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Az örmény történelm et és kultúrát bemutató budapesti tárlat az 
utolsó állom ása volt annak a nagyszabású kiállítás-sorozatnak, 
amellyel a legősibb keresztény nép vallása felvételének 1700. év
fordulóját ünnepelte. 1995 óta összesen tizenöt ország múzeumai 
adtak helyet az Örm ény Állami Történeti M úzeum  régészeti és 
néprajzi gyűjtem ényéből válogatott tárgyaknak. Budapesten a K áro
lyi Palota kilenc term ében tárták a látogatók elé a közel kétszáz 
leletet. A  kiállítás anyaga több mint hatezer év emlékeit ölelte fel, a 
legrégebbi lelet a Kr.e. 7—5. évezredből, a legfiatalabb a 19. század
ból származott. A  tárlat rendezői vallásán keresztül igyekeztek be
mutatni a kaukázusi ország történetét: a tárgyak egy része Transz- 
kaukázia ős- és ókorának örökségébe, a többi az örmény keresz
ténység 1700 évének kultúrájába engedett betekintést. Az Ararát 
vidéke a legjelentősebb civilizációk határán helyezkedett el, kap
csolatban állt M ezopotámiával, Iránnal, az anatóliai és a kaukázusi 
népcsoportokkal is. Nem  m eglepő tehát, hogy az évszázadok során 
a „népek o rszágújává” vált, a hódítások pedig kultúráján is nyomot 
hagytak.

A kiállítás első term ében az örmény történelem kezdeteivel is
merkedhettünk. M aga az Örmény-fenn sík földrajzi és éghajlati vi
szonyainak köszönhetően jó l védhető, így már a Kr. e. 6. évezred
ben is lakott terület volt. Ezt az időszakot idézte a bemutatott, kü
lönböző eszközök előállítására alkalmas obszidián magkő. A terem 
közepén helyezték el a kiállítás szenzációjának számító, mintegy 
3500 éves ekhós szekeret, amely az 1950-es években szinte teljes 
épségben került elő egy, a Szeván-tóhoz közeli, lcsaseni férfisír 
feltárásakor. A  több különböző fából készült kocsi stabilitását fel
építése és töm ör kerekei biztosították, így a hegyi utakon is jó i 
használható volt. A  terem  tárlóiban az említett, illetve más egykorú 
sírokban talált kocsidíszeket láthattunk. A  bronzszobrocskák állato-
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kát, illetve harci szekereket je len ítettek  meg, az utóbbiak érdekes
sége, hogy m egfigyelhető volt rajtuk a hozzájuk hasonló kocsi
veretek ábrázolása (vagy annak helye) is. A  korabeli kaukázusi 
civilizációt idézték a kiállított fekete színű, pontozott m intával, 
illetve kígyó m otívum ával díszített kerám iaedények is.

A  látogatók útja ezután a palota Díszterm ébe, a kiállítás leggaz
dagabb egységébe vezetett. A z itt elhelyezett tárgyak a Kr. e. 2—1. 
évezred Transzkaukáziájának kultúráját m utatták be. A  m ai Grúzia, 
Örm ényország és A zerbajdzsán területét m agába foglaló tájegység 
régészeti feltárása a 19. század végén kezdődött el. Az ásatások 
során az első terem ben látott kocsidlszekhez hasonló tárgyakon 
kívül szám os lelet került elő a földből. M egism erhettük például a 
korabeli harcosok fegyvereit: a csatabárdot, a bronztőrt (a kiállított 
darabot kígyóábrázolással díszítették), a kétélű kardot, a fából és 
bronzból készített íjat a hozzátartozó nyilakkal (m elyeknek csak 
fém ből készült hegye m aradt meg) és tegezzel.

