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Kovács Bálint

Az elképzelt �shaza
Az örmény f�város, Áni mint emlékezeti hely

A jelent�s és régi írott hagyománnyal, folyamatosan létez� és m�köd� intéz-

ményi háttérrel (az örmény apostoli egyház mint nemzeti egyház) az örmények 

rendelkeznek a szimbólumok, legendák azon gazdag repertoárjával, amelyek 

segítségével egy modern nemzettudatot konstruálni lehet. Egy nép származás-

tudata, eredete sok esetben történeti források hiányosságával küzd, amely így 

teoretikus származásmítoszokkal vagy legendákkal egészülhet ki. Az örmény 

történelem egyik fontos periódusa a Bagratuni királyság története, amikor az 

örmény államiság nemzetközi tekintetben is jelent�s hatalom volt, a Bagratuni 

királyság örmény f�városa, Áni (jelenleg TR) a kés�bbiekben pedig szimbólum-

má vált: a város 11. századi elfoglalása, kés�bb lerombolása egyet jelentett a 

középkori örmény királyság megsz�nésével, az idegenek uralmának kezdeté-

vel, így Áni emlékezete egyet jelentett az örmény államiság iránti vágyakozás-

sal. Az örmény kulturális emlékezetben nemcsak egy várost, egy földrajzi hely-

színt jelentett, hanem magát az államot szimbolizálta abban az id�szakban, 

amikor az örményeknek nem volt saját állama. Az attribútumok – amelyekkel a 

f�várost illették – meghatározták az örmény nemzeti gondolatokat a követke-

z� ezer évben. A hanyatlás következménye az idegen hatalmak megjelenése, 

az egykori kultúra lerombolása és végül az elvándorlás lett. A  kés�bbiekben 

különböz� emmigrációs hullámok defi niálták magukat Áni-örményeknek. Az 

emigrációban pedig nemcsak a régi f�városra való emlékezés maradt fenn, de 

az egykori – már nem létez� város – kulturális, gazdasági s�t politikai jelent�-

séget is kapott.

A  19. században az örmények nagy csoportja defi niálta magát a Kauká-

zusban, az Oszmán Birodalomban és Közép-Kelet-Európában Áni-örménynek, 

vagyis �k valamennyien Ániból származtatták magukat. Az él� hagyományként 

fennmaradt narratíva ugyanis több évszázadon keresztül inspirációs forrása 

maradt az örmény nemzeti büszkeségnek. Például az Észak-Nahicsevénban él� 

örmények rendszeresen a Szurb Karapet kolostornál találkoztak Mushban (je-

lenleg TR), majd onnan együtt Ánihoz zarándokoltak. Hasonló köt�dés alakult 

ki a Krím-félszigeten, a Kárpát-medencében, Bulgáriában, Lengyelországban, 

Dzsulfában (Jułaban), a  Van-tó vidékén, Erzurumban (Karin), Trabzonban. 

A  lengyelországi, galíciai örmények áni �söket követeltek maguknak, és erre 

nagyon büszkék voltak. Łevond Ališan fogalmaz err�l a következ�képp: „Hogy 

még mondjak nektek pár dolgot az örményekr�l, akik Lembergben laknak, 

�k büszkék és jól szervezettek, mivel igazi Áni-ak”.

A történelmi Áni az elmúlt id�szakban az armenológusok, középkortörté-

nészek tudományos érdekl�désének középpontjába került, Örményországban 

ugyanúgy, mint Európában vagy az Egyesült Államokban. Több nemzetközi 

kiállításon mutatták be Áni történetét, illetve monográfi ákban, tanulmánykö-
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tetekben publikálták a város történetét, régészeti emlékeit. Az Ániról szóló 

történeti források bemutatása szintén a történettudományi kutatás fókuszába 

került. Mindezek ellenére Áni hatása a kulturális emlékezetre, az emlékezetben 

betöltött szerepe alig került vizsgálat alá.

