igyekeztek a közösségi és 
családi reprezentációban az épületeikkel is túlszárnyalni 
egymást, miközben - tudatosan vagy akaratlanul - mindnyá
jan  a  VII. századi "aranykor" építészeti örökségéhez nyúltak 
vissza.

Ani területén az őskortól folyamatos lakottság csak alapos 
föltételezés, az egész területre kitejjedő ilyenirányú régészeti 
kutatás nem folyt. A  IV. századtól a Kamszarakan család
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birtokaként már a keresztény Örményország része volt. A z V- 
VI. században - a közeli Magaszberddel együtt - vára már 
szerepet játszott a perzsák elleni harcban. A  mai fellegvár a 
IX. században keletkezett /Asot Bagratuni építkezése, 885 
után?/. A  fellegvár és palota együttesébe befoglalt u.n. vár
templom - típusa alapján - jóval korábbi, talán még az V. 
századi első vár településének a hagyatéka. Egyhajós, félkö
rös apszisú, dongaboltozatos tér, mely az örmény egyház
szervezés időszakában volt általános, s később már nem épí
tettek ilyen teret. A  liturgikus térkapcsolatok elemzése ugya
nezt mutatja: a mellékterek nélküli a keleti szír /kappadókiai/ 
liturgia igényének felelt meg. Ezt viszonyt az V-VI. század
ban /a 451-es kalkhedoni zsinat után/ fokozatosan fölváltotta 
a nyugati szír /jakobita/ rítus; általánossá vált az apszis mel
letti mellékterek /protheszisz, diakonikon/ alkalmazása. Saj
nos a vártemplomot a X. század végén gyökeresen átépítet
ték, a faragványok szerinti datálás nem vezethető vissza az 
alaprajzi rendszer korhatározására. Első példánk mindenkép
pen tanulságos: ha igaz a IV-V. századi alapítás, akkor a 
meglévő templomot a hagyomány és jogfolytonosság tiszte
letének a szellemében építették be a vár együttesébe, nem 
változtatva meg a korai térszervezetet. Ha viszont a  vár
templom ténylegesen "csak" IX-X. századi alapítású lenne, 
akkor megint a hagyományőrzést jelzi, hogy térformájával az 
egyházszervezés korának templomait tekintették mintakép
nek. Mindkét változat beleillik a Bagratida-dinasztia hagyo
mánykereső koncepciójába.

Az Aniban megfigyelhető hagyományőrzés és -teremtés 
igazán nagystílű építésze Trdat mester volt. Működését 
Chacsik katholikosz 1912-9991 szolgálatában kezdte 
Arginában, innen került Aniba, Gaghik király /989-1020/ 
szolgálatába. Közben Konstantinápolyban is járt, s részt vett 
a Hagia Szophia székesegyház kupolájának újjáépítésében
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989-1001 között. Aniban a Gaghik-templom /1001-13, Trdat 
mester/ egyik faragványát 1900 körül Jo se f Strzygowsky pro
fesszor még látta és dokumentálta. A  szabályos donációs 
domborműnek sajnos csak az egyik alakja ismert: jólöltözött 
turbános férfi a templom /élethű/ makettjét tartja.
A jelenet közismert, mégis figyelmet érdemel. Száz évvel 
korábban Aghtamarban látható hasonló jelenet a  templom 
nyugati homlokzatán /915-921/. Itt a templom modelljét az 
alapító király tartja és fölajánlja Krisztusnak. Itt tehát a do- 
nátor és Krisztus a szereplő /ikonográfiái jelképek alapján 
egyértelmű/. M ég a X. századból másik két donációs dom
bormű is ismert /Szanajin, 996-972,; Haghbat, 972-991/. Itt a 
jelenet már nem ennyire evidens. A  turbános férfi tartja a 
templommodellt, ám a szembelévő alak nem Krisztus 
/ikonográfiái jelvények hiányoznak/. Az "átvevő" alakok fi
gurájában inkább a donátort, az "átadó" alakjában az építő
mestert /tervezőt/ sejtjük. Sajnos Ani esetében a jelenet másik 
alakja nem ismert, így csak föltételezni tudjuk, hogy a temp
lommodellt tartó személy nem a donátor /Gaghik király/, ha
nem az építőmester /Trdat/, aki a donátomak mutatja be 
templomtervét. Ez esetben a dokumentált domborműben az 
építőmester autoportréját tisztelhetjük! A nagy "előd", 
Hovhan mester a VII. században Zvartnocban szintén meg
örökítette önmagát; s ezt a példát, Zvartnoc romos templomát 
Trdat mester látta és tanulmányozta - erre még visszatérünk.
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F o tó  S z a b ó  L á sz ló





A  kutatók véleménye megegyezik abban, hogy Trdat fő
műve - a fiatalkori arginai építkezéseket leszámítva - Ani 
székesegyháza. 1001-ben szentelte föl Szargisz katholikosz, 
Gaghik király és Katrinide királynő jelenlétében. Háromha
jós, középkupolás rendszere a korábbi egyházi központ, Dvin 
térszervezési hagyományait követi. Vakárkádos homlokzati 
rendszere viszont a szintén VII. századi Zvartnoc püspöki 
palotatemplomát idézi. A  homlokzaton több helyen is meg
jelenő "istenszem"-motívum /körablak/ viszont új elem, de 
Ani későbbi építészetében hagyományt teremtett. A  székes- 
egyház építésének éveire esik Trdat bizánci látogatása ill. a 
konstantinápolyi Hagia Szophia kupolájának újjáépítése. En
nek ellenére Trdat alkotásain a bizánci hatás maradandó 
nyoma nem fedezhető föl: nem akart Aniban bizánci "import
művészetet" meghonosítani. Trdat életéről, művészi hitvallá
sáról kevés adat maradt, ez inkább művei alapján rekonstru
álható. A jelek szerint lelkes híve és tanulmányozója volt az 
örmény VII. századi, "aranykori" építészetnek. Következő 
műve ennek ékes bizonyítéka.

A székesegyház fölszentelése után a mester azonnal meg
bízást kapott Gaghik király ill. a Bagratuni család magánegy
házának elkészítésére. A megbízó és az építő szándéka itt 
teljesen azonosult: a VII. századi fénykor visszaidézése az új 
fővárosban, ü l. /Építő/ Nerszesz katholikosz /641-661/ 
zvartnoci palotatemploma /641-652/ akkor egyaránt volt 
nemzeti emlékhely /Sz. Gergely kultusza/ és a "Mennyei Je 
ruzsálem" örmény megfogalmazása.

A z épület a X. század folyamán vált rommá, de Trdat 
mesternek volt alkalma a romokat alaposan tanulmányoznia. 
E tanulmányok nyomán építette meg Aniban a Gaghik- 
templomot, mint az egykori zvartnoci palotatemplom pontos 
mását. Sajnos ma már ez is rom. De a sors különös játéka,
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hogy a két romterülettel egyidőben foglalkozott 1900 körül 
Thorosz Thoramanjan építész, s mindkét épület elvi rekonst
rukcióját szinten egyidőben készíthette el. Ugyanaz az eszmei 
mondanivaló /nemzeti öntudat, önálló örmény állam/ és 
ugyanaz a fenyegetettség/ iszlám invázió előretörése/ fejező
dik ki a VII. századi épület XI. századi újraépítésében, 
"szimbolikus föltámasztásában".

A  memoriális építészet terén Ani és környéke inkább tí
pusteremtő, mint hagyományőrző volt. A  hatkaréjos centrális 
kápolnák típusa itt, Aniban és környékén alakult ki, konkrét 
előzménye sem az örmény, sem más területen nem ismert. A 
fellegvár két kápolnája nyomán a Pahlavuni család szintén 
ilyen hatkaréjos emléktemplomot emeltetett a polgárváros 
nyugati felében /Abugamrenc-templom, 994/, de ugyanilyen 
rendszerű az apácák Sz. Hripszime-kápolnája is a város DK-i 
részén. Ani hatókörzetében még néhány helyen /Aragac, 
Goghjuba, Khiagmisz/ található ilyen térrendszer. Ani 1064- 
es első pusztulása miatt a típus nem válhatott példateremtővé. 
A  városfalon kívüli u.n. Pásztorok temploma szintén ezt az 
alaprajzi rendszert képviseli. A  templomnak semmilyen adata 
nem ismert, így csak stílusjegyei alapján következtetünk arra, 
hogy Szargisz katholikosz /+1019/ sírkápolnája volt, s az 
Aniba irányuló zarándoklatoknak a falakon kívüli első állo
mása. Kecses arányaival, merész szerkezetével a Gaghik- 
templomot idézi, bár bizonyíthatóan nem Trdat mester alko
tása.

Érdekes módon az Anihoz kötődő zarándoklatok Bedrosz 
katholikosz /1019-58/ működéséhez és Pahlavuni család Bi- 
zánc-barát politikájához kapcsolhatók /1022. Trebizonti 
egyezmény: egyházi unió Bizánccal, bizánci örökösödés az 
örmény trónon/. Bedrosz katholikosz magánegyháza, az 
Apostolok temploma /1031/ térformájában is idegen az ör
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mény építészettől. Alaprajzilag némiképpen emlékeztet a VII. 
századi tetrakonchás-sarokteres megoldásra, az ú.n. 
"Hripszime-típusra", de nélkülözi annak eleganciáját, szerke
zeti merészségét. Ötkupolás tömege már egyértelműen bizán
ci példákra mutat. Sem Aniban, sem máshol ennek a térrend
szernek nem volt hagyományteremtő ereje: idegen maradt.

Már az Apostolok templomával kapcsolatban is látható, 
hogy az építtető Bedrosz katholikosz a zarándokhelyek sorát 
kívánta Aniban megvalósítani.

Ugyanilyen célból építtette a főpap 1036-1041 között a vá
ros keleti részén a Megváltó-templomot a Bizáncból /!/ ka
pott Sz. Kereszt-ereklye őrzésére. Az eredetileg nyolckaréjos 
templom homlokzata a székesegyház Trdat-féle vakárkádos 
rendszerét követi, a déli kapu fölötti körablakkal. Kvalitását 
tekintve azonban csak halvány másolata a példaképként vá
lasztott épületnek. Zarándokhelyként csak egészen rövid 
ideig működött.

A város 1064-es szeldzsuk elfoglalása után másfél évszá
zadig hagyományőrzésről nem beszélhetünk, sőt egyáltalán 
az építészeti tevékenység szünetelt. A  templomok egy részét 
lerombolták, másik részük üresen állt, néhányat iszlám ima
házzá alakítottak. Ismereteink szerint keresztény templom
ként csak az Apostolok temploma működött, de előcsarnoká
ban már világi rendeltetésű vámszedőhelyet rendeztek be. 
Még egy rövid föllendülést a XIII. század eleje jelentett: Ani 
1199-ben fölszabadult, s a Zakarida család uralma alatt a 
mongol invázióig /1231-35/ újra virágzott. E korszak legje
lentősebb, egyben igen tanulságos építkezése az ú.n. 
Honentesz-templom /1215/. Az alapító már nem az uralkodó 
család, hanem egy gazdag, világot - látott kereskedő, Tigran 
Honentesz. A  város keleti részében alapított családi temp
lommal mind méretben, mind gazdagságban fölül akarta 
múlni a korábbi alapítókat. Nagyravágyó tervében azonban
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kénytelen volt visszanyúlni az ezredforduló építészeti ha
gyományaihoz, ha nem akart Ani városában "idegen test" 
maradni. Az ál-háromhajós, középkupolás templom szerke
zetében követi a Bagratuni család kolostortemplomainak 
megoldását /Horomosz, Marmasen, Haghbat, stb./, homlok
zatában viszont a székesegyház szinte pontos mását adja. 
Még a részletképzésben, kapuk, ablak-keretek, körablakok, 
épületplasztika alkalmazásában is szinte szolgaian követi 
Trdat mester megoldásait a XIII. századi ismeretlen építész. 
Itt a hagyományőrzés talán nem is annyira tudatos, mint ösz
tönös: ha a családi egyház a város szerves része kíván lenni, 
akkor alkalmazkodnia kell az Aniban megteremtett stílushoz. 
A Bizánchoz való kötődés csak a falfestésben ill. a szentély
ben /choran/ alkalmazott "oltárszekrény" alkalmazásában 
fedezhető föl. 1235 után sem Aniban, sem környékén szá
mottevő építkezésről nincs tudomásunk: Ani fénykora, az 
"ezüstkor" lezárult.

Egy számszaki adat ide kívánkozik. Az építészet- és kul
túrtörténet Anit az "1001 templom városa" névvel illeti. Java
solom, hogy ne számoljuk meg: bizonyára nem találunk 
1000-et. A keleti szóhasználatban az "1001" a "nagyon sokat" 
jelenti /ld. pl. Az 1001 éjszaka meséi szóhasználatát/. Ani 
falain belül az eddigi kutatások 35-40 templomot azonosítot
tak.

Legalább ugyanannyi az olyan templomok száma, melye
ket a források említenek, de helyük nem azonosítható, vagy 
ismert templomhelyek, de egykori nevük ismeretlen. A  város
falon kilépve, s a vizsgálatot a szűkebb-tágabb környezetben 
végezve ez a szám már 200 körül lehet. Ebből teremtette az 
örmény fantázia és szakrális öntudat az "1001 templom" mí
toszát. Fogadjuk el!
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Ani egykori lakói, a donátorok és az építők hagyományt 
őriztek, s közben hagyományt teremtettek. Alkotásuk ma 
romváros, de az egykori lakók kései leszármazottai szellemi 
örökséget kaptak és kapnak a várostól, itt, Budapesten is: 
ápolni, őrizni kell a hagyományokat, miközben - észrevétle
nül - talán mi is hagyományt teremtünk.
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A n i, S ze n t G e rg e ly  tem p lo m  
F o tó : S z a b ó  L á sz ló





Benyik Béla

Ö R M É N Y  K Ó D E X E K  É S  M IN IA T Ú R Á K
/Vetitettképes előadás: rövid ismertető/

Arménia a IV. sz. elején a világon elsőként felvette a ke
resztény hitet. Megkezdődött az egyház szervezetének és 
liturgiájának kialakítása, a templomok építésének nagy kor
szaka.

Az új hit, az írásbeliség hiánya és az idegen nyelvű liturgia 
miatt nehezen tudott gyorsan teijedni, nehezen fogta egybe 
Arménia népét. Most az ország fővárosába, Jerevánba láto
gatunk, hogy az örmény írásbeliség eredményeiről, az ör
mény kódexekről egy rövid válogatást, áttekintést nyújtsak 
vetítettképes ismertető formájában.

A Meszrop Mastoc sugárúton járunk Jereván városköz
pontjában az Opera tájékán. A  forgalmas útvonal keleti vé
gén, a meredeken emelkedő domboldalon, markáns épület
tömb szürke homlokzata záija le a városközpont peremét a 
sugárút végén, beleépülve a peremet amphiteátrumszerűen 
körülvevő meredek zöld hegyoldal gyűrűjébe. Az épület a 
Matenadaran, az örmény írásbeliség szentélye, amely 
óörmény =  grabar nyelven kézirattárat jelent.

Az épület alatt a lépcsősor alján egy prófétai alkatú ülő 
szoboralak képe fogadja a látogatót. Meszrop Mastoc, az ör
mény írásbeliség megteremtőjének pompás megformálása, 
amint jobb kezével az általa megteremtett 36 betűs örmény 
ABC kőtáblájára mutat.

Ecsmiadzinban a katolikosz rezidenciáján egy hatalmas 
gobelin kárpit függ a falon, Grigor Kandzsjan alkotása az 
örmény ÁBC megteremtéséről. A  kárpiton a háttérben 
Vramsapüh király ül trónusán az Úrnak 396. évében, körü
lötte udvari népe. Előtte áll Szent Szahak Parther katholikosz
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és az előtérben az alkotó Meszrop Mastoc, amint kezével 
felemelve a kőtáblát, bemutatja alkotását, az örmény A BC -t.

A keresztény kultúra nagy pillanatánál, a kezdetnél va
gyunk. A gyors felemelkedés kezdetén. Az örménység fenn
maradásának záloga volt keresztény vallása és saját írásbeli
sége, amely jelentős tényező volt a lelki elnyomás és az 
asszimiláció ellen. E két tényező segítette az örmény népet 
nagyszerű történelme és virágzó irodalma fennmaradásában.