Az egyik  tárlóban rituális célú tárgyakat láthattunk. Ilyen volt az 
a két csatabárd, amely részben eltért a fegyverek között elhelyezet
tektől. A z egyik ugyanis ezüstből készült, a m ásik felületére pedig 
svasztikát véstek, ezért feltételezhető róluk, hogy hatalm i je lvény
ként is szolgáltak, és ezeket kizárólag ünnepélyes alkalm akkor 
használták. A kultikus céllal készített idolok a korai term ékenységi 
hiedelm ekkel voltak összefüggésben: a földm űveléssel foglalkozók 
a női, m íg az állattenyésztők a férfialakoktól vártak segítséget. A 
kiállított, erősen stilizált muflonfej egykor valószínűleg egy házi
oltárként is szolgáló rituális tűzhelyet díszített. A  bem utatott edé
nyeket szem lélve is kultikus m otívum okra bukkanhattunk, ezeket 
ugyanis term ékenységi jelképekkel és különböző állatalakokkal 
(kígyó, illetve oroszlán ábrázolásával) díszítették. A  Kr. e. 2. évez
red első feléből szárm azó ékszerek a korabeli fém m űvesség fejlett
ségéről tanúskodtak. Ezek nagy része aranyból készült, másokhoz 
achátot és kam eolt is felhasználtak. A  nyakékek és gyöngysorok 
m indegyikét aprólékos m unkával készítették, és változatos, gyakran 
kultikus m otívum okkal díszítették.

V alószínűleg ugyanebben az időszakban, a Kr. e. 12—7. század
ban jelentek m eg a kaukázusi területen a mai örm ények ősei. E rede
tük kérdése források hiányában nehezen m egválaszolható, erre vo
natkozóan számos elképzelés létezik. A  jelenleg  leginkább 
196



elfogadott elm élet szerint a fríg  néppel együtt vándoroltak a B al
kán-félszigetről K is-Á zsiába, és a Kr. e. 13. században a Hettita 
B irodalom  északkeleti tartom ányában telepedtek le. Az A rarát vi
déke földm űvelésre nem  alkalm as terület, ezért az itt élők 
transzhum álő állattenyésztéssel foglalkoztak. Történelm üknek ezt a 
szakaszát fő-ként kultikus tárgyak elevenítették meg. A feltárt, pél
dául m eztelen harcost vagy ruhátlan istennőt ábrázoló bronzszob
rocskák term ékenységi je lképek  lehettek. Valószínűleg szim bolikus 
jelentésük volt a bronzból készült, körülbelül tíz centim éter átm érő
jű , nyakba akasztható napkorongoknak is. A 3200 évvel ezelőtti 
csillagászati elképzelésekről a bem utatott asztrológiai m odell alap
ján alkothattunk képet. A három  részből álló tárgy egyes elemei 
ugyanis a Földet, az azt körülvevő vizet és légkört, illetve a meleget 
adó Napot jelképezték.

U gyanebben a terem ben kaptak helyet az Urartu történelm ét 
bem utató leletek is. E z az állam  a Kr. e. 13. században jelen t meg 
az asszír forrásokban, és m integy hat évszázadon át vólt a kaukázu
si térség m eghatározó hatalm a. M ivel a korabeli források nem  tájé
koztatnak arról, hogy ebben az időszakban hol élt az örm ény nép, 
gyakran azonosítják az urartui, később beolvadó hurri és az örm ény 
népcsoportot. Az U rartuhoz kapcsolódó leletek között ékszereket, 
kerám iaedényeket és ékírásos táblákat is láthattunk. Az egyik be
m utatott ivókürt -  több, korábban látott tárgyhoz hasonlóan -  m a
dáralakot form ázott, egy m ásikat pedig csizm aalakúra terveztek. 
Ennek érdekességét a valósághű ábrázolás jelentette: festett m intá
járól m ég a cipőfűző sem  hiányzott. Az urartui hitvilág isteneiről a 
feltárt bronzszobrocskák alapján alkothattunk képet. A z itt bem uta
tott leletek közül több látogató szerint a kiállított ékírásos táblák 
voltak a legérdekesebbek. Az urartui írásbeliség em lékét csupán 
néhány, főként adm inisztratív céllal készült kő-, illetve agyagtáb
lácska őrzi. A  tárlaton egy építési feliratot tartalm azó tem plom követ 
és egy, az uralkodónak cím zett, agyagtáblára írt levelet láthattunk. 
N éhány látogató hiányolta a szöveg fordításának közlését, de hiába: 
bár a kutatók az ékírásos je lek  nagy részét megfejtették, a szavak 
többségét még nem  sikerült azonosítaniuk.