Tanulmányunk Áninak a kulturális emlékezetben betöltött kiemelked� 

jelent�ségéhez szeretne némi támpontot adni, különösen arra a kérdésre 

szeretnénk választ keresni, hogy a Bagratuni királyság legendás városa ho-

gyan lett az örmény kulturális emlékezet szimbóluma, és emékezeti helyként 

(lieu du mémoire) milyen szerepet töltött be az örmény hazában, illetve a 

diaszpórában.

Áni interpretációja. Áni történetfi lozófi ai fogadtatása és m�vészeti interp-

retációja el�ször világosan Nerszész Snorhalinál (Nersēs Šnorhali, 1102-1173) 

jutott kifejez�désre, a  „Siralom Edessa elestén” cím� munkában, amelyben 

két hatalmas államot hívott segítségül, Rómát és Bizáncot, majd Edesszát Áni 

rangjára emelte, és az olvasót is arra hívta, hogy osztozzon az � fájdalmában. 

Snorhalinál megfi gyelhet�, hogy Áni az államfogalom hordozója, és maga Áni 

a Bagratida-ház szuverentitását szimbolizálja.

A 18. században Áni egy orosz-örmény politikai-gazdasági tervben is ko-

moly szerepet kapott, amely Örményország felszabadításáról és a monarchia 

visszaállításáról szólt. A  dokumentumban (1783) Hovszep Arghutian (Yovsēp 

Arłutian, más néven Ioszif Argutinskii, 1741–1801) az örmények jöv�beni 

f�városának Anit vagy Vałaršapatot javasolta, annak ellenére, hogy az Ararát 

tartománynak Jereván volt ekkor már az adminisztrációs központja, amelyet 

az örmények akkor már f�városuknak tartottak. Ugyanakkor � ekkor mint az 

örmények katholikosza politikailag az oroszok mellett foglalt állást a perzsák 

ellenében – ebben nem utolsósorban Áni megtartásának is szerepe volt.

Ez az ötlet a 19. század elején ismét el�került, amikor az örmények Áni 

lakatlan területét az önállóságáért folyó küzdelmek szervezési központjává 

tették. Err�l tanúskodik Hacsatur Abovján (Xač’atur Abovian, 1809–1848) törté-

nelmi regénye is, az „Örményország sebei” (Vrk’ Hajastani).

A 18. század végéig – 19. század elejéig Áni meg�rizte ezeknek a politikai 

ábrándozásoknak a varázserejét, a  19. század els� felét�l pedig megjelenik 

egyfajta tudományos rajongás is a terület iránt. Örmények és külföldiek egyre 

többen látogatták ekkor a területet, gy�jtötték a leírásokat és az ezen témáról 

szóló irodalmi m�veket. Claude Mutafi an szavaival élve a város egy f�nixhez ha-

sonlított, amelyre újra rá- és rátekintettek mint az örmény kultúra, hagyomány 

és történelem fontos központjára.

A 20. század els� évtizedeiben Áni sorsának hagyományos víziója életben 

maradt és folytatta túlélését. Még tudományos viták tárgyát is képezte, miután 

Nicholas Marr (1865–1934) kutatásai Áni feltárásakor kimutatták, hogy a király-

ság elt�nése után Áni még gazdaságilag virágzó város maradt. Marr és kollégái 

javasolták a régi székesegyház restaurálását, egy városi park és egy örmény 

iskola létrehozását.

Csanik Aramian (Čanik Aramian, 1820–1879) az 1860-as években létrehoz-

ta az „örmény anya” kifejezést, igyekezett azt kézzelfoghatóvá tenni az egész 

nemzet számára. 1861-ben Párizsban publikált egy plakátot, amelyen a met-
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szet más romok mellett Áni rom-

jait is ábrázolja, és ezt örmény 

anyának nevezte el. Kés�bb ez 

a metszet kedvelt lett, különbö-

z� méretben és formában re-

produkálták, és örmény csalá-

dok házait díszítette. Az örmény 

anyából kés�bb Örményország 

angyala lett, ami ismét segített 

a nemzeti tudat meger�sítésé-

ben. Végül Áni az örmény haza 

szabadsá gáért folytatott küzde-

lem emblémájává vált, ugyanak-

kor 1921-ben az egykori város 

területe török kézre került. Áni a 

kultúrájával és történetével egy 

fórummá transzformálódott, ahol az örmény sors koncentrálódott, az örmé-

nyekkel élt, az országban úgy, mint a kolóniákban a 20. század els� évtizedéig, 

er�t és reménységet sugározva.