Egy festményt is láthatunk a főpapi galériában, 
Nerszeszjan műve volt, és a XIX. sz. végén készült: "Szent 
Meszrop látomása" a festmény címe. A  nagy alkotó "... ma
gányában egy jelenést látott, nem éjjelen álomban, sem éb
renlétben, látomásképpen - hanem szíve rejtekében - lelki 
szemei előtt jelent meg egy jobb kéz és egy sziklára írta a 
betűket..." /Chorenaci: Örményország története c. munkájá
ból való az idézet, amelyet az V. sz.-ban írt a szerző/.

Egy újabb tárgyat látunk, ezúttal a kincstárból, 
Ecsmiadzinból. Egy díszes aranytábla, Arzumanjan és 
Csulojan ötvösművészek aranyból készült munkája az ör
mény ABC-vel. Ez az A BC az örmény nép azon szellemi 
tőkéje, melynek eredményeit itt és a világ nagy bibliotékái
ban ma megtalálhatjuk, mert az örmény nép híven megtar
totta azt a mondatot, amelyet Meszrop Mastoc, a Biblia lefor
dításakor a Példabeszédekből először írt le saját betűivel: 
"Megismerni a bölcsességet és az intelmet, felfogni az érte
lemnek beszédét."

A "FORDÍTÓ" - ahogy Meszropot nevezték, a  Biblia ör
mény nyelvű megjelenése után vardapet - tanító - lett és 440- 
ben hunyt el, 78 évet élt. Síijánál jártam, az osakani templom 
kriptájában, titokban őrizték meg sírját. Emlékművét egy papi 
család tagjai őrzik generációk óta.

Az írásbeliség megteremtése után kialakult az örmény ke
reszténység liturgiája, épültek a templomok, a kolostorok, az

54



akadémiák és egyetemek, a kódexmásoló és miniatúrafestő 
műhelyek. Híres könyvművészeti műhelyek működtek Nagy 
- Arménia területén, később Kilikiában, majd a diaszpórák 
területein.

Nem túlzás, de a csodával határos az a tény - mint ahogy a 
térképeken is látjuk -, hogy a Kaukázuson túli területeken 
mintegy 60 kolostor, iskola, akadémia, egyetem, könyvmá
soló műhely alkotta a vérzivataros évszázadok alatt is, idegen 
elnyomás mellett is, az örmény kultúra kiapadhatatlan "ősfo
lyamát", a kódexeket és hogy az írást jobban értsék, képekkel 
/miniatúrákkal/ látták el kódexeiket. Amikor mindez meg
kezdődött az V. században, Európában ekkor indult meg a 
népvándorlás. Mire kiépült Arméniában a keresztény kultúra 
bázisa, nálunk a Kárpát-medencében megtörtént a honfogla
lás a X. században, de ekkor már az örmény írásbeliség nagy 
eredményeit érte meg Arménia népe. Hogy csak néhány ko
lostor, akadémia, iskola és könyvmásoló-műhely nevét említ
sem a legjelentősebbek között: Hagharzin, Haghat, Horomos, 
Gosavank, Gladzor, Szanahin, Dzsulfa, Hromkla, Tatyev, Sis 
és sorolhatnám tovább. Felsétálunk a lépcsősoron, kétoldalt 
árkádos épületszámy vezeti a tekintetet a középső főépület 
felé, ahol a homlokzat közepén hatalmas díszes ablakot és 
bronzkaput találunk, amely ősi örmény díszítőelemek alkal
mazásával készült.

A  bejárat kétoldalán 3-3 hatalmas kőszobrot látunk, az ősi 
örmény tudományok és művészetek nagyjainak portréit, mo
dem megformálásban: Torosz Roszlin /XIII. sz ./ kilikiai 
miniátor, Grigor Tatevaci /XIV. sz./ kódexíró miniátor, 
Ananiasz Sirakaci /VII. sz./ matematikus, csillagász, filozó
fus, M ovszesz Chorenaci /V. sz./ "a történetírás atyja", 
Mechitar Gos /XII. sz./ jogtudós, filozófus és Frik /XIII. sz./ a 
híres költő.
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Az örmény templomok telepítésénél a fő szempont, a hely 
kitűnő megválasztásának fontossága. Ha lehet itt ezt monda
ni, az ősi kultúrának ezt a szentélyét Jerevánban sem lehetett 
volna jobb helyre telepíteni a városközpontban, mint ide.

Az V. században alapított egyházi gyűjteményt, amely 
Ecsmiadzinban volt elhelyezve, 1920-ban a történelmi ese
mények következtében áthelyezték Jerevánba és 1939-től 
állami intézményként működik itt Meszrop Mastoc Levéltári 
Intézetként, amely tudományos kutatómunkát végez az ősi 
iratok anyagában.

Arménia hatalmas szellemi erejeként értékelhető az, hogy 
ezt az egyházi gyűjteményt a parancsmalmi rendszer tetőfo
kán így, ilyen helyen, formában és kivitelben ezen a helyen 
meg tudták valósítani.

Lépdeljünk fel lassan a gyönyörűen kialakított díszlépcső
házon keresztül az emeleti nagyterembe. Már a bejárattal 
szemben, egy hatalmas színes mozaikot látunk a 451-ben 
lezajlott Mamikonjan vezette népfelkelés emlékére, az 
"Avarajr"-i csatát látjuk. Ennek a küzdelemsorozatnak a to
vábbi freskóit látjuk a lépcsőház fordulóiból is, Szent Vardan 
Mamikonjan lovas szobrát a városban láthatjuk, méltó helyen 
megörökítve emlékét.
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Megérkeztünk az archívum nagy bemutatótermébe. N é
hány fontosabb adatot ismertetek az ősi örmény kéziratokról. 
Európa kolostori bibliotékáiban, közelkeleti kéziratgyűjtemé
nyekben, a velencei és bécsi mechitarista kolostorok gyűjte
ményeiben, az európai és amerikai gyűjteményekben mintegy 
50 ezer örmény kódex és töredék maradt meg. A 
Matenadaranban önmagában 11 ezer kódex és 2500 töredék 
maradt meg. Nagy örmény anyagot találunk Jeruzsálem, 
Beirút, Párizs, London és Velence meg Bécs gyűjteményei
ben.

Szinte elképzelhetetlen, hogy a vérzivataros, több mint 
másfélezer év alatt ennyi szellemi kincs megmaradt. Különö
sen jelentőssé teszi a Matenadarant az a tény, hogy sok eset
ben a világon más helyen hiányzó egyházi, történelmi, filozó
fiai, irodalmi, orvosi és egyéb tudományos anyag itt 
Matenadaranban még a saját idejéből örmény nyelven meg
található, és tanulmányozható. így a világ tudományos életé
ben hiánypótló intézmény.

Az archívum idegen nyelvű osztályán a Kaukázuson túli 
tudományos anyagok arab, perzsa, görög, latin, grúz, ószláv, 
lengyel és még nagyon sok nyelven olvashatók.

A gyűjteményben a legrégebbi kéziratok között az V. és 
VIII. sz. közötti időkből töredékeket találunk, a legrégebbi 
kódex a Lazarev evangélium 887-ből. A  legnagyobb kódex a 
musi ünnepi prédikációs könyv, amely 1201-1204. között 
készült. Súlya 28 kg, méretei: 51X70 cm. A legkisebb kézirat 
a "Kalendárium" 1431-ből. Súlya 19 gr, méretei: 3 X 4  cm.

"Habent sua fata libelli" - mondja a latin közmondás: 
Minden könyvnek megvan a saját története, írhatnám magyar 
nyelven. Nincs rá lehetőségem, hogy néhány kódex híres - 
hírhedt és véres történetét elmondjam, de az örmény nép 
küzdelmes évszázadaiban arra a hihetetlen energiáira kell 
emlékeznünk, melyekkel ősi kultúrát igyekezett fenntartani.
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A nép a véres küzdelmekben saját vagyonánál jobban men
tette, kultikus tisztelettel védte műveltségének emlékeit, s így 
maradt meg a világ Kaukázuson túli kultúrájának az a része, 
amely itt Matenadaranban e szent falak között ingyenesen, 
mindenki számára megtekinthető ma is, lassan a X X L század 
hajnalán.

* * *

Irodalom:

1. Dr. Schütz Ödön: Hajk és Bél harca /Bibi. Cavcasica; 
Életünk Szerk. 1995./

2. Gink Károly - Gombos Károly: Örményország, tájak, 
várak, városok /Corvina Kiadó, 1972./

3. Radó György: Túl a Kaukázuson /Kossuth Könyvkiadó 
1971./

4. Armenien, Wiederentdeckung einer altén kulturlandschaft 
/Museum Bochum, 1995./

5. Burchard Brentjes: Drei Jahrtausende Armenien /Koehler 
- Amelang, Leipzig 1984./

6. Nona Stepanjan és szerzőtársai: Kunst des Mittelalters in 
Armenien /Union Verlag Berlin 1981./

7. Emma Korkhmazian, Irina Drampian, Gravard Hakopian: 
Armenian Miniatures o f  the 13 th. 14 th. centuries 
/Aurora Art publishers Leningrad, 1984./

8. Arménie, entre Orient et Occident /Bibliothéque nationale 
de Francé, 1996./

9. Dr. Krajcsir Piroska: Az örmény ABC megteremtése. 
Megjelent az Országos Örmény Önkormányzat ARARÁT 
lapjában.

64



10. Romvald Karas: Az Éden felderítése /Gondolat, Budapest 
1979./

11. Ludmilla Motalová ֊  Milán Plovarci: Arménsko, múzeum 
pod sírym nebom / Bratislava, Pallas 1976./

12. Asztchik Guevorkian The crafts and mode o f  life in 
Armenien miniatures / "Hayastan" publishing - House 
Yerevan 1978./

13. Das Mesrop Mastoz - Institut fíir alté handschriften - 
"Matenadaran" / Text von E. Akopjan, Jereván/
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Batári Ferenc 
művészettörténész, múzeumi főosztályvezető 

TEMPLOMAINK BÚTORAI
M Ú Z E U M H ÍR E K

A magyar-örménység történeti és kulturális tárgyi emlé
keivel kapcsolatban két problematikus területre szeretném 
irányítani szíves figyelmük. Az akutabb probléma az erdélyi 
örmény katolikus templomok bútorzatának állapota. Mivel 
ezen a területen, pl. Erzsébetvárosban sürgős beavatkozásra 
van szükség, elsőként e témakörrel foglalkozom. M ásodsor
ban a budapesti Örmény Katolikus Egyházközség gyűjtemé
nyéhez az ún. Örmény Múzeumhoz fűződő gondolataim sze
retném Önökkel megosztani.

I.
Vitatható a létjogosultsága, de szokták a különböző művé

szeti ágakat rangsorolni, melynek folyamán egyértelműen a 
stílusteremtő építészeté a vezető szerep. Az építészet, azaz 
konkrétan egy épület, ház, templom lényeges eleme a belső
tér, és az egyszerűbb, vagy akár gazdagon tagolt, díszített 
homlokzat magas esztétikai értékek hordozója lehet, de mé
gis, csak másodlagos jellegű. A belsőtereket, csarnokokat, 
termeket, szobákat, fülkéket funkciójához, vagyis rendelteté
séhez alkalmassá berendezése, azaz bútorzata teszi. Az arc
hitektúra és belső berendezésének szoros kapcsolatából kö
vetkezik, hogy a bútorművesség reagál elsőként az építészeti 
stílusváltásokra. Ilyen relációban a bútorművesség szerepe a 
különböző iparművészeti ágak sorában alapvető.

A  templomok berendezése általában az architektúrát al
kotó építész tervei alapján készül. Templomok berendezését 
oltárépítmények, a papság vagy a kórus befogadására szol
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gáló stallumok, püspöki poltronák, szentélyzáró mellvédek, 
szószékek, orgonaházak, keresztelőmedencék állványzata, a 
hívek számára készült padok, sekrestyeszekrények, ajtók, 
kapuk stb. képezik. A  templomberendezések anyaga az ese
tek többségében fa. A bútor lehet egynemű anyagból ácsolt, 
vagy faragott; de lehet különböző anyagokból kialakított: így 
leggyakrabban a korpusz olcsóbb puhafából készült, melynek 
külső felületét drágább nemesfából vágott lemezekkel az ún. 
svartnival vagy fumirral borítottak. Gyakoriak az egyszerű 
fúnkcionális puhafa bútorok, melyet a felület védelmét szol
gáló egyszerű, monokróm festéssel vagy a faerezet utánzó 
"flóderozással" láttak el.

Az egyházközség anyagi helyzetének függvényében ké
szültek, a kor stílusához igazodó, gazdag kivitelű, faragott, 
részben, vagy egészében aranyozott, különleges festésű, vagy 
fumiros és rakottművű munkák is.

Megfelelő körülmények között a faanyag élettartama kor
látlan. Ideális mikroklíma a faanyag számára körülbelül 
ugyanaz, ami az embernek is megfelelő. Tűrőképessége 
azonban az emberénél sajnos sekélyebb. Minél összetettebb 
anyagú, károsodási lehetőségei annál nagyobbak. A faanyag 
rendkívül érzékeny és a hő és a relatív páratartalom hirtelen 
változása következtében a fa vetemedik, s mivel a szilárdan 
egybeépített részek mozgásában korlátozzák, ezért menthe
tetlenül hasadozni kezd.

Vagy más esetben a nem egynemű részek eltérő reakciójá
nak eredményeként a fumirozás felhólyagosodik, a festés és 
aranyozás fellazul. Nagy veszélyt jelentenek a különböző 
farontó állati és növényi szervezetek; így a különböző rova
roktól a rágcsálókig, a növényi károsítok közül a különböző 
gomba-félék - melyekkel egész Európa fertőzött - s alapszük
ségletük, a nedvesség megfelelő arányú jelenlétében azonnal 
burjánzani kezdenek. A század közepén kezdtek felfigyelni
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különböző mikroorganizmusok és nem utolsósorban a levegő 
kemikális szennyeződésének igen jelentős károsító hatására.

Századunk embere elsősorban irodalmi műveltségű, ezért 
nem véletlen, hogy a templomok illusztratív jellegű képző- 
művészeti díszei mellett, a sokszor magasabb esztétikai érté
ket képviselő iparművészeti alkotások perifériára szorulnak 
használóik értékrendjében. A helyzetet súlyossá teszi, hogy 
az impérium különböző politikai és társadalmi változásaivalal 
terhelt századunkban egykor virágzó gyülekezetünk lélek- 
száma enyhén szólva megcsappant, és oly annyira elszegé
nyedtek, hogy lehetőségeik csupán az épület és a közművek 
olykor életveszélyes károsodásainak elhárítására korlátozó
dott. Erdélyi utunk folyamán az volt a benyomásom, hogy a 
meglátogatott templomok berendezései az utóbbi nyolcvan, 
kilencven évben a felületi portalanítás kivételével más keze
lésben nem részesültek. Nem akarok pánikot kelteni, azonban 
meg kell jegyeznem, hogy például az erzsébetvárosi templom 
bútorai siralmas állapotban vannak. A 18. század végén, copf 
stílusban készült, faragott díszű padokat, stallumokat sziva
csossá rágták a szúvak. Ezek a férgek olyan alattomos mun
kát szoktak végezni, mely a felületet vékony rétegben érin
tetlenül hagyja. Mindazonáltal Erzsébetvárosban az általában 
másodikként jelentkező mikroorganizmusok is olyan alapos 
munkát végeztek, hogy a felület is morzsolódik és a szúj ára
tokig betöredezik.

