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Benedek Katalin

Él� magyarörmény m�vészet
Ha az ember már viszonylag kicsi gyermekkorában azt hallja, hogy „Hollósy 

Simon örmény volt”, vagy azt, hogy „mennyit gyötörték a törökök az örménye-

ket”, akkor ezzel belé is ültetik azt a tudatot, hogy valami köze van hozzájuk, 

a  régiekhez (vagy nem is olyan régiekhez). Ha ez id�vel konkrétumokkal is 

gazdagodik – legyenek azok általános, országos, nemzeti, vagy egyedi, csa-

ládi tények –, akkor máris megszületik az a készség, amely ott szunnyad a 

lélek mélyén. S  vagy el�bb, vagy utóbb, vagy tudatosan, vagy csak részben, 

esetleg tudattalanul, el�tör. Festményben, rézkarcban, díszletben, csipkében, 

fotóban… A magyarörmény népesség számát tekintve jóval nagyobb arányban, 

mint bármelyik más, magyarországi nemzetiség esetében. Talán csak éppen 

egy kicsit másféle ez a készség… de nemzedékeken át mégis nagy számban 

tör el� bel�lük a tehetség.

Igen jó példa erre a régi erdélyi – és jobbára magyarörmény kézen lév� – fo-

tográfus-m�termek egész sora (Szamosújvárott, Gyergyószentmiklóson, Csík-

szépvizen, Kézdivásárhelyt, Erzsébetvároson és Kolozsvárott). Az alig egy-két 

évtized alatt megszület� új ipar – mert az els�, kezdeti id�szakban a fotográfi át 

talán még nem ildomos m�vészetnek titulálnunk  –, valamint a politikailag, 

gazdaságilag már polgárosult erdélyi örménység találkozásának, a  magyar-

örmények újabb lendületének, a  hazai szokásvilágba és m�vészetekbe való 

beemelkedésének vagyunk ugyanis tanúi.

A  fotókon látható, hogy a magyar m�termek szokásvilágához hasonló, 

a  kor szokásaihoz illeszked� környezetet teremtettek, hiszen a piacról éltek, 

mégis valami „plusz”, valami sajátos, a legkevésbé sem technikai ódonság van 

a felvételekben: inkább csak a környezet, az ábrázolt személyek magatartása 

az, ami ódon. Nem véletlenül különbözik egy budapesti vagy soproni m�terem 

felvételeit�l egy brassói vagy csíkszépvizi. Netán ez valóban csak a tárgy, az 

ábrázolt személyek mássága volna? Elképzelhet�, megérthet�…

A képz�m�vészek között vannak „egyedi” alkotók és alkotó„bokrok” – ez 

alatt azt értem, hogy ki egyedüliként vált képz�m�vésszé, érdemben képz�m�-

vészettel foglakozóvá az adott családból, ki pedig szinte családi örökségként 

hozta magával a készséget, a tehetséget.

Magyarörmény képz�m�vészekr�l (örmény eredet� magyar m�vészekr�l) 

beszélhetünk tehát… valamelyest a m�vészetükben megtalálható másfélesé-

get is igyekszem kiemelni. Azt, ami néha alig észrevehet�en, máskor igencsak 

szembet�n�en megkülönbözteti �ket más magyar m�vészekt�l. Hogyan, miként 

hatnak például régebbi, netán �si motívumok? Valamelyest másként lát-e a kép-

z�m�vész, a textiles, a fotós, ha örmény származású? Miként m�ködik, hogyan 

mutatkozhat meg egyáltalán az az érzés, hogy „örmény származású vagyok”?

Lényeges tehát, hogy hány magyarörmény alkotó járult hozzá ahhoz, ami a 

magyarörmény tudatú emberek önértékeléséhez tartozik; felkutatni, és egybe-
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gy�jtve �ket, szakmailag értékelni teljesítményüket. Vannak köztük autonóm, 

méltán nagynev� m�vészek. De mindeniküknek része volt – és van – abban, 

hogy a magyar kultúra irányát, fejl�dését befolyásolták, s�t, olykor meghatá-

rozták.

Lászlóffy Aladár, nemrég elhunyt örménymagyar, Kossuth-díjas költ�nk 

szép soraival szólva:

Ani fel�l Szépvíz felett Menekül�k, nem nomádok

szivárványozzák az eget. találtak itt új országot.

Örmény-Erdély ez a fázós

rég elveszett Kaukázus.

(Részletek az Örmény-Erdély cím� verséb�l)

Ezzel az idézettel zárva ajánlom fi gyelmükbe rövid összefoglalómat.

(Albumbevezet� bekezdések – rövidített változat)

Nahapet Kucsak
(XV. század)

Szólék, mily gyönyör� vagy
Szólék: „Mily gyönyör� vagy!”

Szóla nekem: „Az Úr adá!”
Szólalék: „Egy csókot adj!”

Szól: „Csókomnak ára van ám!”
Szólék: „Csókod ára nagy?”

Imígy szóla: „Lelked az ár!”
„Lelkem lelked akarja,

Nemet nem szól, néked adám.
Félek, szemem ne akard,

Aztán mivel nézzek reád?
Hét meg hat szem kellene,

Hét meg hat vagy negyvenhat is,
Eggyel világot nézem,

Összes többi reád tekint.”

Zsigmond Benedek fordítása