197



Örm ényországot történelm e során szám os h ó d ító  vetette  uralma 
alá. Az örm ények lakta terület a Kr. e. 6. században  perzsa  vazallus 
állam  lett, ugyanis az első örmény dinasztia a lap ító ja , Jervand  kény
telen volt behódolni az Akhaim enida B irodalom nak . A  Díszterem 
utolsó tárlói ezt a korszakot ism ertették m eg a lá to g a tó k k a l Láthat
tunk itt például iráni hatást m utató, felirattal és h a rc i jelenetekkel, 
állatalakokkal díszített fegyverzetet (pajzsot, s isako t, tegezt) és egy 
övét, amelynek érdekessége, hogy az aprólékosan k ido lgozo tt ábrá
zolásokon a fegyverzet egyes darabjai felism erhetők , pontosan azo
nosíthatók. Az Ararát vidéke Kr. e. 331-ben a G auganre la  mellett 
lezajlott ütközet után a m akedón állam  része le tt, a hellenisztikus 
kultúra azonban csak Kr. e. 189, az örm ény ta rtom ány  függetlenné 
válása után bontakozott ki. Az ebben az időszakban  keletkezett 
tárgyak közül leginkább a m árvány- és terrako ttaszobrok  érdem el
nek említést. Az ábrázolt alakok -  bár m egtalálható  köztük  a gyer
m ekét szoptató anya szobrocskája is -  nagyrészt görög  istenek Jól 
illusztrálják tehát, hogy a hódításnak az ősi örm ény h itv ilág  is áldo
zatul esett: az Ararát népe régi isteneit, a nappali és az éjszakai 
fény, a term ékenység, a védő gondoskodás, a k itartó  állhatatossá^ 
urait és úrnőit a görög m itológia alakjaival azonosította, helyettesí
tette.

A  kiállítás következő három  term ében a keresztény Örménység 
kultúrájával ism erkedhettek az érdeklődők. A  hagyom ány szerint az 
apostolok két tanítványa, Bertalan és Tádé teljesített m issziót majd 
szenvedett vértanúságot1 a „bibliai tájon”, ahol N oé bárkája m egfe
neklett. M ivel Örm ényország egy része római fennhatóság alá ke
rült, területén m ár a 2—3. században jelentős keresztény közösségek 
jöttek létre. A  kereszténység állam vallássá válása azonban V ilágo
sító Szent Gergely tevékenységéhez köthető, az Örmények őt tiszte
lik első térítőjükként, napja az örm ény kereszténység egyik  legfon
tosabb, sajátos ünnepe. Történetének egyes elemei nem  ism e
retlenek a keresztény kultúrkörben: a gyerm ekkorában m enekülni 
kényszerült, Róm ában nevelkedett fiú keresztény hittérítőként tért 
vissza Örm ényországba, ezért az örm ény uralkodó fogságba vetette 
őt. III. Trdat király később súlyos betegségbe esett, amiből -  aho-

1 Kaukázusi tevékenységükre a legendán kívül nincs bizonyíték. 
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gyan azt egy látom ás jövendölte  — Gergely gyógyította ki. Ennek 
hatására ham arosan m egkeresztelkedett, példáját számos alattvalója 
követte — a keresztény vallás m áig az örm ény identitás m eghatározó 
eleme. A  kiállítás rendezői így igen gazdag anyagból válogathatták 
azokat a tárgyakat, m elyek az elm últ 1700 év egyházi és világi kul
túrájából adtak ízelítőt.

A z újonnan választott vallás az évszázadok során többször is ve
szélybe került. A 450-es években a perzsa helytartó kísérelte m eg 
az uralm a alatt álló  örm ények teljes beolvasztását, vezetőiket az 
általa küldött térítők nesztoriánus tanok követésére akarták kény
szeríteni. Az erőszakos térítés hatására azonban felkelés bontako
zott ki, ami a kezdeti sikertelenség után 490-re elérte a célját. A 
perzsa függésnek 640-ben az arab hódítás vetett véget. A  terület új 
urai igyekeztek az iszlám ra téríteni a lakosságot, de kem ény ellenál
lásba ütköztek, az itt élők nagyrészt m egtartották vallásukat. A  
11. században a terület bizánci ütközőállam m á vált, de nem  tudott 
védelm et nyújtani a B irodalom nak: 1065-ben szeldzsuk uralom  alá 
került2. A  kortársak borzalm as képet festenek a hosszabb békés 
időszakot követő m ongol hódításról, és T im ur Lénk 14. századi 
betöréseiről szólva is kom oly pusztításról szám olnak be. A  követ
kező századokban az örm ények az Oszmán B irodalom  elvben auto
nóm iát élvező, de nem  egyenrangúnak tekintett alattvalói voltak, a 
20. században pedig országuk szovjet tagállam m á vált. Ennek elle
nére, vagy éppen ezért az Örmény vallás és kultúra nem  indult ha
nyatlásnak. O lykor csak  a kolostorokban és a hatalm i központtól 
távol eső keleti tartom ányokban fejlődhetett, de m áig élő hagyo
mány maradt.