Annak érdekében, hogy a magyarörmény ség 300 éves er
délyi múltjának kiemelkedő emlékeit képező templomok be
rendezéseit az utókor számára átörökíthessük, szükségesnek 
tartom a berendezések sürgős, fenti szempontok szerinti fel
mérését, mely alapján a bútorok megelőző kezelése, fertőzött 
darabok dezinficiálása, a károsodott részek legalább is leg
sürgősebb állagfenntartó munkái elvégezhetőek lesznek.
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A budapesti örmény "múzeum" problémakörével kapcso
latban, bevezetőként megalakulásáról szeretnék szólni. Leg
jobb emlékezetem szerint 1975-ben kaptam a budapesti Ör
mény Katolikus Egyházközségtől, illetve akkori fejétől, K á
dár Dániel c. apát úrtól azt a megtisztelő feladatot, hogy a 
hívek adományaként, illetve az apát úr isztambuli és örmény
országi gyűjtése eredményeként létrejött konglomerátumból 
válogassam ki a megfelelő tárgyakat és abból egy leendő ör
mény múzeum első kiállítását rendezzem meg.

Minden kiállítás a mondanivaló, az adott anyag, a rendel
kezésre álló tér és nem utolsósorban az anyagiak kompro
misszumából tevődik össze.

A kiállítás a magyar, illetve magyarországi örménység 
történetével, az örmény katolikus rítussal, a történelemben, a 
tudományos, vagy a művészeti életben kiemelkedő, örmény 
gyökerű személyekkel, mindennapi életükkel kapcsolatos 
tárgyi emlékek bemutatását tűzte ki célul. Dániel atya, mivel 
koncepciómmal teljesen egyetértett, a válogatásban és a ren
dezésben szabad utat biztosított számomra, csupán egy hatá
rozott igénye volt, hogy a közelmúltban készült valamennyi 
miseruhát is mutassam be, oly módon, hogy használatuk 
esetén bármikor könnyen kiemelhetők és visszahelyezhetők 
lehessenek. A kiállítás két részre tagozódik: első részében a 
történeti anyag; második részében a miseruhák kerültek be
mutatásra. A tároló, illetve kiállítási bemutató vitrinek elkép
zelésem szerinti tervezésére Mikó Sándor belsőépítész tanárt 
kértük fel. Az anyag válogatását és a kiállítás tervezését és 
rendezését ma már kissé elavult szóval élve "társadalmi mun
kában" végeztem el. A  múzeum Dániel atya életében minden 
vasár- és ünnepnap látogatható volt. A  kiállítás rendezése óta 
eltelt közel negyed évszázad oly hosszú idő, hogy önmagában 
is indokolná a kiállítás felülbírálatát és átrendezését, de mi

II .
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nimum az anyag kezelését, egyes darabok lecserélését. A 
kiállítás teljes, vagy részleges átrendezése mind műtárgyvé
delmi; mind tartalmi szempontból indokolt. Például egy régi 
nyitott állapotban kiállított könyv 1-2 év alatt, már deformá
lódhat, nyitott lapjai elsárgulnak.

A kiállítás megtekintésére a közelmúltban nem volt lehe
tőségem. Az 1-2 éve készült videofelvétel azonban azt mu
tatja, hogy az eredeti, általam rendezett kiállításban olyan 
alapvető változások történtek, melyek miatt a jelen kiállítást 
már nem tartom szellemi termékemnek. A felvételek alapján 
úgy tűnik, hogy a kiállítás történeti részét megtartották, de 
ebbe már jelentős mértékben "belenyúltak". A  bemutató má
sodik részéből a modem miseruhákat kiemelték, mellyel tel
je s mértékben egyetértek.

A kiállítás anyaga elsősorban a magyarörménység számára 
felbecsülhetetlen értékű, melyben a nemzetközi műkereske
delemben is keresett, magas áron forgalmazott darabok is 
találhatók.

Rendkívül sürgős, elvégzendő feladatnak tartom az anyag 
haladéktalan leltározását, a tárgyak azonosításához szükséges 
leltári jelzéssel történő ellátását. Ennek hiányában a gyűjte
mény egységbetartása kérdéses, őrzését teljes felelősséggel 
senki nem vállalhatja.

Végezetül a "múzeum" státusának a kérdését szeretném 
felvetni. A  múzeum közjogi fogalom, melynek kritériumai 
vannak: így például a teljes anyag nyilvántartásba, azaz 
leltárbavétele, a kiállítások látogathatóságának biztosítása stb. 
Hasonló együttesek jogi helyzetének különböző fokozatai 
vannak: így a mai joggyakorlat pl. magángyűjteményeket, 
nemzeti érdekű magángyűjteményeket, egyházi gyűjtemé
nyeket, kincstárakat és különböző múzeumi fokozatokat is
mer. A  gyűjtemény státusának meghatározása tisztázandó 
feladat.
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G y e rg y ó sz e n tm ik ló s i Ö rm én y  K a to lik u s  te m p lo m





Fancsali János ER D É L Y  M A G Y A R - Ö R M É N Y  
E G Y H Á Z Z E N E I  É L E T E

A  S A J T Ó  T Ü K R É B E N

Bármely vallás egyházzenei élete rendes életkörülmények, 
pontos feljegyzések esetén is igen összetett része a zenetörté
nelemnek, de hatványozottan valós ez erdélyi vonatkozásban. 
A lefoglalt s eltűnt anyakönyvek, História Domusok, feljegy
zések mellett, a kutatást illető tilalom jóformán lehetetlenné 
tette az érdeklődők munkáját. M ásfelől maguk a plébániák 
sem végezték el a hitélet zenés részének pontos lejegyzését. 
Remélhetőleg ezentúl mindez fokozatosan enyhülni, javulni 
fog, de változatlan a kutatás eredményeinek közkincsé alakí
tása: e témakörben való terjedelmesebb kötet publikálása 
majdnem lehetetlen.

Mit tegyen, mondjon az erdélyi magyarörmény egyházi 
zene kutatója, mikor Trianon szétzilálta a közösséget, elszór
va a hívőket nemcsak a szomszédos Magyarországra, hanem 
a nagyvilágba? Sőt, mikor manapság még e népesség puszta 
létét is megkérdőjelezik?

Kezdetben tanácstalan voltam, mert mindig arra törek
szem: az élő zenei életet utolérni, megfogni, felidézni úgy, 
ahogy valóban megélték elődeink. Egyetlen zenei élmény 
többféle recepciójának összegéből állna elénk azon hangver
seny, zenés mise és előadóik, azon közösség valódi képe, de 
sajnos veszteségeink emlékiratok, levelezések terén legalább 
is olyan jelentősek, mint a még meglévő anyag felmérhetet
len, ismeretlen volta. A Szamosújvári Örmény Múzeum és a 
budapesti hasonló intézmény sorsa ennek legszomorúbb pél
dái.
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Az erdélyi örmény katolikus egyház teljesen különálló az 
egyetemes örmény katolikus egyháztól, de ugyanakkor 
ugyanannyira szeparált test az erdélyi római katolikus egyház 
egészében. Teljesen egyedi volta adja különleges értékét, 
ezért sokkal jobban kellene odafigyelni, támogatni, ápolni, 
óvni az asszimilációs törekvésektől. Értékei között találjuk 
zenéjét, mely részben erdélyi szerzők művei!

Tudomásom szerint e tárgyban még nem történt össze
foglaló kutatás, első lépésként tehát rögzítenem kellett azon 
szempontokat melyekből kutatni fogom az erdélyi örmény 
katolikus zenét, azaz fölépítenem e kutatás metodológiáját.

A lehetséges források közül az erdélyi sajtót választottam, 
mégpedig azon időszakában, mikor a kiegyezés után a leg
fontosabb lapok folyamatosan közölték az erdélyi magyarör
ményekkel kapcsolatos híreket. Persze közöttük az egyházi 
élettel összefuggőeket is. A levéltári anyag hiányában t. i. 
célkitűzésem egy általános kép, egy összefoglaló kialakítása 
volt és erre a korabeli sajtó alkalmasnak tűnik. Ezen 50 év, 
1870 - 1920 között a magyarörmények szempontjából igen 
sikeres volt a sajtó területén is. K. Papp Miklós (A Magyar 
Polgár szerkesztője 1867 - 80 között), Petelei István (A Kelet 
munkatársa 1880-tól, majd 1882-86 között a Kolozsvári 
Közlöny vezetője), Korbuly Józse f (az Erdélyi Híradónál), a 
kolozsvári, sőt az erdélyi hírlapírás vezető, meghatározó 
egyéniségei voltak. Az örmény települések sajtója ugyancsak 
magyarörmények tulajdonában volt. Legfőbb jellemzőjük a 
magyar nemzettel, annak érdekeivel való teljes azonosulás, 
hitvallásukat pedig leginkább Petelei szavaival bizonyíthat
juk: "Csak egy szabályunk van: igazat kell írni!" (1)

E korszakban előrehaladva, a magyarörménység számbeli 
csökkenése mellett - melyet valószínűleg a kapitalizmus betö
rése okozott - beindul az örmények elszegényedése is. A 
messzibb tájakon felötlő birtokszerzések, a kereskedelmiről a
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hivatalnoki pályára való áttérés, az általános társadalmi mo
bilitás okozta vegyes házasságok - mind - mind feltörték a 
közösség egységét, erejét.

Az egyház kezdettől fogva felismerte a zene rendkívüli 
hatását és beépítette azt a szertartások mindegyikébe. Ugya
nakkor, mint már említettem, érdekes módon elhanyagolta 
ezek időbeli pontos lejegyzését, azt a képzetet alakítva a kí
vülállókban, mintha utólagosan ez már nem lenne érdekes. 
Ezzel szemben, Merza Gyula a magyarörmény fogyatkozásá
ért aggódva írta immár 100 éve: "A magyarörmények etnog
ráfiai hanyatlásának okairól s azok orvoslásáról" című több
részes tanulmányát, melyben ezt mondja: "különösen az ör
mény egyházi énekek kultiválását ajánlom az Erdély-részi 
örmény plébániák derék örmény lelkészeinek és így az egész 
örmény klérus figyelmébe". A  kihalt régi örmény kántorok 
pótlására új nemzedéket kell nevelni, több egyéni áldozatot 
követel fennmaradásunk. Jóm aga is a bécsi mechitaristák 
vasárnap reggeli miséjén vált "rabjává keleti egyházi zenénk 
gyönyörű melódiáinak". (2)

Ifjúsági önképzőkör, énekkar alapítását ajánlja, mely ör
mény egyházi énekre szakosodjon, "s tán még zenekari elő
adását is elérhetővé tehetné". Szerinte a család, emléktárgyak, 
történelem, iskola, az örmény nyelv ápolása mellett az egy
házi ének, a nemzeti érzés igen fontos megőrzője. Mondhat- 
nók az örmény nemzeti szellemiség és az egyházi énekek egy 
irányban hatnak, kölcsönösen segítve egymást. Ugyanő, 
Merza Gyula más szempontból is fontosnak tartja az örmény 
katolikus egyházi zene kultiválását: "Szam osujvár és az ide
genforgalom" című írásában ajánlja: hívjanak Konstantiná
polyból örmény apácát, "aki az örmény szertartás követelte 
kiejtés, imák és egyházi énekek tanításával egy lányénekkart 
szervezne, mely vasárnaponként az isteni tiszteletet nemcsak 
emelné, de az idegenség előtt valóságos unikum számba
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menne és ápolva a rítus iránti hagyományos ragaszkodást, a 
gyerekekbe beoltaná a vallásosságot".(3)

De lássuk miről is van szó? Megállapítható, hogy legfon
tosabb örmény sajtótermékünk, a legendás Szongott Kristóf 
szerkesztette ARM ÉNIA, már első évében közölte dr. Molnár 
Antal (mellesleg országgyűlési képviselő, jogász) két részes 
tanulmányát "Az örmény egyház énekei" címmel, végül leír
va a 8 használt hangnemet, európai hangjegyekkel. (4) Vala
mivel később érdekes gondolatmenettel bizonyítja e lap a 
keresztény zenére való áttérés kényes pillanatát: "A  keresz
tény korban a pogány isten elvesztette tekintélyét és a dalno
kok keresztelő Szent Jánost választották védőjükül". Szurp 
Garabed-nek emeltek templomot, mely kegyelethelyként sze
repelt. Szentül hitte a népköltő, hogy e templom adja az erőt, 
mely énekei, versei szerzését adja. Az örmény népköltészet, 
mintegy kiegészítő része az egyházi szertartásnak, innen van 
a sok vallási reflexió, mely a költészetben előfordul. Az ör
mény népköltők igen nagy befolyással voltak a keresztény 
vallás megszilárdításában az iszlám ellenében. (5)

Az őshaza egyházi zenéjének megismerése tehát a min
dennapi egyházi életen kívül is folyamatos volt. Ezen ha
gyományos zene külföldi sorsáról ugyancsak sokszor értesí
tenek ebben az időszakban. Különösképp figyelték a bécsi, 
osztrák egyházi élet vonatkozásait. Az 1893-as bécsi 
szinészeti-zenészeti kiállítás örmény osztályában bemutatott 
ősrégi saraganok, zsámákirkek, egyházi ének mellett, a Ve
lencébe és Bécsben kiadott, európai hangjegyekre írott 
saraganok, de európai hangjegyekre írott nyomtatott és kéz
iratos zeneművek kerültek elő, erről tudósít az ARM ENIA. 
(6) Egy másik cikksorozat, fölméri az osztrák Monarchiában 
élő örmények állapotát, tartományonként, városonként, végül 
megállapítja: "Az ausztriai örmények közül a Kuttyban lakók 
tartották meg legjobban az örménységet. Ezek otthon, utcán,
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úton - útfélen mindig örményül beszélnek. Itt a nép is énekli 
a kántorokkal a sárágánokat." Mint eddig is kitűnt, de folyton 
visszatérő megfigyelés: az örménység megtartása egyenlő az 
egyházi zene anyanyelven való éneklésével. (7) A 
mechitaristák élete is bővelkedett zenei eseményekben, me
lyeknek híre Erdélybe is eljutott. (8)

E kitekintés után lássuk mit is énekeltek e századvégen az 
erdélyi magyarörmények? Még 1889-ben a szamosujvári 
örmény egyházközség kezdeményezte, saját költségére az új 
"Örmény egyházi énekeskönyv" kiadását, a bécsi 
mechitarista nyomdában. A 361 lapnyi kötet 181 éneket tar
talmaz és korabeli méltatásai így szólnak: "A  Szamosujvárt 
használatos egyházi énekek le vannak téve hangjegyekre. 
Nagyon sok egyházi énekeink vannak, melyeknek legna
gyobb részét buzgó apáink itt e hazában szerkesztették... ezen 
énekek 1/4-ét a lángeszű Gábrus Zachar szerzetté, ugyanezen 
páratlan tanár gyűjtötte össze azokat 4 vaskos kötetbe". (9) 
Bárány János az új énekek szerzőiként Wagner orgonamestert 
és Görög Kristófot jelölte meg, Gábrust "nyelvünkre átülte- 
tő"-nek nevezte. (10)

A fentiek ismeretében alig vártam, hogy megtudjam mely 
énekeket szerezte Görög, Wagner és Gábrus, de ennek nyo
mait sem találtam az említett kötetben. Valószínű, az ősi mi
sekönyvek ismeretében, ha nem is minden egyes ének szer
zője, de legalább azok esetleges erdélyi kilétük megállapít
ható lesz.

A millenniumi kiállításra készülődve, felvetődött egy ör
mény szoba berendezése is, a kiállítandó tárgyak között ta
láljuk zeneéletünk dokumentumait, ami ez esetben egybeesik 
az egyházzene értékeivel. Ezek pedig örmény katolikus vo- 
natkozásúak. (11)

Az örmény nyelven celebrált, énekelt mise, mint érték- és 
közösségmegőrző lehetőség több esetben oly helyen is, ahol

81



ez még nem volt megszokott, arra ösztönözte a helybeli ma
gyarörményeket, hogy ezen misék megtartását kezdeményez
zék. Bárány János Marosvásárhelyen így cselekedett: a lány- 
zárda-kápolna szentelésre lefordított két szép Mária-éneket és 
azokat az első szentmise alkalmával elénekelte. A  védik Luk
ács plébános ott élő öccsét megkéri: hozza a lelkész magával 
az örmény Missale-t, kántor lesz ő maga. így sikerült 1896. 
november 23-án örmény szertartású misét tartani a székely 
fővárosban. (12)

Örmény szertartású esketést tartottak Nagyilondán 1911. 
január 15-én, mikor Reithoffer Béla (Bp.) és Drágomán Anna 
frigyét Esztergár Gergely szamosujvári lelkész előtt kötötték 
meg. (13)

Bár a bécsi mechitaristák 1821-beli Directoriumában rög
zítették a szertartások mikéntjét, Erdélyben az örmény katoli
kus templomokban az énekek hol örményül, hol magyarul 
szólaltak meg. Ha a mindennapi misékben is volt bizonyos 
változatosság, különösképp érdekes miként tartották ünnepi 
miséiket magyarörmény elődeink.

