
TÁRLAT

5757

Ermone-Zabel Martaian

Egy romániai örmény m�vész 
Magyarországon

Az utcán gyakran felkapják a fejüket a járókel�k, amikor barátaimmal vagy 

ismer�seimmel egy ritkán hallható nyelven beszélek. És zavarba ejt�, vicces 

helyzetekkel találom magam szembe a mindennapokban a boltban, az orvosi 

rendel�ben vagy a karácsonyi vásár kirakatai el�tt, amikor angolul, de volt rá 

példa, hogy spanyolul, olaszul, franciául, vagy már számomra is ismeretlen 

nyelven szóltak hozzám, adott esetben, amikor a nevem hangosan bet�zni 

kezdik, el�re tudom, hogy rólam van szó. És ki, vagy pontosabban, mi okozza 

mindezt? A  származásom! Nyilván nem vagyok egyedül ebben a helyzetben, 

hiszen a 21. század globalizált világában a mozgásterünk rettenetesen kib�-

vült, a  sebesség pedig, persze nem a szó szoros értelmében, csökkentette 

a távolságokat, mindenki azt a helyet választhatja otthonának, ahol jól érzi 

magát…. ritkább esetben, ahová a sors kényszerítette. Rám, de a családomra 

is, és most a felmen�imre gondolok, mindkét eset érvényes, annyi különbség-

gel, hogy mindannyian ott, ahová a sors kényszerített, megtanultunk élni, jól 

érezni magunkat. És így kezd�dik a történetem, egy a sok millió, nem az anya-

országában él� örmény története közül. Azt mondják, minden diaszpórában 

él� örmény családnak a múltja egy drámai regénybe ill� történet, és az, aki el 

tudta mesélni, mint az én dédnagyszüleim, nagyszüleim, a szerencsések közé 

tartoztak, hiszen ez azt bizonyítja, hogy túlélték a törökök által végrehajtott és 

évekig tartó népirtás borzalmait.

Miután többévi menekülés után, hol Szíriába, hol vissza Törökországba, 

mindent elvesztettek, és dédnagyanyám Isztambulban elhunyt, a múlt század 

húszas éveinek elején a dédnagyapám négy gyerekkel hajóra szált és Romá-

niába menekült, els� körben Kolozsvárra, de a célállomás Szamosújvár, az 

1700-ban alapított, de akkorra már részben elmagyarosodott örmény város 

volt. Évek múltán, a  nagyapám egy másik örmény menekült családban lelt 

jövend�beli feleségére, a  nagymamára. A  sz�nyegszövés, az örmények �si 

foglalkozása igen jó megélhetést biztosított a nagyszüleimnek és két fi uknak 

(a fi atalabbik az apám), hiszen a nagyapám sz�nyegszöv�mester lett. � üzlet-

ember és keresked�, aki becsületér�l volt híres, az általa készített sz�nyegek 

pedig az országban és külföldön egyaránt kelend�ek voltak. A nagymamám 

pedig egy igen fi gyelemfelkelt� jelenség volt, aki mindig rendkívül elegáns, 

drága szövetruhákban és turbánnal a fején, az igazi keleti hagyományokhoz 

híven élte mindennapjait. Természetesen az élet itt sem volt zökken�men-

tes, hiszen bekövetkezett a kommunista rendszer, az államosítás és ennek 

velejárói, de messze nem közelítették meg a korábban megélt borzalmakat. 

És mindig talpon maradtak. Sikerült beilleszkedniük egy új társadalomba, új 

kultúrába, megtanultak az eddig ismert négy nyelven kívül még magyarul és 

románul. Felnevelték gyerekeiket, és ahogy a nagyszül�kt�l megszokott, sokat 
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foglalkoztak az unokákkal is. Úgy én, mint a bátyám, segítségükkel sajátítot-

tuk el nagy részben az örmény nyelv alapjait. Ezt megnehezítette az a tény, 

hogy egy olyan országban éltünk, ahol az asszimiláció tökélyre volt fejlesztve. 