Áni és a kelet-közép-európai örmények. Örmények Európa keleti ré-

szében a középkor óta ismertek. Tevékenységük többnyire a kereskedéshez 

vagy kézm�ves-tevékenységhez köt�dött – amely által mintegy hálózatszer�en 

kapcsolták össze Európa keleti, közép- és nyugati területeit Ázsia keresked�-

centrumaival. Letelepedésük során a különböz� uralkodóktól rendszerint ki-

váltságokat kaptak, és mindig integrációképesek voltak. Örmények azonban 

nemcsak keresked�ként – id�szakosan – érkeztek, a  szeldzsuk török invázió 

után tömeges exodusok a szélrózsa minden irányába vitte �ket. Így telepedtek 

le például a Krím-félszigeten, ahol a terület egyik legjelent�sebb népcsoportját 

alkották a kés� középkorban és kora újkorban a tatárok és a genovai távolsági 

keresked�k mellett. A  Krímen történt örmény letelepedés és az onnan Ke-

let-Közép-Európa felé való vándorlás lett az alapja annak, hogy a kelet- közép- 

európai örmények magukat a 19. században egységesen Áni-örményként 

határozták meg. Az egyik legismertebb örmény útirajz írója, Szimeon Lehaci 

írta 1632-ben, hogy az örmények, akik Galíciában élnek, részben Ániból szár-

maznak. Egy egységes Áni-örménységr�l azonban � maga még nem írt.

A korábban már említett velencei mechitarista szerzetes, Minász Bzsskeanc 

(Minasay Bžškeanc’, 1777–1851) 1850-ben publikálta úti beszámolóját a kö-

vetkez� címmel: „Utazás Lengyelországba és más országokba, amelyek olyan 

örmények által lakottak, akiknek el�deik Ániból származtak”. �  a velencei 

uniált (római katolikus) örmény mechitarista szerzeteskolostorban, a  Szent 

Lázár szigetén lakott, amely a 19. századi örmény tudományosság egyik köz-

pontjaként helyszíne volt a történeti kutatásoknak, ahol a szerzetesek együtt 

rekonstruálták – és nem kizárt, hogy konstruálták – az örmény történelem 

narratíváit. Forrásaik örmény szövegek és történeti leírások voltak: Agathan-

ge losz, Yeghise valamint Movszesz Khorenaci. Egyesek, így Mikajel Csamcsian 

(Mik’ajel Čamčjan, 1738–1823) vagy Levond Alisan (Łevond Ališan, 1820–1901) 

Az „örmény anya”
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az örmény történelmet a klasszikus szerz�k írásai alapján rekonstruálták, majd 

írásaikat publikálták. Kutatási eredményeik gyorsan elterjedtek az örmény pe-

riodikákban, a nyomdákban és az iskolahálózatban. Mindezek után meghatá-

rozó er�vel bírtak az Orosz Birodalomban, az Oszmán Birodalomban vagy az 

örmény diaszpórákban él� örmény közösségek öntudatára.

Úti beszámolójának legf�bb jellemz�je talán az Áni iránti rajongás, amelyr�l 

Nicolas Marr ezt írta: „itt egyesül minden – a realitások határain belül – amit 

az örmény források err�l a városról mondanak. Bžškeanc’ nem látta Ánit… 

mégis úgy t�nik, Áni babonázó hatása er�s, és nemcsak azokra, akik tényleg 

látták a város romjait, de az ember képzeletére is.”

Bzsskeanc el�ször 1808-ban utazott Magyarországra, Moldvába és Bulgá-

riába – kés�bb, a  második útján látogatott el Lengyelországba és a Krímre. 