Karácsonykor népszokás volt a kántálás: "A  gyerekek ka
rácsony napján reggel és az ünnep előestéjén házról-házra 
járnak és magyar énekeket énekelnek. Évekkel ezelőtt az Üd
vözítő születésére vonatkozó énekek szövege örmény volt". 
(14) Valóban Erzsébetváros 1731 január 2-i tanácsülésén (va
lószínűleg a frissen történt zavarok későbbi elkerülése érde
kében) így döntött:

1. 8 vátáh 2 kántor elnöklete alatt menjen előbb a papok
hoz, a főgondnokhoz és bíróhoz "chorhurt mjédz"-et énekel
ni, azután oszoljanak 2 csoportra, 4 vátáh és 1 kántor menjen 
egyfelé: s többiek menjenek másfelé. Azt az összeget, amit az 
egyes házaknál kapott ajándékozásból gyűjtenek, osszák fel 
egymás közt egyenlően: az elnök kapjon abból 12 -t és a töb
biek 10-10 pénzt.
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2. Az iskolás gyermekek négyesével járjanak "Avedisz"-t 
mondani. Minden csoportnak legyen egy-egy - a pap által 
aláírt - képe: e képről fogjuk megismerni azt, hogy ők iskolás 
gyermekek. Menjenek el ezzel mindenüvé - tisztességesen.

3. Megengedjük, hogy a külső - idegen - gyermekek is 
járhassanak kettesével kántálni. Valamint az énekesek a 
"chorch mjedz"-t, úgy a gyerekek is a kántálást végezzék el 
fél-éjszakáig, hogy a városi polgárság templomba mehessen 
és a kántorok teljesíthessék egyházi kötelességüket. Ezen irat 
olvastassák fel a szentegyházban 3-4 ízben, hogy a közösség 
tudomást vehessen arról. (15)

Húsvét Erzsébetvároson 1895-ben: " az énekrészeket pe
dig az alkalomra begyakorolt női énekkar énekelte, remekül 
betanult gyönyörű dalok voltak. N agy dicséret és elismerés 
illeti mind a szoprán- mind az altban működött hölgyeket, 
mert valóban oly szépen énekeltek, hogy a jelen volt buzgó 
közösséget egészen elragadták. A szopránt: Csiky Dénesné 
úrnő, Incze Katinka és Fröhlich Júlia k.a-ok, az altot pedig 
Incze Bianka és Ditrich Amália k.a-ok énekelték. A z isteni 
tisztelet fényének emeléséhez nagyban hozzá járult Zámbó 
Károly örménykatolikus főkántor is: mert ő alakította a mon
dott női énekkart és tanította be ennek tagjait egy egész misé
re." (16)

A következő években Szamosujvárt: "A  körmenet alkal
mával, melyen Bárány Lukács esperes-plébános celebrálta, az 
önképző-fúvószenekar játszta az indulókat" (17) és "M ise 
alatt a dal-zene egylet vonó-zenekara valóban művészi játé
kával emelte a templomot egészen betöltő vallásos hívők 
ünnepi hangulatát. Kepri Teri k.a. Cherubini Ave Máriáját 
énekelte. Kitűnő technikával előadott éneke, az erőteljes 
hang, mely minden árnyalatában kivált a felsőbb régiókban
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ugyancsak érvényesítette erejét, hogy tehetségről tett tanúsá
got, offertoriumra Voith József és Kopár Kristóf Urak éne
keltek a vonós-zenekar kíséret mellett egyházéneket. A  vo
nós-zenekar tagjai: Kopár Kristóf (fi), Dubszky Gusztáv 
(klar), Danielovits Sándor, dr. Bányai Kristóf, Esztegár 
László, Salamon Árpád (hg), Osztián Kristóf (viola), Vájná 
Károly (cselló), Czetz Emanuel (gordon), Gönczy Mihály 
(cimbalom)." (19)

A szamosujvári főtemplomban 1897 pünkösdjén tartott 
zenés mise műsora igen érdekes: Kórus a Lombardi operából, 
Verditől, Kegyelemária "Ördög Róbert"-ből, Meyerbertől, 
Dal a "Czár és paraszt" című operából, Lortzingtól, 
Benedictus Kempten K  130-ik műve. Ugyanitt űrnapján, tíz 
évvel később "az egyes oltároknál a dalegylet énekelt magya
rul vallásos énekeket". (20)

"Világosító Szent Gergely napján, az örmények legfonto
sabb egyházi ünnepén Introitusra Zeffer L. erre az alkalomra 
szerkesztett Sz. Gergely-himnuszát, - melyhez Esztergár 
Gergely írt szöveget - Aján Anna, László Mariska, Lázár Er
nő, Begidsán Tivadar és Osztián Antal énekelték: ezt a szép 
éneket Zeffer Lukács violino primoval, László Márton v. 
secundoval, Föbel Alajos violával, Vájná Károly csellóval és 
Esztergár Gergely harmóniummal kísérte. Offertoriumra ze
nekíséret mellett Aján Anna az "O Virgo Virginum" kezdetű 
éneket énekelte, szép hangjával emelte az ájtatosságot. 
"Agnus Dei"-re ismét Sz.Gergely - himnuszt énekeltek". (21) 
Történt mindez Szamosujvárt az Úr 1893. évében. De M a
rosvásárhelyt is az előbb említett apácazárda-kápolnában: 
"M ise alatt a zárda növendékei és az apácák énekeltek". (22) 
Kolozsvárott 10 évvel később 1903-ban a főtéri plébánia 
templomban három alkalommal, ünnep előestéjén, majd két
szer ünnepnapján tartottak misét. A  délelőtti istentisztetetről 
hja a krónikás: "A  kórusból intonált örmény szövegű gyö
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nyörű keleti dallamok... A  "Miájn szrup miájn Dér", a "Járgir 
bákánjémk" és a Sz.Gergelyről szóló egyházi énekek szép 
eredeti melódiái mellett ért végett a mise ... az egyházi dalo
kat a Mátyás-templom kántora, ki mint örmény kántor 
Erzébetvároson hosszabb ideig működött énekelte". (23)

Mint láttuk, itt megjelennek új, vagy inkább eltérő elemek: 
magyarul énekelt dallamok, klasszikus és egyházi zene, ope
rarészletek. Jellemző a női énekkar és mindig zenekar emeli 
"az ünnep fényét". Szamosujvárt a dal-zene egylet női ének
kara mellett a vonószenekar, de az önképző-fúvószenekar is 
sűrűn szerepelt. Ha az énekszólók, női énekkar, a vonószene- 
kar megszokott manapság is a katolikus egyházi zenében, a 
fúvószenekar ily aktív részvétele rendkívül érdekes és talán 
ezirányban lehetne leginkább lépnünk, ha vissza szeretnénk 
adni egyházi ünnepeink csillogását. Hisz egy négytagú 
együttes teljesen megfelel ennek a követelménynek.

Az egyházi misén és legfőbb ünnepeken kívül, más alka
lommal is adódott zenehallgatásra. Lelkészeink beiktatása 
esetén és később, aranymiséje alkalmával, ezen napok előest
éjén szerenádot szoktak adni a fúvószenekarok. Görög 
Joachim gyergyószentmiklósi plébános beiktatása alkalmával 
a Hilária Dalegylet Nyers Károly tanár vezetésével énekelt 
1893 januárjában. (24) Papp Tivadar segédlelkész aranymi
séje 1896 szeptemberében, (25) Csákány Adeodát főesperes 
hasonló, ünneplésben részesült. (26) Itt mise alatt a vonósze
nekar és a már többszőr említett Aján Anna magánéneke 
emelte az alkalom rangját.

Fontosabb személyiségek kapcsán rendezett misén is jelen 
volt a zene. Érdekes krónikát olvashattam a Szamosujvári 
Közlöny 1903. augusztus 23-i számában, mely Ő Felsége 
Ferencz Józse f császár és a Szt. István-nap megünneplése 
kapcsán írja : "A  fő-templom mindkét ünnepélyén alkalmi 
örmény énekekkel emelték az istentisztelet fényét. Az Ő Fel
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sége születés napján rendezett istentiszteleten Lengyel Mik
lós főkántor a Gábrus Zachar által készített királyhimnuszt, 
az eredeti örmény dallam kíséretében énekelte el, míg 
Szt.István napján nagy hatással adta elő "Ah, hol vagy ma
gyarok tündöklő csillaga" kezdetű, Szt.Istvánról szóló nem
zeti éneket örmény szöveggel(I), az Agnus Deinél pedig az 
"Isten áld meg a magyart" nemzeti himnusz első szakaszát a 
Gábrus-féle örmény fordítás szerint, melyet a közönség állva 
hallgatott végig".

Elhunyt magyarörmény személyiségek gyászmiséin kivo
nult az épp kéznél levő együttes is, Lukácsi Kristóf lelkész 
temetésén a dalárda, Moldován Simon gyászmiséjén, 
ilj.Czetz Manó vezette önképző-füvószenekar egyházi dara
bokat játszott, dr. Molnár Antal sírszenteltetésén a dal-ének 
egylet énekosztálya gyászdalokat énekelt.

A szamosujvári Dal-Zene Egylet 25 éves szellemiségének: 
„Istentisztelettel kezdődött. Zsúfolásig volt december 26-án 
az örmény katolikus plébánia templom. Mise alatt a fúvósze
nekar játszotta darabok és a dalárda összehangolt énekei 
emelték a buzgóságot. Templom után a redoutte nagy termé
be vonultunk, itt volt az egész város. A  Dal Zene Egylet dal
osztály előbb a Himnuszt énekelte, ezt követte a szép meg
nyitó beszéd. Este a hangverseny műsora a következő volt: 
Herold: Zampa nyitány, Zeffer: Ünnepi dal, Magyar népdal
egyveleg, Lavotta: Szigetvár ostroma, Szabadságdal, Liszt - 
Zeffer: Rákóczi-induló (átirat férfikarra)". (27)

Miután a Dal Zene Egylet működése szünetelt egy ideig, a 
lángot újraélesztő dr. Esztergár László Berán Jánost a fő
tem plom jeles orgonistáját hívta meg karnagynak. (28)

Érthető, hogy az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület épp abból a célból alakult, hogy ezen páratlan érté
keket és azon közösséget, mely ezen értékeket megteremtette, 
megőrizze. Feltevődik a kérdés, mi haszna e immár 100 éve
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volt egyházzenei miliő megismerésének? A következőkben 
megpróbálom összefoglalni tanulságait:

֊  Számbeli csökkenésünk nemcsak a mobilitás, kivándor
lás, Trianon eredménye. Bányai Elemér Szamosujvári Közlö
nyében 1903 elején összegezi a Magyar Statisztikai Hivatal 
adatait: Legtöbben az örmények közül halnak meg és a leg
alacsonyabb szaporodás ugyancsak náluk található. Valóban 
észrevettem jómagam is a kutatott sajtóban közölt neves ma
gyarörmény férfiak életrajzát olvasva, hogy zömük nem nő
sült meg. Kivételes képességeik tehát a tágabb közösség szá
mára gyümölcsöztek, de családjuk kihalt.

- Az egyház-közösség megtartó ereje elismert és szorgal
mazott volt. Legutóbb már csak itt lehetett hallani örmény 
beszédet, majd leginkább és egyre inkább kizárólag a még 
örményül tudó magyarörmények számára jelenthetett többle
tet. Erre ma már aligha számíthatunk, mi mindnyájan inkább 
magyarok mint örmények vagyunk. Itt tehát foltevődik a kér
dés: miként tudjuk az egyház, a zene, a nyelv egységét újrate
remteni, vagy részeikben alkalmazni a magyarörménység 
fönnmaradása érdekében. Gondoskodnunk kell ezen a kérdé
sen, mégpedig serényen, mert az idő sürget.
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Tarisnyás Csilla:  A V Á R O SI K U L T Ú R A  H A G Y O M Á N Y A I 
É S  JE L E N E  SZ A M O SÚ JV Á R O N

Azon megtisztelő feladatnak szeretnék eleget tenni, hogy 
rövidre szabott előadásomban az örmény-magyar, a későbbi 
időkben magyar-örmény, egy számottevően kisebb erdélyi 
közösség szellemiekben gazdag folyamatosan kifejezett 
munkásságára hívjam fel a nagybecsű hallgatóság figyelmét.

Adott tényként kell elviselnünk, hogy a polgári értelmiség 
élete Európa szerte a városokhoz kapcsolódott, mert a polgári 
műveltség intézményeit és otthonukat itt találták meg. A ki
bontakozásra és további fejlődésre itt kínálkozott fel az opti
mális lehetőség. A város nemcsak az iparnak, a kereskedés
nek és szolgáltatásoknak volt jellemző területe, hanem a mű
velődés és tudományos élet is itt talált magának intézménye
sített keretek között életteret.

Az erdélyi örmények magyar anyanyelvű művelődési éle
tének egyik alapvető jellemvonását kell abban látnunk, hogy 
e közösség értelmiséget formáló hátországa már a kezdetektől 
fogva a város volt. E sajátosságot az erdélyi örmények kizá
rólagosan urbánus életvitele, az áru-, pénz- és hitelgazdálko
dás, és az ezzel szorosan összefüggő városi-polgári mentali
tás alakította az idők folyamán. A műveltség e vetületében 
kell látnunk Szamosújvár, Erzsébetváros és a többi kisebb 
település igazi "genius lociját".

Az örmények Apafi Mihály fejedelem hívására 1672-ben 
jelentek meg Erdélyben. Foglalkozásukra nézve túlnyomóan 
kereskedők és iparosok voltak. Csoportjaik több helyen tele
pedtek le, egy részük 1700-ban megvásárolta a szamosújvári 
vártól a délre eső részt, Gerla falu helyét városépítés céljára, 
a vételárat a kincstárnak részletekben törlesztették, s Mária
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Terézia uralkodása alatt az utolsót is kifizették. Itt épült fel 15 
esztendő szorgalmas munkájával Szamosújvár város az er
délyi örmények igazi metropolisza. A  magukkal hozott va
gyon a kereskedéssel és iparral foglalkozó örmények kézén 
megkétszereződött. A  gazdasági gyarapodással együtt járt a 
város közjogi helyzetének elismerése és tekintélyének érez
hető növekedése is. Ebből a tényből következett a város sza
badalmainak ismételt megerősítése. E folyamat eredménye
ként 1759-ben a nagyszebeni országgyűlésen Szamosújvár a 
szabad királyi városok közé emelkedett, melynek lakóit 
1838-ban honfiasították, bár a tekintélyesebb örmény csalá
dok már a XVIII. század folyamán magyar nemességet sze
reztek és beilleszkedtek az ország közéletébe.

A gazdasági és vagyoni fellendüléssel egyidőben a 
szamosújvári és erdélyi örmények a művelődési életnek is 
katalizátorai voltak. 1769-ben egy magyar nyelvművelő tár
saság alapításának céljára 4000 forintos alapítványt tettek le, 
majd 1805-ben a kolozsvári magyar színház építésére 1000 
forintot adományoztak.

Hosszú lenne felsorolni azok neveit, akik e diaszpórából 
kiemelkedve a köz- és művelődési élet első vonalába emel
kedtek és tevékenykedtek. Tényként kell elfogadnunk, hogy 
értelmiségi réteg csak abban a társadalomban emelkedik ki, 
ahol az intézményes kereteket a társadalom megteremti és 
hivatásának megfelelően működteti. így Szamosújvár egykori 
közművelődési intézményeit, melyek az értelmiségi lét és a 
művelődési élet legfőbb determinálói voltak.

Iskolák: Az állami főgimnázium 1894-ben nyitotta ki ka
puit, városi fiú népiskola, városi leány népiskola, óvoda és 
ipariskola.