A  kiállítás harm adik term ében az örmény középkorhoz kapcso
lódó tárgyakat láthattunk. H elyet kapott itt az egyik örm ény m onos
torból szárm azó faragott ajtó és egy szintén fából készült oszlopfő. 
Ez utóbbi a 9. században keletkezett, tehát azt az időszakot idézte, 
am elyben az örm ények kapcsolatba kerültek a K azár Birodalom m al

2 Az elmenekült örmény föurak a kilíkiai partvidéken hoztak létre virágzó álla
mot, mely a 13. században kereskedelmi és kulturális központtá vált. A kilíkiai 
örmény királyságot a 14. század végén az egyiptomi mameluk betörések pusztí
tották el.
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és a m agyarok itt élő  őseivel. M intái között láthattunk életfára em 
lékeztető tulipánt, pávákat és két D ávid-csillagot is. Bem utattak két, 
ehhez hasonló m otívum okkal gazdagon díszített olvasóállványt is, 
m elyeket egyetlen fadarabból faragtak ki. A z első örm ény nyelvű 
nyom tatott könyvet, amely 1512-ben V elencében készült, term észe
tesen ezek m ellett helyezték el.

A kiállított edények között több fajansz- és m ázas agyagtálat 
láthattunk, ezek m otívum ai között gyakran tűntek fel állat- és em 
beralakok. Az ábrázolt állatok a figyelm es szem lélőnek m ár ism e
rősek lehettek a korábban látott tárgyak alapján: a tálakra leginkább 
m adarakat festettek, de egy-egy edényen ló, illetve sikló is szere
pelt, egy bronzból készült edénytalp pedig párducot formázott. A 
bem utatott tárgyak azt is illusztrálták, hogy az 5 -13 . századi hódítá
sok nyom ot hagytak m ind a hódítók, m ind a m eghódítottak kultúrá
ján. A z egyik, szent olaj tárolására készített edény form ája és gaz
dag növényi díszítése is keleti hatást tükrözött, egy bronzkorsón 
pedig arab feliratot láthattunk. A  falakon elhelyezett fényképek 
centrális alaprajzú tem plom okat ábrázoltak, am elyek a későbbi szel- 
dzsuk épületek jellegzetes form áit idézték.

A  következő terem  tárlói ezer év egyházm űvészetének néhány 
alkotását m utatták be, itt tájékozódhattunk az örm ény építészet tör
ténetéről is. M egtudhattuk, hogy az örm ény építészek már az ókor
ban is ism erték a kupolaépítés technikáját, így nem  m eglepő, hogy 
a 10. században az örm ény uralkodó állíttatta helyre a H agia Sophia 
beom lott kupoláját. A tem plom ok általában kőből épültek, falaikat 
szír és bizánci m intára készült festm ényekkel, illetve faragványok- 
kal díszítették. A  fából épített lakóházak jellegzetes formái pedig, 
bár a  kereszténység előtti időket idézik, a hegyvidéki tájakon m áig 
élnek.

Ebben a terem ben mind a falak, m ind a vitrinek belsejének borí
tása sötétpiros volt, ami m éltóságot kölcsönzött az itt elhelyezett 
kincseknek. K ét vitrinben m utatták be a papok öltözékének egyes 
darabjait. A  szertartáson m inden felszentelt pap sztikhariont visel, 
am elyet gallérszerű ruhadarab egészít ki. A selyem ből vagy bár
sonyból készült, aranyfonallal hím zett gallérokat növényi mintával, 
szentek képm ásával vagy bibliai jelenetekkel díszítették. H asonló 
funkciója van a sztikharion  fölött viselt epűrakhélionnak is. Az itt 
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kiállított darabra Szűz M ária  (a keleti teológiában szokásos elneve
zés szerint Istenszülő) és K risztus életéből vett jeleneteket hím ez
tek. Láthattunk aprólékos m unkával készített kardíszeket és külön
böző típusú fejfedőket: fém szállal hím zett mitrá t  és aranyfonallal, 
gyöngyökkel díszített püspöksüveget is. Bem utattak két 17. századi 
bőrkötésű nyom tatott könyvet is, egy Evangélium ot és egy Bibliát. 
Feltűnhetett, hogy az A m szterdam ban készült Bibliában látható 
m etszet nem  hasonlít a korábban látott ábrázolásokra, ebben az 
esetben tehát nem csak a nyom tatás, hanem  a könyv díszítése is 
nyugati m esterek m unkáját dicséri.