A  nyelvtanulás fejlesztése csak önszorgalom és kapcsolatok révén válhatott 

lehet�vé. Több alkalommal sikerült kijutnom egy az olaszországi Velencében 

szervezett háromhetes nyári tanfolyamra, ahol adományokból létrehozott is-

kola keretein belül lelkes tanárok, és kiemelked�en Lévon Zékián atya szer-

vezésében próbálják megakadályozni, vagy legalábbis késleltetni, a  nyugati 

örmény nyelv és kultúra kihalását.

Amikor elkezdtem festeni, még nem tudtam, hogy a munkám is ennek az 

örmény kultúrának csekély része lehet. Kezdetben ortodox ikonokat festettem, 

de úgy éreztem, ez nem teljesít ki. Ezért ötvöztem a Kelet-Európában igen 

gyakran alkalmazott üvegfestés technikáját a csodálatos örmény miniatúrák vi-

lágával, és e csodálatos színvilággal rendelkez�, és már az 5. századtól kezdve 

papiruszra vagy b�rre festett m�alkotások reneszánszukat élhetik az én üveg-

lapjaimon. Sokáig kerestem a választ arra, hogy mi is késztetett a festésre, vagy 

egyáltalán bármilyen m�vészi foglalatosságra. És a válasz mindig ott volt, ben-

nem volt. Szeretném azt hinni, hogy folytatom a nagyapám m�vészi munkáját. 

�  els�re kaotikus színkavalkádnak t�n� rajzból csodálatos sz�nyegmintákat 

hozott létre, én pedig az üveg hátlapját festem, s a nagy maszatból az üveglap 

megfordítása után egy gyönyör� kép tárul elém. A sz�nyeg és az örmény mi-

niatúra egy kultúrák közti kirándulásra hív, van úgy, hogy mindkett� m�vészi 

alkotásnak számít, de ugyanakkor ha imasz�nyegr�l, illetve ikonról beszélünk, 

kegytárgyként tekinthetünk rájuk. Arról nem is beszélve, hogy míg a sz�nyeg 

a testi meleget hivatott biztosítani, egy kép látványa a lelki melegség túlcsor-

dulására is képes lehet. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az emberekt�l 

kapott visszajelzések, a kiállításaimon a munkáim látványa kiváltotta reakciók, 

a  biztatások. Kötelességemnek érzem, hogy ebben az országban, ahol igen 

ritkán hallani örmény szót, igen keveset tudnak az örményekr�l, kultúrájukról, 

vagy egyáltalán az örménységr�l, minden t�lem telhet�t megtegyek e helyzet 

javulásáért. Ezért indítottam egy fest�tanfolyamot, ahol kortól, nemt�l, nem-

zetiségt�l függetlenül egy cseppnyi örmény kultúrával f�szerezve tölthetünk el 

pár kellemes órát a tanítványaimmal.

Minden nehézség ellenére meg vagyok róla gy�z�dve, hogy egy új élet egy 

új országba új lehet�séget jelent arra, hogy megmutathassuk, mi, örmények, 

hogy miben vagyunk mások, hogy egy kis keleti f�szert szórjunk a befogadó 

ország lakóinak életébe, és ugyanakkor kihívás, hogy anélkül illeszkedjünk be 

egy új kultúrába, hogy sérülne a miénk. Mert büszkék vagyunk a múltunkra, 

az Ararát hegyünkre, a fi nom konyhánkra meg oly sok mindenre, és végül, de 

nem utolsósorban azokra a m�vészi alkotásokra, melyeket évszázadokon át 

kolostorok és iskolák százaiban készítettek az utókor részére, és melyek az 

örmény kultúrában igen jelent�s szerepet töltöttek be: az örmény miniatúrákra.

Még akkor is, ha a munkáimat nem annyira ikonnak, mint egyszer� m�al-

kotásoknak tekintem, ezeknek elkészítésével arra szeretném felhívni a szem-

lél� fi gyelmét, hogy a vallás az örmények életének ma is lényeges eleme, és 

sosem szabad elfelednünk, hogy az örmények léptek be els�ként a keresztény-

ség kapuján.