Templomok: Örmény katolikus plébániai templom /itt
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őrizték a Ferenc császártól kapott Rubens képet/, Salamon- 
templom, árvaintézeti templom, a temetőben levő kápolna.

Kaszinók՛. Társalkodó-egylet, "Köz-egylet".

Nyomdák és lapok: Todorán Endre 1883-ban alapított Au
róra könyvnyomda. Armenia: - tudományos havi folyóirat, 
Szamosújvár szépirodalmi, társadalmi és gazdasági hetilap, 
Szamosújvári Közlöny társadalmi, közművelődési hetilap, 
Heti hírek társadalmi és közművelődési hetilap.

Könyvtárak: A társalkodó-egylet könyvtára, A  "Köz" 
könyvtára, a gimnázium könyvtára, a plébánia templom 
könyvtára, a Szent Ferenc-rendi zárda könyvtára.

Levéltárak: városi levéltár, plébániai templom levéltára, a 
Szent Ferenc-rendi templom levéltára.

Gyűjtemények: a gimnázium gyűjteményei, városi törté
nelmi múzeum gyűjteményei.

Az előbbiekben elmondottakból kitűnik, hogy a 
szamosújvári magyar-örmények művelődési életének nagy 
korszaka közvetlenül a századforduló előtt, s a századfordu
lón volt. Ebben az időszakban fejtik ki tevékenységüket Luk
ácsi Kristóf, Szongott Kristóf, Gajzágó László, Bárány Luk
ács, Temesvári János, Omstein József, Hermann Ottó, Merza 
Gyula és még sokan mások, akik a magyar művelődési élet 
mezején szereztek elévülhetetlen érdemeket.

Az azóta eltelt időszak történelmi sorsfordulói valamilyen 
formában a helyi művelődési élet lüktetésére is kihatottak. A 
nagy egyéniségek eltűnése szinte pótolhatatlan űrt hagyott 
maga után, melyek leginkább az újrakezdés nehézségeiben
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szinte nap mint nap kiütköznek. Művelődési életünk újralen- 
dítését legfontosabb köznapi célkitűzéseink közé sorolhatjuk, 
melyet csak alaposan képzett szakembergárda irányítása alatt 
képzelhetünk el.

Az 1990-es évek elején Keresztes Zoltán a Szongott Kris
tóf által alapított Armeniát újraindította, megpróbálta a lehe
tetlent, felkereste az erdélyi örmény családokat, hogy az el
felejtett erdélyi örmény hagyományokat revitalizálja. Ő volt 
az, aki kezdeményezte és erkölcsi kötelességének tartotta a 
feledés homályába veszett erdélyi örmény kultúra ápolását, 
utat mutatva a jövő nemzedék számára.

Az új idők hangjaira, új utakon kell megvalósítani célkitű
zéseinket. Erdélyben örvendetes tény az, hogy az örmény 
származásúak alapítványok létesítése által próbálják össze- 
szerveződésük anyagi alapjait megteremteni, amelyek révén 
szervezett keretek között működhetnek és fejthetik ki tevé
kenységüket. Alapítvány létezik: Székelyudvarhelyen, Erzsé
betvárosban, Szamosújváron.

Az alapítványok célkitűzései:

- Az erdélyi örmény eredetű családok számbavétele,

- szoros kapcsolat és együttműködés a diaszpórabeli ala
pítványokkal,

- az erdélyi örmény kultúra ápolása,

- örmény napok szervezése,

- nemzetközi ifjúsági táborok szervezése,

- erdélyi örmény kultúrával kapcsolatos műemlékek és 
műalkotások restaurálása,

- nyomda létesítése.

96



A  "Pro Armenia" Alapítvány álma az, hogy olyan szellemi 
életet indítson el, ami új színfoltot képezne Erdélyben. Nem 
szeretnék a szavak súlyával visszaélni, "új irányzat" lehetne, 
mert szükségünk van a szépre, a jó  munkára, a lelki meleg
ségre és lelki tisztaságra.

(Ezen összeállítás készült: K iss Ferenc történész segítsé
gével.)
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S z a m o su jv á r i Ö rm én y  K a to lik u s  S z é k e se g y h á z





dr. Simon Istvánné sz. Lázár Piroska:  ÖR M É N Y  K A T O L I K U S  O L T Á R E G Y L E T  
G Y E R G Y Ó S Z E N T M I K L Ó S O N

Mint a gyergyószentmiklósi örmény katolikus egyház ol
táregyletének elnöknője örömmel teszek eleget az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület kérésének, hogy be
számoljak az oltáregylet múltjáról és jelenlegi tevékenységé
ről.

Egyházközségeinkben évszázadok óta, példás hitélet volt, 
azonban az oltáregyletek intézményesen csak a későbbi idők
ben alakultak meg. így Gyergyószentmiklóson 1880-ban, 
Csikszépvizen 1896-ban, míg szamosújvári megalakulásáról 
nincsen adatunk. Oltáregyleteink ugyanazon isteni szeretet 
birtokában egy közös érzülettel és dicséretes ügybuzgósággal 
működtek a gyulafehérvári központi oltáregylet alapszabályai 
szerint.

A római szentszék intézkedése folytán 1931-ben az ör
mény szertartású katolikusok számára külön Apostoli Kor
mányzóság létesült, amely 1940-től saját fennhatóság alatt 
egyesítette az örmény katolikus oltáregyleteket.

Az oltáregylet célja:
A legméltóságosabb oltáriszentség buzgó, rendszeres imá-
dása és engesztelése.
A szentségi hitből fakadó szentáldozás gyakorlata és telje
sítése.
Az oltárok gondozása és díszítése.
Az egyházi ruhák és fehérneműk karbantartása.
A szegényebb sorsú templomok segélyezése.
Az árvák és a házi szegények sorsának felkarolása.
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Fenti céloknak tett eleget századunk elején özv. Lázár 
Jánosné sz. Lázár Anna, mint elnöknő, akit 1921-től dr. 
Dobribán Antalné sz. Mélik Paula követett, majd 1940-es 
évektől Puskás Arpádné sz. Lázár Ida fejtett ki áldásos tevé
kenységet. 1991-től - rendszerváltozás után az egyháztanács 
dr. Simon Istvánná sz. Lázár Piroskát (jómagam) választotta 
meg az oltáregylet elnöknőjének, míg Puskás Árpádnét tisz
teletbeli elnöknőnek javasolta.

Első tevékenység a tisztikar megválasztása volt. így igaz
gatónak: P. Fogolyán Lukács Miklóst, titkárnak: Kovács 
Lajosné Zakariás Évát, alelnöknek: Lázár Máriát, pénztáros
nak: Sáska Andrásnét - Bodó Arankát - és ellenőröknek: 
Szekula Mártonnét és Keresztes Rozáliát.

Az oltáregylet bevételeit képezik: önkéntes adakozás a ta
gok részéről, perselypénz, ajándékösszegek, rendezvényekből 
befolyó összeg.

Mindezek megszervezése után az alábbi tevékenységet 
fejtettük ki: kicseréltük és új behúzóval újítottuk fel az ál- 
doztató rácsokon a párnákat, valamint a kórusban lévő padok
ra is új párnákat készítettünk.

Új anyagból elkészítettük az úmapi és húsvéti feltámadási 
körmenetre a baldahint, valamint a főoltárra egy új oltárterí- 
tőt. Szentlecke és az evangélium felolvasására egy emel
vényt, mikrofonnal, ministránsoknak új ruhákat varrattunk.

Két alkalommal karácsonyi ünnepi műsort szerveztünk a 
templomban, ahol 150 gyermeknek osztottunk ki tartalmas 
csomagot, amihez a Budapesti Örmény Önkormányzat is 
hozzájárult.

A z énekkar részére a Szentmiklós Szervezet hathatós tá
mogatásával 20 tagnak egyenruhát készítettünk, valamint 
adományként abroszokat és ágyneműt kaptunk.

Halottak napján a temetőben perselyt állítunk fel adako
zásra, melynek őrzésére az oltáregylet tagjait osztjuk be.
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Részt vettünk az Erzsébetvárosi "Nagyboldog asszony
napi" búcsún, ahol az énekkarunk is szerepelt, de ezt sajnos 
anyagi nehézségei miatt, megismételni nem tudtuk.

Anyagi nehézségünk megmutatkozik a műemlék templo
munkon is, melynek tetőcserepein beszivárog az eső és hó 
vize. A  jelenlegi villanyvezeték annyira megévődött, hogy 
bármikor rövidzárlat folytán, a templom a tűz martalékává 
válhat. Leromlott állapotban a plébánia és melléképület, va
lamint a  kántor- és harangozói ház, amit az összeomlás fe
nyeget. Mindezek olyan nagy problémáink, amik sürgős 
megoldásra várnak. Ehhez kérjük az örmény közösség, 
mondhatnám világ segítségét.

Mivel elődeink ilyen gazdag és értékes épületeket hagytak 
ránk, kötelességünk, ha kevesen is vagyunk, ezt a  gazdag 
örökséget összetartással megtartani, megvédeni és utódaink
nak átadni.
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Zakariás Péter:  A S Z É P V Í Z I  Ö R M É N Y E K
Szépvíz földrajzi elhelyezkedése

A  hagyomány szerint Csíkszépvíz Szent László korában 
keletkezett. A  nemzeti fejedelmek alatt itt bízták a  Gyímesi- 
szoros felügyeletére a  szék által telepített "plájást", akik szol
gálatukért minden adó és közteher alól mentesítve voltak. A  
helység nevét, a monda szerint Szent Lászlótól kapta, aki 
miután megsemmisítette a kunok egy csapatát, győzelme 
helyén imát mondott, és egy emlékkápolnát építetett.

Szépvíz: a hasonnevű patak mellett fekszik a Pogányhavas 
lábánál. Mindig népes falu volt, vásártartási joggal. Kereske
delmét és iparát élénkké tették a bevándorolt örmény lakosok.

"... sokkal városiasabb külleme van, mint a városnévvel 
rendelkező Csíszeredának, széles piacán több emeletes ház, 
bolt, s élénk kereskedelmi mozgalom, mint az itt lakók és 
vállalkozó szellemű örmények idéznek elő. "(Orbán Balázs II. 
kötet)

A z első örmény családok csíkszépvizi megtelepedésének 
időpontja 1642-re tehető, a temetőben 1573-ból származó 
örmény feliratú sírkövet is találtak. (Arménia 1993.)

Ez talán annak tulajdonítható, hogy kereskedés révén már 
korábban is érkeztek örmények a faluba, hisz Csíkszépvíz 
Moldvától, a Gyimesi-szoroson keresztül könnyen elérhető. 
1668-ban Gyergyó-szentmiklósra és 1669-ben Csíkszépvízre 
250 család jött. (Gyimesi Krónika) Tömegesebb letelepülésük 
tehát jóval megelőzte I. Apafi Mihály fejedelemtől kért és 
kapott betelepedési engedélyt.

1694 telén (február 13-15.) mintegy 350 tatár a  Gyimesi- 
szoroson át váratlanul betört a  Csíki-medencébe. A  tatárok 
mindenhol, ahol megjelentek, égettek, raboltak és az ellenál
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lókat irgalmatlanul leöldösték. Ekkor 120 örményt fogtak el 
és hurcoltak magukkal.

1768-ban, az osztrák-török háború miatt 400 örmény el
hagyja Moldvát és Csíkszépvízen telepedik le.

A  székelyföldi örménység osztozott jóban, rosszban a szé
kelyekkel. A  Csík-Gyergyó-Kászon területén lakókat a szék 
1768-tól hivatalosan a székelység közé fogadta.

1642 tavaszán a jelenlegi örmény temető helyén sátrak 
voltak, Száva Péter örményvajda vezetésével ideiglenes lete
lepedési engedélyt kért a falú bírójától (Becze Ilyéstől ) há
romnapi pihenőre a karaván számára. Később engedélyt kér
tek a végleges letelepedésre és Száva Péter felelősséget vállal 
azért, hogy a falu megterhelése nélkül magukat el tudják tar
tani. A falu gyülekezete (népgyülés) engedélyt ad erre. Tele
pülési díj címén minden örmény család 5 ezüst húszast kellett 
fizessen a falu perselyébe.

Az örmények betelepedésének idején a falu a patak két 
partján települt le. Azok a helyek, ahol ma is az örmények 
által épített házak állnak, lakatlanok vagy szántók voltak. K is 
idő múltán megvették temetőnek a jelenlegi temető területé
nek első részét, mely a község tulajdona volt, majd bővítésére 
egyénektől vásároltak maguknak területeket. Ezzel új kor
szak kezdődik a falu történetében. Fellendült az állatkereske
delem, ezenkívül nagyon sok csizmadia, szűcs, szappanfőző 
és gyertyakészítő működött. Mások pedig kelmék, vásznak, 
gabona, (Zakariás P. Antal nagyapám is) só, fa és fűszer ke
reskedelmével is foglalkoztak.

Közigazgatási szempontból az erdélyi örménység betele
pülésétől 1848-ig külön közigazgatási egységet alkotott. Már 
Apafi fejedelem megengedte, hogy az örmények saját bíráik 
alatt legyenek.

így a gyergyószentmiklósi, szépvízi és ebesfalvi (később 
erzsébetvárosi) örmény közösségek az Ebesfalván székelő
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örmény főbíró joghatósága alá tartozzanak. M ajd 1793-ban a 
csíkszépvízi és gyergyói örmény közösségek Csík-Gyergyó- 
Kászon szék joghatóság alá kerülnek. Megszerezték a  Keres
kedelmi Törvényszék (Mercantil Fórum) működéséhez szük
séges engedélyt.

A  szépvízi Mercantil Fórum a csíki fókirálybíró hatalma 
alatt állott. Kezdetben örményül, 1793-tól az örmény mellett 
magyarul is íródtak jegyzőkönyvek, 1805-től csak magyarul 
ú ják a  jegyzőkönyveiket.

A  Mercantil Fórum a  bíróból, másodbíróból, tizenkét sze
nátorból és a kótáriusból állott. Fizetést csak a kótárius ka
pott. A  bírák és szenátorok egyetlen honoráriuma az volt, 
hogy bármely helységben vásárok alkalmával a  szépvízi ör
mények részére kijelölt helyen először ők választottak sátor
helyet. A  Fórum minden kereskedelem körébe tartozó kér
désben ítéletet hozott.

A  templomot a Szentháromság tiszteletére, a História 
Domus szerint 1763-ban kezdték építeni, 1781-ben befejezik 
majd 1846-ban a templomot megnagyobbították. Patrónus az 
egyházközösség plébániája, amely 1675 óta áll fenn.

Búcsút két alkalommal ültek a szépvízi örmények. Szent- 
háromság vasárnapján és Világosító Szent Gergely ünnepén.

A  templomot 1925-ben festették újra. Bejáratánál, a 
Szentsír kápolnában 1926. szeptember 5-én helyezték el a 
svéd gránitból készült fekete emléktáblát, amelyet a  Szenthá
romság Egyesület állított az I. világháborúban elesett hősök 
emlékére. Ebben a  kis kápolnában végezték a  nagyheti szer
tartásokat, és itt állt a szentsír. Ugyanitt található a  Szent K e
reszt oltár, fehér zománcos kivitelben, és a Szent Antal szo
bor.

A  templom hajójába belépve az örmények védőszentjét, a 
Világosító Szent Gergelyt ábrázoló ablakot látjuk, míg a  bejá
rat fölött áll Nepomunki Szent János szobra, mely a templom
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legrégibb kegytárgya.
A főoltár négyoszlopos, zománcos (fehér) festéssel köze

pén két rekeszes forgós tubemákulum, Szent Gergely és 
Szent Péter szobraival. A főoltáron lévő festményen Szent 
Vártánt láthatjuk, aki 451-ben a perzsák ellen indított vallás- 
háborúban küzdve hősi halált halt. Ezt a képet Vártán 
lembergi örmény püspök adományozta az örményeknek.

A főoltártól balra a Jézus Szíve tiszteletére épített kivált
ságos oltár áll, jobbra pedig a Boldogságos Szűz Mária tisz
teletére készült oltár látható, mindkét oltár egy Bittenfíndel 
nevű temesvári oltárkészítő nevéhez fűződik.