Minden örmények által lakott faluról és városról jegyzeteket készített, és �ket 

Áni-örményként defi niálta. Az úti beszámolójában arra nem ad pontos ma-

gyarázatot, hogy mi alapján vezeti le a meglátogatott örmény közösségek, 

családok Ániból való származását. Munkájának els� részében (1–149.§) Áni 

történetét mondja el, amelyet összesen hat alkalommal foglaltak el, és a ki-

vándorlás okaira próbál magyarázatot adni. A  beszámoló második részében 

pontos információkat közöl a kelet- és közép-európai örmény közösségekr�l.

Nagy valószín�ség szerint ez az úti beszámoló volt a legfontosabb vonat-

koztatási pont akkor, amikor kelet-közép-európai örmények magukat a 19. 

század második felében Áni-örményként defi niálták. Minász Bzsskeánccal pár-

huzamosan egy 19. századi örmény származású lengyel domonkos szerzetes, 

Sadok Barącz az Áni-toposzt szintén felhasználta a saját kutatásaiban. �  az 

örmények Kijevi Ruszba való meghívását kombinálta az Áni-toposszal, ezáltal 

adva magyarázatot az egykori örmény f�városból való származásukra.

Áni-örmények Erdélyben. Örmény jelenlétr�l igen, a  különböz� be-

vándorlási hullámok alapján az örmény jelenlét kontinuitásról azonban nem 

beszélhetünk a Kárpát-medence elmúlt 1100 évének történelmét vizsgálva. 

A középkori esztergomi örmény kolónia, a 17. században Erdélybe vagy a 20. 

század els� felében a népirtás el�l menekül� örmények otthonra találtak a 

Kárpát-medencében, ugyanakkor az egyes örmény csoportok exodusának más 

és más okai voltak, más és más területekr�l érkeztek ide.

Az Áni-toposzt vizsgálva, a 17. században Erdélyben leteleped� örmények 

csoportja kerül néz�pontunk horizontjába. �k a letelepedés után meglehet�-

sen hamar integrálódtak, majd nyelvileg asszimilálódtak a befogadó magyar 

társadalomba. Az integráció hatására a 19. században többször igyekeztek 

a magyarok iránti szimpátiájukat kifejezni, nagy számban részt vettek az 

1848/49-es szabadságharcban is. Az asszimilációra választ keresve azonban 

egy identitáskonstrukcióhoz jutottak – ezt nevezték armenizmusnak –, amely 

az erdélyi, magyarsághoz integrálódott örmények központi ideológiájaként 

meghatározó szereppel bírt. A 19. század második felében megszületett ideo-

lógiának alapvet�en két eleme volt: igyekezett minél több ponton kapcsolódni 

az örmény kultúrához és identitáshoz, ugyanakkor hangsúlyozta az örmények 

fontos szerepét a magyar történelemben. Az ideológia pedig számos helyen 

szolgált kézzelfogható eredménnyel: örmény árvaház alapítása Szamosújváron, 
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örmény történeti kutatások indítása, örmény nyelv� havilap kiadása (Armenia 

címmel), örmény múzeum alapítása voltak talán a legkiemelked�bbek. Vagyis 

az ideológia által mozgatott folyamatok igyekeztek összekapcsolni az erdélyi 

örményeket más örményekkel, akkor, amikor �k már csak magyarul beszéltek. 

Ez a pont volt, ahol az Áni-toposz kapcsolódási pontot talált az erdélyi örmé-

nyek öntudatával.

Áni mint „lieu de mémoire”, vagyis az „emlékezeti hely” (Erinnerungsort) 

jelenik meg a 19. századi erdélyi örmények kollektív történeti tudatában. Tehát 

nem feltétlenül egy konkrét helyszínb�l indulunk ki ennek meghatározásánál, 

hanem abból, hogy egy dologra, eseményre visszaemlékezik egy társadalom 

vagy az egyén, ugyanis a lieu de mémoire egy kristályosodási pont, egy szim-

bolikus hely, ahol a közösség megtalálja a kapcsolódási pontot jelen és múlt 

között. Egy nép származástudata pedig az a pont, ahol már egyáltalán nincs 

meg a közvetlenül átélhet� kapcsolat jelen és múlt között. Az erdélyi örmé-

nyeknél Áni ezt a szerepet töltötte be, az erdélyi örmények Áni eredetét pedig 

a már említett Armenia folyóiratban, illetve más kiadványokban népszer�sítet-

ték – toposszer�en, annak mindig más-más elemét emelve ki. Az alábbiakban 

ezekb�l mutatunk néhány példát.

