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Örmény útjelz�k
Az Erdélyi Örmény Mú-

zeum sorozat 20. köte-

te 37 örmény köt�dés� 

magyar író opusából 

vett szemelvényekkel 

prezentálja egy hányat-

tatott nép magyar kö-

zegben meggyökerese-

dett töredékének alko-

tókészségét és teremt� 

erejét. Szellemi kaland-

nak nevezi maga a sze-

melvényeket válogató 

és legtöbbjük szerz�-

jér�l jegyzetet író szer-

keszt� is, hiszen a merí-

tés a magyarországi és 

különösen a legf�képp 

Szamosújváron fészket 

rakó erdélyi örménység 

három évszázadának 

irodalmi kivetüléséb�l lényegében 

épp a nyelvfeladással veszi kezdetét. 

Egy lelkületet próbál tehát megra-

gadni – versben, prózában, rajzola-

tokban, úti naplókban –, amint épp 

átt�nik a befogadó nagyobb aurá ba. 

Míg a magyar irodalomnak a politikai 

körülményeket másoló közelmúltbeli 

széttöredezettségében a regionaliz-

musok szigetvilága, még inkább a 

provincializmustól rettegve összetar-

tozásuk kilúgozása a teljes szétta-

golódás-széthangolódás rémképét is 

el�revetíthette, fals értelmezés bélye-

gezhette Németh Lászlónak mind a 

„jött magyarokra”, mind a szomszéd 

népi „tejtestvérségre” vonatkozó té-

teleit – ma, amikor a magyar nyelven 

szület� irodalom egyetemességéhez 

nem férhet kétség, a  különösségek-

nek ilyesfajta változatos színfoltjai az 

értékbeli gazdagságát teregetik szét.

A  kötet közvetlen 

el�zményei közt emlí-

ti el�szavában a szer-

keszt� a 2008-ban Sas 

Péter szerkesztésében 

megjelent Örmények 

cím� válogatást, amely 

az örmény mint téma 

magnetizmusát veszi 

rendez�elvnek, vala-

mint egy-egy friss m�-

vészettörténeti, illetve 

m�vészetkritikai átte-

kintést (Murádin Jen� 

és Benedek Katalin 

munkája, a  Magyar-

örmény paletta, 2012 

meg az Él� magyar-

örmény m�vészet, 

2013). Itt viszont, bár 

a tematika a legújabb 

szerz�knél is visszaer�södik, a  szár-

mazás a meghatározó szempont. 

Mind a kívülállóként ismerked�, mind 

a hovatartozását keres� „örmény-ma-

gyar” olvasónak a vázlatos lexikális el-

igazítása is az életsorsok alakulásával 

felvillantja egy habitus és mentalitás 

sajátosságának képleteit, noha persze 

„az örmény különlegesség, de nem 

kuriózum”. Mindenekel�tt azonban 

élvezetes olvasnivalót kínál a gy�jte-

mény, szolgáljon mentségemül a pró-

za m�velésével járó elfogultság, ha 

els�sorban a prózaszemelvényeknek 

részint nyilván akart, részint magától 

adódó egybecsengései felett lelkesed-

ve ajánlom az olvasó fi gyelmébe az 

antológiát.

Hiszen sokat elárul érzelmi han-

goltságról, tragikumba hajló kedélyr�l, 

álomlátásról (magyar-e?, örmény-e?) 

már az az ív is, ami ott húzódik a 

Távol az Araráttól… – A ma-

gyarörmény irodalom (szer-

kesztette Alexa Károly), Erdélyi 

Örmény Gyökerek Kulturális 

Egyesület, Budapest, 2014
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„tiszteletbeli örmény” Ady Endrének 

a kötet élén álló rajzától a kivénhedt 

nemzet�rkapitányról (Gyelley Farkas 

butykosa), aki tizenöt évvel koráb-

bi hírlapokat böngész vehemenciával 

(s  ha nem Don Quijote-asszociációt, 

hát kertjében Tóbiás bácsit, a veterán 

katonát idézi fel Sterne Tristram Shan-

dyjéb�l) a méltatlanul feledett Petelei 

Istvánnak a kötet vége felé felbukkanó 

vén nemeséig, akinek hosszas ván-

dorlása alatt, miközben azt kérdezgeti 

magától, „Jártam-e itt tegnap, vagy 

csak akartam?”, ahogyan kézr�l kézre 

adják, mindenki attól reszket, nyakán 

reked, nála találja lehajtani a fejét. 

A kett� között pedig az „örmény kom-

pániát” szólások mikrokozmoszában 

és szociológiai sorsvázlatban egyfor-

ma életszer�séggel bemutató Zuboly 

(Bányai Elemér), aki ott veszett az 

Uzsoki-szorosban 1916-ban; apa és 

fi a, a  meghurcolt Bartis Ferenc meg 

Bartis Attila, aki „végül belen� a prí-

ma faszeges cip�be”; Bodor Ádám, 

aki tud a „pusztán az er�s akarástól a 

leveg�be emelked� emberek” legen-

dájáról; a  „legmagyarabb örmény” és 

a „legörményebb magyar” Szongott 

Kristóf, aki 1907-ig húsz éven át ki-

adta az Arménia folyóiratot, meg a 

sokhangú Tarján Tamás és az egyadta 

Cilike-hangú Tutsek Anna. A  névsor-

olvasást folytatva: Kabdebó Lóránt és 

Kabdebó Tamás; Lászlóffy Aladár és 

Lászlóffy Csaba; Lázár István és Lázár 

Jolán. És olyan etalonok szerepelnek 

a gy�jteményben, mint a kifogyhatat-

lan munkabírású színíró Csiky Gergely 

meg Dávid Katalin, a  szakrális iko-

nográfi a tudósa; a Tandori-monográ-

fus Doboss Gyula meg a karakteres 

közéletiség� Döbrentei Kornél, a  re-

gényeivel fi atalon berobbanó Drago-

mán György meg Jankovics Marcell, 

akinek pályájára az egész estés Tra-

gédia-adaptáció tette fel a koronát; 

emlékezései egy részletével Lukács 

Móric meg az armenológus Merza 

Gyula. Írásaiknak a kötetben közölt 

részleteib�l megejt� mozaikja épül 

fel egy ismeretlenül ismer�s világnak, 

mely annál jobban a miénk is, hogy 

nálunknál jobban másoké.

És azért e vázlatos szövegismerte-

t�ben az antológiát összeállító Alexa 

Károlyról se feledkezzünk meg, aki 

szerz�ként örményországi zarándok-

útjának leírásából emel be részletet, 

benne például a jellegzetes kereszt-

vésetes kövek, a  (k)�hacskarok leírá-

sával, amelyekb�l a kereszténységet 

teljes b� 1700 éve felvett országban 

nem akad két egyforma; mint ahogy 

riporttal szerepel az egyik legfi ata-

labb örmény-magyar utazója a könyv-

nek, Kali Kinga. Nem is zárulhatna 

stílusosabban a kötet, mint Zárug 

Péter Farkas politológusnak a csak-

nem másfél száz év el�tti akadémiai 

elnöki Eötvös-megnyitóbeszédet idé-

z� tanulmányrészletével, mely szerint 

egy „megújult nemzeti identitás alapja 

az a tudat kell legyen, hogy létünk az 

emberiség számára nem közönyös”. 

Amire rímelve Alexa Károly el�szava 

is zárul: „A történelem során oly sok-

szor kirekesztett örménység mindig 

befogadó nemzet maradt. S mint ilyen 

számíthatott a mindig, minden értéket 

befogadó magyar irodalomra. És szá-

míthat rá ma is.”

Bognár Antal