A mennyezet középső részét Raffael: Jézus mennybeme
netele c. freskója díszíti az orgona fölött zenélő angyalokkal. 
A harangláb a templommal összeépült. A toronyban négy 
harang van. A templomot téglás kőkerítés övezi. Kertjében 
van egy kis kápolna, amelyet 1830-ban K ása Antal épített, 
mellette pedig ott áll az 1820-ban épített ravatalozó helyiség. 
Innen jobbra nyílt az a kapu, amely az egykori temetőbe ve
zetett. A régi temető síremlékei nagyon lesüllyedtek és évek 
során belepte őket a fu és a moha. Az 1997-es évi felújítási 
munkálatok során, megtisztítva újra láthatóvá váltak az ősi 
síremlékek.

A jelenlegi örmény temető a Szentmihályra vezető út 
mellett van. Kőfallal körülvett sírkert központjában van egy 
sírboltkápolna, miséző oltárral, Jézus feltámadását ábrázoló 
képpel és padokkal berendezve. A kápolna hátsó részén vas
ajtóval ellátott lépcső vezet a sírboltba, ahol a Dajbukát csa
lád halottai pihennek.

A régebbi időkben Szépvíznek nem volt temploma, 
Csíkszentmiklósnak volt fíliája. A  római katolikus templom 
jóval az örmény templom után 1896-ban épült.

Az örmény iskola régi keletű volt, melyet nem csupán ör
mény, de székely gyermekek is látogattak. Örmény nyelvű
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iskola 1880-as évekig működött. Az iskola helyén a mostani 
kántor- és harangozói lakás.

A  szépvízi örmény szertartású római katolikus egyházkö
zösség összes személyi és dologi kiadásainak fedezetére lét
rehozta a Szentháromság Segélyegyesületet. A  társulat alap
jait 1730-ban rakta le Roszka Istvánfi István lembergi ör
mény prépost, apostoli örmény vikárius. Ez a társulat idők 
múltán szép vagyonra tett szert, 1887-ben hivatalosan is be
jegyezték. Fedezte a  templom és az egyházi személyzet költ
ségeit, segélyezte a  szegényeket, s évenként bizonyos össze
get osztott ki a főiskolákon és máshol tanuló ifjak részére.

A z egyesület eredetileg törzskönyvezett tagjai név szerint 
a  következők:

id. Dajbukát Antal Jakab, Dajbukát Antal, Dájbukát Antal 
Dávid, Dájbukát Dávid, Dájbukát Gerő, Dájbukát István, 
Dájbukát Zakariás, id. Dobál Antal, Dobál Antal János, Do
bál Gergely, Fáraó Simon, Dr. Fejér Antal, Dr. Fejér Gerő, 
Fejér Gyula, Fejér István, Fejér Jakab, Fejér Jenő Fejér János, 
Fejér József, Fejér Manó, Dr. Fejér Mihály, Fejér Miklós, 
Pototzky Alajos, Stára Jakab János, Stára Antal János, Báta 
János, Száva István Kristóf, Száva Kristóf, Szebeny András, 
Antal, Gerő, Lukács, Menyhért, Péter, Zakariás Andor, Zaka
riás Antal Izsák, Zakariás Antal Kristóf, Zakariás Antal Luk
ács, Zakariás Antal Péter, Zakariás Dénes, Zakariás Gerő, Dr. 
Zakariás István körorvos, Dr. Zakariás István Izsák, Zakariás 
Izsák Lukács, Zakariás Jakab, Zakariás István Zokié, id. Za
kariás Izsák, Zakariás Jenő Péter, Zakariás Lajos, id. Zakariás 
Lukács, Zakariás Lukács Kristóf, Zakariás Lukács Lukács, 
Zakariás Lukács Zokié, Dr. Zakariás Manó, Zakariás Péter, 
Zakariás Z. Zokié.

A felsorolásból kitűnnek a  Szépvízen letelepedett örmé
nyek leggyakrabban előforduló családnevei.
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1932. november 23-án az egyesületnek 54 élő tagja volt. 
Az egyesület feloszlatására 1949-ben került sor.

1897. február 16-án hagyják jóvá az oltáregylet alapsza
bályát. Alapító tagjai: Zakariás Izsák, mint elnök, Fáraó Si
mon plébános mint igazgató, aki 43 éven át szolgálta a 
csíkszépvizi örmény római katolikus közösséget. Harmadik 
alapító tagja Pototzky Antal, aki az alelnöki tisztet töltötte be. 
Az egylet célja: az oltáriszentség imádatának gyakorlata és 
fejlesztése, valamint a helybéli örmény katolikus templom 
díszítése. Feloszlása után a vagyona a Szentháromság Egye
sület pénztárába folyt be.

A kaszinót az örmények a Szentháromság Egyesület tagjai 
és hozzátartozói számára hozták létre. Minden kaszinótag 
havonta tagsági díjat fizetett. A kaszinó nemcsak Szépvíz, 
hanem a környék szellemi életének központjává vált. Épüle
tében kölcsönkönyvtár működött ahová magyar hírlapok jár
tak. A nők a könyvtárban olvastak, beszélgettek, a férfiak 
biliárdoztak és kártyáztak miközben el lehetett fogyasztani 
egy meleg sackrát vagy egy pohár italt.

Az örményeket mulatós természetüeknek tartották.
A kaszinó épülete 1926-tól a Szentháromság Egyesület 

tulajdona volt. A "nagyteremben" tartották a bálokat, előadá
sokat és a gyűléseket is. A  kaszinónak saját zenekara és 
amatőr színjátszó csoportja volt, ugyanakkor saját fejlesztésű 
villamos árama volt és mozigépet is működtettek. Ugyanitt 
vásárolták meg 1928-ban a legelső rádiót a faluban.

A  kerthelyiségben teniszpálya és kugli volt. A  kaszinó a 
második világháborúig működött, az épületet a kerthelyiség
gel együtt 1948-ban államosították. Sajnos a kaszinó hajdani 
fénye nagyon megkopott, kevés maradt a tükrök, lámpák és 
bársonyok bűvös csillogásából.

Jelenleg a községi könyvtár és kultúrotthon működik ben
ne.
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A  mai Románia területén a bukarestin kívül négy erdélyi 
örménykatolikus Egyházközösség létezik:

1. A szamosúivári (Gherla) örmény katolikus egyházkö
zösséghez tartoznak Szamos, Naszód, Kolozs, Torda, 
Máramaros, Szatmár, Szilágy, Bihar és Arad, Temes- 
Torontál megyék örmény katolikusai.

Szamosújvár volt mindig az erdélyi örmény metropolisz. 
Az örménység kultúrájának valóságos tűzhelye, és nagy kár 
volna, ha további kivándorlások és beolvadások által végképp 
elvesztené örmény jellegét e város.

2. Az erzsébetvárosi egyházközséghez Nagy- és 
Kisküküllő, Alsófehér, Szeben, Fogaras és Hunyad megyék 
örmény katolikusai tartoznak.

3. A gyergyószentmiklósi egyházközséghez Csík vármegye 
északi része és Maros-Torda vármegye örmény katolikusai 
tartoznak.

4. Csíkszépvizi egyházközséghez déli Csík vármegye, 
Brassó, Háromszék és Udvarhely megyék örmény katolikusai 
tartoznak.

Plébánosok voltak:
1814 - Paherlán István 
1822 - Dániel Imre 
1844 - Petrovics Antal 
1860 - Papp Tódor 
1872 - Fáraó Simon 
1916 - Vákár József
1929 - Bodurian János 1959-ig, azóta nincs betöltve lelké- 
szi hivatal Szépvízen.
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Az évszázados együttélés (után) során a magyar és örmény 
lakosság életében fokozatosan érvényesült a kölcsönhatás, 
amely egymás szokásainak átvételében jutott kifejezésre. A 
szokásokon kívül már a XVIII. sz. elejétől jó l beszélik a ma
gyar nyelvet. 1880-as évek elejéig örmény nyelvű elemi is
kola létezett, utána az örmény gyerekek is magyar nyelvű 
iskolákban tanultak. A templomi prédikációk is magyar nyel
ven folytak.

Viseletűk a beköltözés után rövid idő elteltével alkalmaz
kodott a korabeli iparos és kereskedő réteg viseletéhez.

Az örmény konyha az ősi örmény ételek mellett magába 
szívta azon népek ételeit is, amelyekkel a történelem során az 
örménység együtt élt. Az ünnepi asztal elmaradhatatlan étele 
az ányádzsához (vagy füllő) leves, amelyet hukuttal ízesíte
nek. Főképp karácsonykor és húsvétkor ették. A  húsvét elma
radhatatlan édessége volt a daluzi. Péntek és a böjti napok 
étele a  dópdált paszuly volt. Húsvétkor mindig volt sültbá
rány, a sonkát pedig kenyértésztába göngyölték és úgy sütöt
ték meg kemencében.

Jelenleg Szépvízen 4 magyarörmény család él.

(Megjegyzés: a szépvizi plébániaépületben 1997-ben ár
vaházat alakítottak apácák vezetésével. Az épületet felújítot
ták, részleges munkákat a templomban is végeztek. A  lelki
pásztori feladatokat a helybeli rk. plébános látja el. 
Csíkszeredán laknak nagyobb számban magyarörmények)
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dr. Pásztor Emese főmuzeológus 
Iparművészeti Múzeum 

AZ Ö RM ÉNY EGYH ÁZ M U Z EÁ LISÉR T É K Ű  
TEXTÍLIÁ IN A K  

V ÉD ELM E
A műtárgyvédelem gyakorlati feladatai

1997. augusztusában nagy örömmel és várakozással vet
tem részt az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
által szervezett erdélyi tanulmányúton, egyrészt, mint anyai 
ágon gyergyószentmiklósi örmény származású, másrészt, 
mint a budapesti Iparművészeti Múzeum Textil Osztályának 
muzeológusa, akinek feladata volt az egyházi tulajdonban 
lévő örmény textilemlékek tanulmányozása. Az igen tartal
mas utiprogram keretében megtekintettük Gyergyószentmik- 
lós és Erzsébetváros örmény templomának féltve őrzött kin
cseit, köztük textíliákat is.

Mindannyiunkat meglepett a két gyűjtemény gazdagsága, 
de ugyanakkor - esetenként - rossz állapota is, ezért többen 
megkérdezték tőlem, mit tehetnénk megmentésükért. Ott 
azonnal nem volt módom válaszolni kérdésükre, ezért most 
megragadva az alkalmat, röviden szeretném ismertetni e mű
tárgyak megmentéséhez szükséges tennivalókat.

Nem vagyok restaurátor, sem vegyész, hogy a pontos ve
gyi folyamatokat ismertessem, csak mint muzeális tárgyakkal 
foglalkozó szakember, hívom fel a figyelmet a műtárgyvé
delem alapvető szabályaira. Itt szeretnék külön köszönetét 
mondani Tímámé dr. Balázsy Ágnesnek, a Magyar Nemzeti 
Múzeum főtanácsosának, aki nemzetközi jó  és rossz tapasz
talatait illusztráló diasorozatát rendelkezésemre bocsátotta.

Műtárgyak - jelen esetben - egyházi textíliák megmenté
sén, azok restaurálását, konzerválását, illetve oly módon tör
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ténő tárolását értjük, hogy állagukban további romlás ne kö
vetkezzen be és az utókor számára fennmaradjanak.

Ahhoz azonban, hogy meghatározzuk egy gyűjtemény ál
lapotát, a gyakorlati munkát első lépésként minden esetben 
tudományos felmérésnek kell megelőznie. Ez a gyűjtemény 
minden egyes darabjának regisztrálásából áll. Ha létezik már 
korábban készült jegyzék, az alapján kell sorra venni az 
egyes darabokat, ha nincs jegyzék, akkor a legfontosabb te
endő a gyűjtemény beleltározása. Ez a múzeumi gyakorlatban 
azt jelenti, hogy minden egyes tárgyról - a leltárkönyv alap
ján  - ú.n. tárgykarton készül. (Ezek a tárgykartonok szolgál
nak jelenleg a számítógépes adatfeldolgozás alapjául a hazai 
múzeumokban.) A tárgykarton tartalmazza a műtárgy azono
sító számát, azaz leltári számát (Ltsz.), a tárgy megnevezését, 
rövid leírását, készítésének helyét és idejét, méreteit, állapo
tát, raktározásának helyét és a tárgy fotóját. A leltározást 
minden esetben szakembernek kell végeznie.

Második lépésként következik a tárgyak részletes állapot- 
felmérése. M íg a leltározás a muzeológus feladata, az állapot- 
felmérés a restaurátoroké. A  restaurátor írásban rögzíti a tár
gyak jelenlegi állapotát és javaslatot tesz a szükséges beavat
kozások módjára: pl. tisztítást, konzerválást vagy restaurálást 
javasol.

A  tárgyak állapotának felmérését követően kerülhetnek 
kiválasztásra azok a textíliák, amelyeknél beavatkozás a leg
sürgetőbb. A  kiválasztott tárgyak restaurálása előtt - 
amennyiben a restaurátor megbízásos munkaként végzi a 
restaurálást - készíti el a restaurátor árajánlatát, amely kiter
jed a munka minden fázisának rövid ismertetésére és a felme
rülő költségek tételes felsorolására.

A textíliák varrással történő konzerválása rendkívül idő
igényes munka, amire sok esetben felmérésüket követően 
csak évek múlva kerülhet sor. Addig is a  legfontosabb feladat
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a textil állapotának megőrzése, amit megfelelő tárolással, 
illetve raktározással érhetünk el. Természetesen a  tárgyak 
restaurálása utáni elhelyezése is külön odafigyelést igényel. E 
témában Tímámé dr. Balázsy Ágnes közölt cikket a Mű
tárgyvédelem 13/1984-es számában 203-220.p. E  cikk alap
ján  szeretném röviden összefoglalni azokat a szempontokat, 
amelyeket mindenképpen szem előtt kell tartanunk, ha azt 
szeretnénk, hogy az erdélyi és magyarországi örmény egyház 
textilemlékei még sokáig fennmaradjanak.

A műtárgyakon a gyorsan végbemenő változások mellett a 
lassan végbemenők ellen is védekezni kell. Ez utóbbiak sok
kal veszélyesebbek az előbbieknél, mert lassú folyamatok 
eredményeként alakulnak ki és legtöbbször csak későn esz
mélünk rá a bekövetkezett károsodásra.

A textíliák a muzeális tárgycsoportok közül a környezeti 
hatásokra legérzékenyebbek közé tartoznak.

A bekövetkezett károsodás lehet fizikai (elszakad, meg
nyúlik, kopik, stb.), kémiai (a fémfonal korrodálódik, a színe
zék levérzik ill. megfakul, stb.), biológiai (pl. penészesedés) 
és esztétikai (pl. porosodás). Hogy a felsorolt károsodások ne 
következzenek be, illetve a lehető legkisebb mértékben for
duljanak elő, a textíliák tárolásánál ügyelnünk kell a megfe
lelő fény- és hőviszonyokra, a levegő megfelelő páratartalmá
ra, a légszennyeződés és a biológiai károsítok kiszűrésére.

Fény és hő

A  természetes fény, illetve a fényforrások UV- és fénysu
garai a  textilszálak molekuláinak kémiai bomlását okozzák, 
ami a textíliák sárgulását, bámulását, fakulását és könnyű 
szakíthatóságát eredményezi.
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Teendők:

•  A kiállítóhelyiségekben a természetes fény kiszűrése 
(az üvegtárlók terítővei, függönnyel történő takarásá
val) vagy az ablakok UV-szürő fóliával történő fedése.

•  A  mesterséges fény nem lehet erősebb 50 luxnál.

•  Óvni kell a textíliát a közvetlen hőhatásoktól (pl. radi
átor, kályha, lámpafény), mert ezek a  textil kiszáradását 
és törékennyé válását fokozzák.

Klíma

A textíliák tárolásánál ügyelnünk kell a megfelelő hőmér
séklet és páratartalom fenntartására. Ha az anyag nedvesség- 
tartalma alacsonyabb a szükségesnél (a relatív páratartalom 
35 %-nál alacsonyabb), a textília rostjai közül elpárolog a víz, 
a textília zsugorodni kezd és törékennyé válik.