Szongott Kristóf szamosújvári gimnáziumi tanár, az erdélyi örmények törté-

netének egyik legkiválóbb kutatója az örmények két – a magyarság számára is 

szimpatikus – tulajdonságát hangsúlyozza ki, amelyek már az Aniból való me-

neküléskor megjelennek: gazdagságukat, hiszen egyik tarisznyájukba aranyat 

és drágaköveket tettek, illetve keresztény vallásosságukat, mivel az örmény 

himnáriumot a másik tarisznyába helyezték. Az Ani-toposzt � a következ�kép-

pen írja le Szamosújvárról szóló monográfi ájában:

„A hazai örmények igen kiváló családokból vették eredetöket: a király-

székes Ániból, Örményország fövárosából, amely egy millió lakost és 1001 

templomot számlált. Jólétben éltek fény, pompa mindenütt. (…) De bosszút 

akartak állni rajtuk az �ket körülvev� irigy csordák (…) a  fényes Áni felé 

vették útjukat, mert itt lakott a nemzet színe java. Megizenték a m�kincsek-

ben b�velked� város lakosainak, a dúsgazdag aristokratáknak, hogy meg-

menthetik életöket és roppant vagyonukat, ha megtagadják Krisztust. De 

az örmény f�rangúak többre becsülték az égbe vezet� kincset, az üdvözít� 

keresztény vallást, a mulandó földi javaknál – és tántoríthatatlan hívei marad-

tak azon tannak, mint Világosító Szent Gergely hirdetett az örmény földnek. 

Azonban sokaknak még volt annyi idejük, hogy az éjszakai kapun elme-

nekülhessenek azért minden férfi  két tarisznyát vett el�, egyikbe tették az 

olvasót, az ima- és egyházi könyveket, különösen a kedvelt »sárágán«-okat, 

hogy az idegenségben is anyanyelvükön dícsérhessék az Urat a másikat tele 

rakták aranynyal, ékszerekkel és drágakövekkel (…) azután kezökbe vették 

a sanyarú vándorbotot. Így hagyták el apáink fényes márványpalotáikat és 

könnybe lábadt szemekkel mondottak végbucsút az �si hazának, az Ararát-

nak, a paradicsomnak…”

Merza Gyula – az Armenia folyóirat társszerkeszt�je – a toposz elemeit to-

vábbra is megtartotta, jobban kidomborította azonban az örmények keresztény 

hitét, valamint összekötötte az 1904(1907)-ben alapított szamosújvári örmény 

múzeum jelent�ségét az Áni-toposszal. A múzeum alapítói az örmény kultúrát 
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szerették volna láthatóvá és megfoghatóvá tenni mind az örményeknek, mind 

a nem örményeknek. A m�vészi és történeti tárgyak egymást kiegészítették, és 

a látogatóban az „örmény haza” érzését keltették fel. Ez az ideológiai szál volt 

az összeköt� kapocs a múzeum és az Áni-toposz között:

„Azonban beigazolt tény, hogy az Erdélybe szakadt örmények a keresztes 

hadjáratokat támogató és így a pogányság fékevesztett gy�löletét kihívó, 

tekintélyes és vagyonos örmény nemesség ivadékai. Ugyanis az egymillió 

lakosságú, ezeregy tornyu Áni székesfövárosnak a XIII. évszázadban szel-

dzsuk-törökök és tatárok által történt feldulása után és Nagyörményország-

ban az önálló nemzeti királyság megdöltével az örmény családok színe-java 

elöbb a zsarnoki rémuralom, késöbb az iszonyu földrengések okozta sa-

nyarúság el�l, mint a keresztény vallás menekültjei a Kaukázus bércein át 

ezrével kibujdostak. A szamosujvári „Örmény Muzeum” valóságos kincstára 

azoknak a meg�rizett kódexeknek és ereklyéknek, amelyek részint az ösha-

zának, részint a vándorlás különbözö határállomásainak a legbeszédesebb 

dokumentumai.”