Ha a páratartalom 65-70 % feletti, a felfüggesztett textília 
súlya olyan mértékben megnőhet, hogy megnyúlik, illetve 
szálai megszakadhatnak, továbbá penészgombák ill. baktéri
umok telepedhetnek meg rajtuk.

Tilos: a textíliákat nylon zacskóban tartani, két üveglap 
közé fogni, illetve üveglappal leszorítani, mert a pára kon- 
denzálódásával kórokozók telepednek meg rajtuk.
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Teendők: 50-55 %-os páratartalom és 18 fok C hőmér
séklet állandó szinten tartása és mérése. (Ezért nem javasolt 
raktározásra a padlástér vagy a pincehelyiség.)

Légszennyeződés

A  textilrostok közé bekerülő vas, mangán és egyéb féme
ket tartalmazó porból a levegő nedvességének segítségével a 
vízoldható fémsók oldatba kerülhetnek és a textil alapanya
gának roncsolását idézhetik elő. Ez a gyakorlatban a poros 
vászonféleségek sárgulását, bámulását okozzák.

Teendők: Rendszeres portalanítás, a tárgyak savmentes 
papírral ill. kifőzött, fehérítetlen pamutvászonba történő be
csomagolása, zárt szekrényben történő tárolása.

Biológiai károsítok

A cellulóz alapú textíliák, mint a pamut, a len, a kender 
stb. elsősorban a mikoorganizmusokra érzékenyek. A  bakté
riumok, akárcsak a porszemek mindenütt jelen vannak és 
kedvező számukra a 65 %-nál nagyobb páratartalom.

A  fehéije alapú textíliák, mint a gyapjú és a selyem legve
szélyesebb biológiai kártevője a ruhamoly, a szűcsmoly és a 
kárpítosmoly.

Teendők: rendszeres szellőztetés, rovarirtás.

Végezetül essék néhány szó a textíliák megfelelő raktáro
zási módjairól.

FEKTETV E kell tárolni azokat a súlyos, hímzéssel, ékkö
vekkel stb. díszített textíliákat, amelyeket a vállfán történő 
tárolás esetében megnyúlás, illetve szakadások léphetnek fel. 
Ugyancsak fektetve kell fiókokban tárolni azokat a textíliákat 
pl. zászlókat, festett címereket, amelyekre a pigmentet kötő
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anyag segítségével vitték fel.
A  FÜGGESZTVE tárolás elsősorban azoknál a viseletek- 

nél ideális, ahol az állapotuk, illetve súlyuk azt megengedi. A 
felfüggesztésre alkalmas fogasokat (csak fa fogas használha
tó, a korrodáló fém és a lágyítót tartalmazó műanyag fogas 
erre nem alkalmas).

Mindig be kell burkolni kifőzött fehérítetlen pamutanyag
gal, a viseletét kitömve illetve megerősítve kell felfüggeszte
ni.

A kiállításon szereplő nagy méretű, sík textíliákat, mint a 
szőnyegeket és kárpitokat tépőzárral, u.n. VELCRO- 
szalaggal erősíthetjük el a legbiztonságosabban a falra.

HENGERÍTVE tároljuk a használaton kívüli szőnyegeket, 
kárpitokat, térítőkét, csipkéket. A  hengerítés során a hengerre 
és textil rétegei közé is savmentes fólia kerül.

A felsorolt szempontok betartása természetesen nem me
het végbe egyik pillanatról a másikra, hiszen számos esetben 
vonzatúk is van. M égis - úgy érzem - elindulhat egy folya
mat. amelynek során tudatosan, lépésről lépésre haladva el
juthatunk e gazdag textilanyag korszerű tárolásához, megóvá
sához, tudományos feldolgozásához és a nagyközönség szá
mára történő bemutatásához.

További szakirodalom e témában: dr. Járó Márta: Klimati- 
záció, világítás és raktározás a múzeumokban. Általános 
jegyzet. Budapest. 1991. - A  textíliák raktározásával foglal
kozó részt írta: Tímámé dr. Balázsy Ágnes.
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F Ü G G E L É K

Interjúk

Dorm án László  riportja i; elhangzott a  M agyar Rádió 
"Határok nélkül" című műsorában, 1997. november 28-án és 
december 6-án.

dr. Issekutz Sarolta : Mi magyarörmények Erdélyből 
származunk, 350 évvel ezelőtt Apafi Mihály fejedelem hívá
sára telepedtek le őseink Erdélyben, erdélyi gyökerekkel ren
delkezünk, akiknek testvérei, rokonai, barátai a nagy örmény 
közösség tagjai, Erdélyben élnek a mai napig is. Gyergyó- 
szentmiklós, Erzsébetváros, Kolozsvár, Szamosujvár, Csik- 
szépvíz és sorolhatnám Erdély összes városát és faluját, mert 
mindenhol élnek magyarörmények, vagy örménymagyarok.

D L : Magyarörmények vagy örménymagyarok ez azt je
lenti, hogy gyökereik többjeié nyúlnak vissza?

IS : Igen, Ani városából eredeztetjük magunkat, az 1300-as 
évek elején Ani volt még az örmény főváros, az 1001 tomyú 
Ani, ahonnan először az arab, majd a tatár, később a török 
üldöztetések következtében, végül földrengések hatására, 
elindult, menekült az örménység áradata. Krímbe kerültek, 
Kaffa városába, ezt követően Moldvába és az 1600-as évek 
második felében Erdélybe. Tehát az ősi gyökereink a mai 
Törökország területén, a határ mentén Ani városában vannak, 
a következő gyökerek, a felsőbb réteg, Erdélyben. Ezért 
mondjuk magunkról, hogy magyarörmények vagyunk, vagy 
örménymagyarok. Magyarok vagyunk örmény gyökerekkel. 
A  X X . század első felében az örmény genocídium idején me
nekült örmény testvéreink beszélik a nyelvet, illetve leszár
mazottaik és felfrissítést kapott az örmény kisebbség a II. 
világháború után betelepült örmény testvéreinkkel, akik to
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vább viszik a nyelvet.
D L: Hányán vannak, hányán lehetnek Erdély területén, a  

mai M agyarország területén?
IS : 15-20000-re tehető a magyarországi magyarörmények 

és az úgynevezett és nem pejoratív értelemben mondott keleti 
örmények létszáma. Ebből 95-98% magyarörmény, akik a 
múlt század végétől, de különösen Trianon után települtek át 
az anyaország területére. Körülbelül 8-10.000-re tehető az 
Erdélyben élő örménymagyarok vagy magyarörmények lét
száma.

D L: Mi az ami összetörd a  az örménymagyarokat?
IS : A  közös származástudat. Ez egy nagyon kemény kö

telék, a hagyományok, a kultúra ápolása, különösen a családi 
hagyományok. Én mindig azt hallottam a családomban, hogy 
Aniból származunk. Ez egy olyan misztikus dolog volt, nem 
tudtam elképzelni. Most amikor egyik honfitársunk, aki 
szintén magyarörmény, Szabó László fotóművész kiállítását 
láttam, Ani város romjairól, elcsodálkoztam és büszke va
gyok arra, hogy örmény őseim Aniból indultak el.

D L: Ez a  kettős kötődés nem okoz problémát? Lehetnek 
egyszerre örmények és magyarok is?

IS: Igen, sőt nagyon jó l megférnek egymással, ha azt 
mondom, hogy K iss Ernő, aradi vértanúnk örmény származá
sú volt, sőt tovább megyek, a nagyanyja Issekutz-leány volt, 
akkor megérti, hogy milyen jó l megfér az emberben. Az a 
K iss Ernő, akinek az ősei csak 150 évvel azelőtt érkeztek 
Magyarországra, a magyar szabadságért áldozta életét. Az 
örmény népre jellemző, hogy a sok üldöztetése után a befo
gadó magyar nemzethez teljesen azonosulni tudott, még a 
vérét is feláldozta érte. Ezt hordozzuk mi is magunkban, ezért 
mondjuk büszkén, hogy örmény gyökereink vannak, de jó  
magyar hazafiak is vagyunk. Az aradi vértanuk közül Lázár 
Vilmos szintén örmény származású, Czetz János tábornok
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úgyszintén, aki a 14-ik vértanú lett volna, ha egy sebesülés 
nem döntötte volna ágyba. így sikerült megmenekülnie, ké
sőbb Nyugatra bujdosott, majd Argentínában telepedett le. 
Ott argentin hősként ünnepük, hiszen a Katonai Akadémia 
alapítója volt és az argentin Térképészeti Hivatalé. Sok híres 
politikusunk, tudósunk, művészünk van. Büszkén mondha
tom: Issekutz Béla akadémikus professzor, nagybátyám 
ugyancsak letette bizonyítékát annak, hogy az örménység 
szellemében, kultúrájában kimagasló volt és a magyar tudo
mányos életben is kimagasló szerepet töltött be. Agárdi Gá
bor színművész, Moldován Stefánia operaénekes szintén ör
mény származású. A XX. század első évtizedében volt olyan 
parlamenti időszak, mikor 16 magyarörmény politikus ült 
egyszerre a parlament padsorai között.

Ennek a konferenciának fontos feladata, felkészülni 2001- 
re, akkor fogja az örmény egyház a kereszténység felvétel
ének 1700 éves évfordulóját ünnepelni. Ugyanis időszámítá
sunk után 301-ben vette föl az örménység elsőként államval
lásnak a kereszténységet és ez a keresztény hit és erkölcs 
vezette végig üldöztetései során, és ennek köszönhetően tar
tott ki a muzulmán tengerben is, fenntartva önmagát és to
vább örökítve kereszténységét. Ez a keresztény örménység 
jutott Moldován keresztül Erdélybe, ahol Verzár Oxendius 
püspökük vezetésével elismerték a római pápa fennhatóságát 
és váltak örmény katolikusokká, amely abban különbözteti 
meg csak a római katolikusoktól, hogy a szertartást örményül 
végzik.

II.
Calinescu János vagyok Erzsébetvárosból, Erdélyből.
D L: Vezetékneve román, keresztneve magyar, különben 

pedig örmény.
C J : Édesanyám örmény származású volt. 25 %-ban volt 

örmény.
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D L: Ez már elég arra, hogy örménynek tartsa m agát?
C J: Magyarörménynek, mert édesanyám 25 %-ban ör

mény, 75 %-ban magyar.
D L: Erzsébetvárost kerestem a  térképen, nem találtam.
CJ: Román neve Dumbraveni, Segesvár és Medgyes kö

zött félúton van.
D L: Hányán vannak ott örmény származásúak?
C J: Örmény származású? Nem is tudom pontosan meg

mondani. Örmények, akik be vannak vezetve az aktákban, 
még 16-an vannak.

D L: Templom van?
CJ: Hogyne. Egy nagyon szép katedrális, mely az 1700-as 

években épült. Nagyon nagy, Erdélyben a második a Fekete
templom után, amely Brassóban van. A római katolikus plé
bános Segesvárról lejár és minden második vasárnap az ör
mény templomban misét tart.

III.
Ifj. Zakariás Péter vagyok, csikszépvizi születésű. 

Csikszépviz Csíkszeredától 12 km-re fekszik a Gyímesi - 
szoros felé vezető úton, amely földrajzi fekvése következté
ben nagyon alkalmas kereskedésre, hiszen ott ágaznak el az 
utak Moldva felé és Erdély középső része felé is. Édesapám 
az egyetlen ember Csikszépvizen, aki beszéli és érti az ör
mény nyelvet. Sokféle örmény van, mi csiki-székely- 
magyarörményeknek tartjuk magunkat.

IV.
Kovács Jú lia  vagyok Kolozsvárról, örménymagyar. Ben

nem 12 % örmény van, dédnagyanyám volt örmény. Apai 
ágon. Vannak nagy örmény családok leszármazottai, hagyo
mányőrző családok, például a Kirkosa család, annyira, hogy 
most is vannak örmény rítus szerinti esküvők Kolozsváron. 
Minden vasárnap délben örmény szertartás szerint van a li
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turgia a piarista templomban.
D L: Az örmény miséken szoktak ezek szerint összejönni?
K J : Én református örmény vagyok, ettől függetlenül, ha 

csak tudok elmegyek ezekre a szertartásokra. Többen is va
gyunk, akik reformátusok, sőt Konstantinápolyban van talán 
református örmény templom is.

V.
Sebesi Karén Attila vagyok, Kolozsvárról, az EM KE-t is 

képviselem ezen a konferencián és nem utolsó sorban az 
RM DSZ Kolozs-megyei elnökséget, mint művelődési alel- 
nök. Én egy ejtőernyős örmény asszonynak vagyok a fia. 
Ejtőernyős olyan szempontból, hogy nem az Apafi-féle ma
gyarörménynek számítok, hiszen édesanyám a távoli Grúziá
ból, Tbilisiből érkezett a 60-as évek elején a kincses városba, 
félig örmény. Mivel nagyanyám nem tudott örményül, a csa
ládban oroszul kellett beszélniük, az iskolát pedig grúz nyel
ven végezte. A  keresztlevelében úgy szerepel, hogy Panian, 
mivel Grúziában élt, itt elgrúzosították a nevét, lett belőle 
Paniasvili és a nagy orosz, szovjet hatalom jóvoltából lett 
belőle Pániévá. Ö amikor áttelepedett Grúziából Kolozsvárra, 
a hivatalos papíijain háromféle képpen szerepelt a vezetékne
ve. Egy évtizedes munkába tellett, amíg bebizonyították, 
hogy nem három különböző személyről van szó....

D L: Édesanyja megtanult magyarul, románul?
SK A : Édesanyám mindent ért, magyarul beszélni is be

szél, valamivel nehézkesebben, mint románul. M ég mindig, 
amikor családban vagyunk és amikor egy magyar érkezik 
vendégségbe, akkor kényszerítjük, hogy magyarul beszéljen. 
Tudjuk, hogy beszéli a magyar nyelvet, csak nehezére esik és 
független attól, hogy már több évtizede Kolozsvárott él, meg 
van benne a kisebbség kisebbségi érzete. A  másik oldalon 
pedig az édesapám nagyszalontai vastagnyakú kálvinista. Hát
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én akkor, így vagyok, lettem magyarörmény.
D L: Kolozsváron hányán vannak, hányról tud, hogy ör

mény származásúak?
SK A : Számszerűit nem tudom. Viszont tudjuk egymásról. 

Nagyon érdekes, egy anyaországi számára megtévesztő csa
ládnevek: pl. Lászlóffy. Lászlóffy Csaba magyarörmény, 
Lászlóffy Aladár magyarörmény. Viszont vannak olyan el- 
magyarosodott családnevek, mint pl. a híres szamosujvári 
Placsintár család, Gajzágó család, amelyet megtalálhatunk 
Sepsiszentgyörgy környékén is. A  híres kolozsvári hajdani 
pék a Katona, tulajdonképpen egy magyar név, de mi tudjuk, 
hogy a Katonák magyarörmények.

D L: Hallottuk hogy Romániában vannak magyarörmé
nyek vannak románörmények.

SK A : Tagadhatatlan tény, hogy vannak románörmények 
és a dobrudzsai, konstancai örmények, a Fekete-tenger part
ján, a bukaresti nagy örmény tömb és a Szucsáva-kömyéki 
örmények. Sajnálatos módon oda kezd fajulni a helyzet, hogy 
a románörmények egyes képviselői, politikusok, akik a ro
mán parlamentbe is bekerültek, akik román kultúrán nőttek 
fel, egyszerűen nem akarják beismerni azt, hogy létezik ma
gyarörmény. Én tisztelem, becsülöm a román-örmény testvé
rekben, hogy ők román kultúrán nőttek fel, mert ők sem ör
mény kultúrán nőttek fel. Én pedig elvárom tőlük, hogy tisz
teljék bennem, hogy mi pedig magyar kultúrán nőttünk fel. 
Történtek konkrétumok is, amiről beszélni kell. Például az 
elmúlt parlamenti választások alkalmával, mikor azok a ro
mánörmények - akik bekerültek és most ott vannak a parla
mentben - elindultak kampányolni magyarörmény területre, a 
városokba, centrumokba, mert szükségük volt a szavazatokra. 
De abban a pillanatban, ahogy véglegesítődött a mandátu
muk, felhívták a figyelmet arra, hogy nem létezhetnek ma
gyarörmények, mert vagy magyar, vagy örmény az illető.
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AZ ŐSI ÖRMÉNY GYÖKÉR

"Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék..."

Megjelent a  SZABADSÁG című kolozsvári napilapban
1997. december 1-én.

Ez a Vörösmarty-idézet fémjelzi immár kilencedik hó
napja a Budapesten megjelenő Erdélyi Örmény Gyökerek 
című füzetek címlapját. A  magyarörmények sajátos világát, 
mindennapjait felvállaló lap főszerkesztője az erdélyi tájak 
régi és kedves ismerőse dr. Issekutz Sarolta asszony, aki a 
magyarországi Örmény Kisebbségi Önkormányzat alelnöke 
és a Fővárosi Örmény Önkormányzat elnöke. Saját bevallása 
szerint objektív kényszerből és szükségszerűségből hozták 
létre az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületet, 
hiszen a mindmáig magyar kultúrán nevelkedett, de örmény 
gyökereiket büszkén vállalóknak nemigen adatott meg sem 
idehaza, sem az anyaországban a kettős identitástudatot és 
vállalást biztosító szervezettség.

- Azért hoztuk létre egyesületünket - vallotta minap az E l
nök-asszony a Magyarok Világszövetsége budapesti székhá
zában - mert a hazánkban több száz évvel ezelőtt betelepült 
magyarörmények nem igazán értettek szót a húszadik század 
első felétől betelepült, úgynevezett - és nem pejoratív érte
lembe vett - keleti örmény testvéreinkkel. Egyesületünk a 
magyarörmény, örménymagyar kultúrával, hagyományokkal, 
történelemmel foglalkozik. Utazásokat szerveztünk, hogy 
megismerjük azt az ősi földet, Erdélyt, melyet a tizenkilence
dik-huszadik század folyamán hagytak el. Miután a magyar- 
örmények a mechitarista rend lelkigondozásában éltek Erdély 
földjén, Magyarországon pedig mind a mai napig, úgy dön
töttünk, hogy az egyházi élet megújítása céljából először a
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múltat kell megismernünk: elvittük testvéreinket, barátainkat 
a bécsi mechitarista rendbe, szeptemberben pedig a Gyer- 
gyószentmiklóson élő Fogolyén atya jóvoltából a velencei 
Szent Lázár-szigeti mechitarista rendet látogattuk meg, fel
kutatva az ottani örmény emléket. Idén október 5-én is meg
emlékeztünk az aradi vértanúkról, hiszen a magyar haza adott 
otthont a 350 évvel ezelőtt betelepedett őseinknek, az örmé
nyeknek, akik menekülésük során a Kárpát-medencében, 
Erdélyben találtak otthonra. I. Apafi Mihály fejedelem jó 
voltából. Ennek a magyarörmény ágnak a leszármazottai él
nek Erdélyben és Magyarországon mindmáig. Nagyon sok 
híres embert adott a hazának a magyarörménység, többek 
között két aradi vértanúnkat is, K iss Ernőt és Lázár Vilmost, 
K iss Ernő nagyanyja Issekutz-lány volt, ezért különösen 
büszke vagyok örmény mivoltomra és természetesen, ma
gyarságomra. Ezek a magyarörmények a magyar hazáért ál
dozták életüket, de utódaik is jó  hazafiak.

- Budapestről szemlélve, milyen gondokkal küzdenek je 
lenleg az erdélyi és az anyaországi magyarörmények?

- A  problémák ugyanazok Erdélyben, mint Magyarorszá
gon. Tulajdonképpen, divatos szóhasználattal, a tolerancia 
hiánya a gond. A tolerancia hiánya a kisebbségen belül, de a 
többség - kisebbség viszonyában is. Célom az, hogy az ör
mény identitást vállaló magyarörmények - örménymagyarok 
vagy csak örmény identitásúak egymást tolerálják. Itt is, ott is 
tudomásul kell venni, hogy a régióba különböző időszakok
ban betelepült örmény származásúak igényei mások. A  kultú
rájuk és a történelmük is. Egy a közös: az ősi örmény gyökér. 
A magyarörmények esetében Ani városa, ahonnan az 1300-as 
évekből származnak, innen menekültek el. Ez közös gyökér, 
de a történelmük, kultúrájuk részben már megváltozott. Tu
domásul kell venni mindkét "félnek", hogy a  saját kultúráju
kat, saját történelmüket akaiják megismerni és megismertet
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ni, természetesen az ősi örmény kultúrával együtt, hiszen ez 
mindannyiunk kötelessége. Legjobb példa erre, hogy éppen 
most rendeztük meg Az örmény katolikus egyház története és 
művészete első magyarországi konferenciáját. Ennek célja az, 
hogy megismertessük azt az ősi egyházat, amely már meg
változott a mi régiónkban, hiszen örmény katolikusokká vál
tunk. Részben az Erdélyben maradt honfitársaink is ezt a 
vallást gyakorolják, mint ahogyan az anyaországba áttelepe- 
dettek is. A  két régió érdekében - amely tulajdonképpen 
ugyanaz, csak egy határvonal választ el - a közös kultúra és 
közös egyházi élet felélénkítése céljából Erdélyben maradt 
családtagjainkat, rokonainkat, ismerőseinket, a magyarörmé
nyeket, örménymagya-rokat hívtuk meg ide az ősi örmény 
fészkekből: Gyergyószentmiklós, Szamosújvár, Kolozsvár, 
Csíkszép-víz, Csíkszereda, Erzsébetváros, Székelyudvarhely 
képviselőit köszönthettük körünkben, akikkel együttműködé
si magállapodást kötöttünk, hogy jövőre is közös programo
kat szervezzünk Erdélyben és Magyarországon, a közös cé
lok, a magyarörménység és az örménymagyarság továbbvi
tele, hagyományainak ápolása érdekében, hogy a XXI. szá
zadban is legyen erre lehetőség.

Issekutz Sarolta utolsó mondatai arra késztetnek idehaza, 
hogy magamban és magunkban is felelevenítsük azokat a 
kellemes pillanatokat, melyek mellett annak idején valószí
nűleg mindnyájan "elmentünk": hazai törvényhozásunk fel
sőházának egyik oszlopos tagja, akit amellett, hogy jó  nevű 
gazdasági szakember és a  romániai örmény kisebbség jeles 
képviselője, igencsak megkérdőjelezte több ízben is a ma- 
gyarörménységüket felvállalókat. Magyarosan: vagy csak 
örményekről kellene beszélnünk, vagy csak román azaz orto
dox örményekről - magyarörmény az meg miféle-fajta nem
zet? Innen már csak egy lépésre van az "elmagyarosított 
csángók" vagy az "elmagyarosított székelyek" sajátságosán
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hazai ideológiájáig. Nem csüggedhetünk emiatt, sőt figye
lemmel kisérhetjük a saját fajtánk némely képviselőjének 
hozzáállását, a mindenkori "hinta-politizálást".

Neves és minden tiszteletet kiérdemlő magyarörményünk 
Lászlófiy Aladár, megírta nem is oly rég egyik tanulmányá
ban: " Az örménység önárfolyamvesztéséhez - hogy a kellet
ténél idillibb azért ne legyen a kép - a vegyes házasság révén 
való feláldozást, felszívódást duplázzák, ha nem tízszerezik 
az olyan folyamatok, amelyeket másrészt a magyar (ponto
sabban a Habsburg) államiságnak érdekes módon nem annyi
ra a nehéz időkben, hanem éppen a "hosszú békében" feltá
madó "önvédelmi" reflexe váltott ki és gyorsított fel: amikor 
megtiltotta, hogy gyarapodásképpen Erdélyben földbirtokot 
is vásárolhassanak, ellenáll ama törekvéseknek, hogy Erzsé
betváros és Szamosújvár mintájára újabb várost alapítsanak; 
sőt a mintaértékűén autonóm "Armenopolis" is azt az árat 
fizeti, hogy a  XIX . század fordulója óta közigazgatásának 
nyelve már nem örmény, hanem hivatalosan magyar, a Bach- 
korszakban német, s így az anyanyelv a magánszférába szorul 
vissza, mivel megtörténik a második, a húszadik, a kétszáza- 
dik lépés az asszimiláció fe lé ."

Mit és hogyan cselekszünk ezután?
Sebesi Karén Attila
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H elységnévm utató

Abházia 34
Abu Dabi 33
Adis Abeba 33
Afganisztán 33
Albánia 33
Aleppo 3 1 ,34
Alexandria 14
Alma Ata 34
Alsó Fehér vm. 113
Amman 34
Amszterdam 34
Ani 39, 40, 42 ,43 , 45, 46,
47, 48, 49 ,51 , 127, 136
Ankara 33
Antiochia 14
Aquincum 39
Arábia 33
Arad vm. 113
Aragac 46
Argentína 25, 33
Arménia (Nagy) 53, 55, 59,
95
Asgabad 33 
Athén 26, 34 
Ausztrália 25, 33 
Ausztria 25, 31, 33 
Azerbajdzsán 33

Bejrut 31, 34, 63 
Belgium 33 
Belgrád 34 
Beloruszia 33 
Berlin 33, 64 
Bem  34 
Bihar vm. 113 
Birmania 33 
Biskek 34 
Bizánc 11, 18 
Bochum 64 
Brasilia 33 
Brassó 113 
Bratislava 65 
Brazília 26, 33 
Buda 39
Budapest 4, 21, 34, 39, 40, 
65
Buenos Aires 31, 33 
Brugges 21 
Brüsszel 33 
Bukarest 34 
Bulgária 33 
Bzonmár 27

Canberra 33 
Carracas 34 
Catalaunum 18 
Chile 34 
Ciprus 34 
Chi§ináu 34

Bagdad 26, 33 
Baku 33 
Bécs 33, 63
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Csik 108,109 
Csikvm . 113 
Csikszépviz 4 ,1 0 7 ,1 2 7 ,
130,137
Csíkszereda 4 ,1 3 7

Damaszkusz 31 
Dánia 33 
Dél-Afrika 34 
Delhi 34 
Dumbráveni 130 
Duna 39 
Dusanbe 34 
Dvin 45 
Dzsakarta 33 
Dzsulfa 55

Egyiptom 26, 31, 33 
Erdély 127, 130 
Erzsébetváros 4, 82, 93, 127, 
133 ,137 ,138  
Észak-Amerikai Egyesült 
Államok 25, 32,33 
Észtország 33 
Etiópia 33 
Európa 63, 93

Fekete-tenger 132 
Fogaras vm. 113 
Franciaország 26, 32, 35 
Fülöp-szigetek 35

Gerla (Gherla) 93,113 
Gladzor 55

Goghjuba 46 
Gosavank 55 
Görögország 26, 34 
Grúzia 2 6 ,34  
Gyergyó 108,109 
Gyergyószentmiklós 4, 105, 
127,137
Gyimesi szoros 107,130 
Hagharzin 55 
Haghbat 48, 55 
Háromszék vm. 113 
Havanna 34 
Hollandia 34 
Horomos 48, 55 
Hromkla 55 
Hunyad vm. 113

India 34 
Indonézia 33 
Irak 2 6 ,3 2 ,3 3  
t á n  26, 32, 33 
Isztambul 31 
Izrael 27, 33

Jereván 33, 53, 57, 65 
Jeruzsálem 27, 31, 33 ,45 , 63 
Jordánia 27, 34 
Jugoszlávia 34

Kabul 33 
Kafifa 127 
Kairó 33 
Kamichli 31 ,34  
Kanada 31 ,34
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Karabah 33 
Kászon 108,109 
Kazahsztán 34 
Kenya 35
Khalkedon 16-17,21 
Khartum 34 
Khiagmisz 46 
Kiev 35 
Kína 34 
Kirgisztán 34 
Kis-Küküllö vm. 113 
Kolozs-vm. 113 
Kolozsvár 4, 88, 127, 137 
Konstantinápoly 14, 15 
Kopenhága 30 
Krím 35
Krisztina-körút (Bp) 39 
Kuba 34 
Kutty 88
Kuvait (állam) 35 
Kuvait (város) 35

Latin-Amerika 26 
Leipzig 64 
Lemberg 88 
Leningrád 64 
Lengyelország 27, 34 
Lettország 34 
Libanon 27, 32, 34 
Lisszabon 34 
Litvánia 34 
London 34, 63

Madrid 33

Magyarország 27, 34 
Manilla 35 
Máramaros vm. 113 
Maros-Torda vm. 113 
Matenadaran 57, 65 
Marmasen 48 
Margit körút (Bp) 39 
Medgyes 130 
Mexico (állam) 34 
Mexico (város) 34 
Minsk 33 
Moldva 34,130 
Montevideo 31, 35 
M oszkva 34 
München 21

Nagy Britannia 34 
Nagy-Küküllő vm. 113 
Nairobi 35 
Naszód vm. 113 
Németország 33 
New York 25, 27 
Nicosia 34

Olaszország 27, 31, 32, 33 
Oroszország 34 
Ottawa 34 
Oxford 21 
Ördögárok (Bp) 39 
Örményország 28, 31, 32, 
33 ,40 , 54 
Párizs 31, 35, 63 
Peking 34 
Pogány-havas 107 
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Portugália 34 
Pretória 34

Riga 34
Róma 14-16, 21, 33 
Románia 28, 31, 34

Santiago 34 
Segesvár 130 
Sepsiszentgyörgy 132 
Sis 55
Spanyolország 33 
Stokcholm 34 
Svájc 34 
Svédország 34

Szamos vm. 113 
Szamosujvár 4, 7, 79, 88, 92, 
94, 9 5 ,1 2 7 ,1 3 7 ,1 3 8  
Szanahin 55 
Szatmár vm. 113 
Szebenvm . 113 
Székelyudvarhely 137 
Szert Lázár-sziget 27, 37,
136
Szilágy vm. 113 
Szimferopol 35 
Szingapúr (állam) 34 
Szingapúr (város) 34 
Sziria 16, 31, 32, 34 
Szófia 33 
Sztepenakert 33 
Szudám 34

Szukhumi 34

Tabán (Bp) 39 
Tádzsikisztán 34 
Tallinn 33 
Taskent 35 
Tatyev 55 
Tbiliszi 34 
Teherán 26, 33 
Temes-Torortál vm. 113 
Tirana 33 
Tordavm . 113 
Törökország 31, 32, 33 
Trianon 77 ,128 
Turkesztán 33

Udvarhely vm. 113 
Új Zéland 34 
Ukrajna 35 
Uruguay 31, 35 
Üzbegisztán 35

Varsó 34 
Velence 37, 63 
Venezuela 34 
Vérmező (Bp) 39 
Vilniusz 34

Washington 33 
Wellingtom 34 
Würzburg 21

Zvartnoc 42 ,45
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N é v m u ta tó

Adriányi Gábor 21 
Agárdi Gábor 129 
Aján Anna 84, 85 
Akopján E. 65
Apafi Mihály 93, 107, 708, 
127, 131, 136 
Áriusz 12, 13 
Arzumanjan ötvös 54 
A t t i la l7 ,18
Avedik Lukács plébános 82

Bacht, H. 21 
Bagratida-dinasztia 41 
Bagratuni Asot 41 
Bagratuni-család 39, 41, 45, 
48
Bányai Elemér 87 
dr. Bányai Kristóf 84 
Bárány János 82, 88 
Bárány Lukács plébános 83, 
95
Báta János 111 
Batári Ferenc 96 
Becze Illyés 108 
Bedrosz Katholikosz 46, 47 
Begidsán Tivadar 84 
B é l 64
Benyik Béla 53 
Berán János 86 
Berkhof, Herdrikus 17 
Berki Feriz 21

Bittenfmdel oltárkészítő 110 
Boduiján János plébános 113 
Brentjes Burchard 64 
Cálinescu János 129 
Chacshik katholikosz 41 
Cherubini, Luigi 83 
Chorenaci, M oiszesz 54, 55 
Csákány Adeodát főesp. 85 
Csiky Dénesné 83 
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