Áni romjai
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Budapesten jelent meg Ávedik Félix írása, ahol Ánit szintén az erdélyi ör-

mények �shazájaként írja le. Az idézetekben általában megfi gyelhet� az 1001 

tornyú Áni, egyfajta mitikus megrajzolása annak a történeti városnak, amely 

már nem létezik, ez Ávedik Félixnél még inkább kidomborodik. A szerz� for-

rásként a Schweiger-Lerchenfeld által Jénában 1878-ban megjelent Armenien 

cím� munkát jelöli meg:

„A magyar örmények �seinek �shona a romjaiból is a maga nagyszer�sé-

gében el�t�n� királyváros, Örményország kulcsa: Ani volt. Asszírok, arabok, 

perzsák, tatárok, mongolok, törökök vetélkedtek a szép város megszerzé-

séért. A  harci dics�ség forgandosága halomra döntötte a drága várost. 

A monda szerint 1001 templom, százezer épület dölt romba és egymillió lélek 

megszünt hirdetni, Ani falai között – Armenia jólétét és hatalmát!”

Az örmény nemzet lieu de mémoire-ját, Ánit az örmény genocídium el�l 

menekül�, kés�bb gödöll�i ügyvédként tevékenyked� Hovhannesian Eghia 

Szamosújvárral kapcsolta össze, és ezáltal Szamosújvárt ez erdélyi örmények 

emlékezeti helyévé rendelte. Áni az egyetemes örménység f�városaként tehát 

analóg szerepet játszott az erdélyi örménység „f�városával”:

„Mintha az Ararat tövében egykoron virágzó Ani folytatódott volna Sza-

mosujvárt és a többi örmény települési helyeken, mintha az ani-i templo-

mok és kápolnák költöztek volna tömjén illatukkal Erdély berkeibe hiveikkel 

együtt. A magyarörménység mélységes vallásosságát megérthetjük, ha Ani-

ból indulunk ki és együtt tesszük meg az Ani-Erdély vándorutat…”

Az erdélyi örmények nemzeti emlékezetében a 19. század végén, a  20. 

század elején nagyban élt az örmény származás tudata, els�sorban ez kötötte 

össze �ket az örménységgel, vallásuk ekkor már római katolikus (igaz, örmény 

rítusú), nyelvük a magyar volt. Az Erdélyben való letelepedésük után bekö-

vetkezett politikai, vallási és társadalmi integrációjuknak megvoltak a sajátos 

állomásai. A nyelv és vallás helyett azonban az elképzelt származási hely vált a 

szétszóratás és az egykori haza közötti kapoccsá.

Záró gondolatok. Tanulmányunkban az Ánira való emlékezést vizsgáltuk 

meg, amely a reális helyszínb�l az elképzelt helyszínre való emlékezéssé vál-

tozott. Áni emlékezeti helyként példa arra is, hogy egy sajátos helyzetben lév� 

társadalmi csoport hogyan viszonyul az egyes identitásképz� elemekhez, így a 

származási tudathoz vagy az �shazához. A  „haza” koncepciójában szükséges 

különbséget tenni azon helyszínek között, ahol a közösség, társadalmi csoport 

tagjai megszületnek, feln�nek; illetve ahol a feltételezések szerint �seik töltöt-

tek el hosszabb id�t. Az „Áni örmények”-nek mindössze elképzelésük volt az 

�si hazáról, és ez nagyban Bzsskeanc leírására támaszkodhatott. Az elmúlt id�k 

utáni vágy, a  régmúlt „arany korszak”-ának a megismerése vezethettek oda, 

hogy az egyéni elképzelések által született haza koncepciója a társadalmi cso-

port szintjén kifejezésre került. Az „arany korszak” pedig ebben az összefüggés-

ben nemcsak a gazdagságot és boldogságot jelentette, de minden bizonnyal 

egyfajta direkt köt�dést az egykori hazához.