A  terem  közepén két szőnyeget állítottak ki, am elyek stilizált 
m intáiban kígyó alakjára ism erhettünk. Itt kaptunk választ arra, 
hogyan kapcsolódik a kígyóm otívum  az örm ény kultúrához, m iért 
szerepel olyan gyakran a bem utatott tárgyakon. A korai m itológiá
ban a sárkányok őrző-védő dém onok voltak, a vizek urainak tartot
ták  őket, a kígyókat pedig  a term ékenység szim bólum ainak tekintet
ték. A kereszténység felvételekor ezek negatív alakokká váltak, 
ekkor Szent G yörgy tiszteletével hozták összefüggésbe őket. Ez 
nem  volt nehéz, hiszen ism ert volt egy örm ény hős legendája, aki 
elpusztította az em beriség elől a vizet elrejtő sárkányokat. A  terem  
egyik falán festett és h ím zett textileket m utattak be: oltárterítőket, 
egy keresztelőm edence függönyét és oltárfüggönyöket. E zek k i
emelkedő szerepet játszanak az örm ény rítusú szertartásban: azzal, 
hogy a híveket elválasztják az oltártól, Isten szemmel nem  látható 
voltát szimbolizálják. D íszítésük általában egyszerű, de nem  ritka a 
figurális ábrázolásé, bibliai jeleneteket bem utató függöny sem. A 
kétdim enziós alakok európai szem lélő szám ára szokatlannak tűn
hetnek, hiszen jellegzetes örm ény em bereket jelenítenek meg, akik
nek arca kerek, széles, szem e nagy, bőre sárgás színű.

A  legdíszesebb, legértékesebb tárgyak a palota tükörterm ében 
kaptak helyet. E zek m indegyike örm ény területen készült, ami a 
korábban látott darabokra nem  volt kivétel nélkül igaz. Az örm ény 
ötvösök m unkáját dicsérték a rézből és ezüstből készült legyezők és 
oltárkeresztek, valam int a két ezüst kézi kereszt is. Ezek egyikén a 
kereszt közepébe és négy szárába festett m edalionokat foglaltak, 
am elyek Szűz M áriát és a  gyerm ek Krisztust, illetve az evangélistá
kat ábrázolták. A z örm ény feliratú kehely és hím zett kehelytakaró 
m ellett egy püspöki öltözék darabjait is m egcsodálhattuk. A bemu-
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tatott m iseruhát növényi m otívum okkal díszítették, érdekessége, 
hogy a rávarrott kereszt m integy száz évvel korábban keletkezett. 
Az egyik  legékesebb tárgy a kiállított vakas volt, az az Öv, amely az 
epitrakhélion  rögzítésére szolgált. A z övét kilenc, finom an kidolgo
zott, féldrágakövekkel díszített tűzzom ánc lapocskából állították 
össze. Ebben a terem ben kaphattunk tájékoztatást az örm ény egy
ház történetéről és szervezetéről is. Az ősi egyház autokephal, az 
önálló katholíkosz vezetése alatt áll, hívei m agukra leginkább az 
apostoli (Bertalan és Tádé tevékenységére utalva) vagy a gregorián 
(V ilágosító Szent G ergely után) kifejezést használják. A  századok 
során az egyház nem  m aradt egységes, az 1444-ben bekövetkezett 
szakadás két katholikoszátust hozott létre, egyes nyugatra vándorolt 
közösségek pedig a 14. század után elfogadták a római pápa fősé
gét.

A következő terem be belépve bukkanhattunk rá  a m ár korábban 
is hallható zene forrására, itt ugyanis három  rövidfilm et vetítettek a 
lcsaseni ásatásról, az erdélyi diaszpóráról és a velencei m echitarista 
kolostorról. A  rendet M echitar alapította 1701-ben Isztam bulban, 
rendszabálya m egalkotásához a bencés regulát vette alapul. A  szer
zetesek a 18. század elején az oszm án hódítás elől kerestek m ene
déket a velencei Szt. Lázár-szigeten, m onostoruk m a is működik. A  
terem ben elhelyezett ism ertető az anyaországon kívül élő csoportok 
és az Örmény—m agyar kapcsolat évezredes történetéről tájékoztatta 
az érdeklődőket. A  korai időszakban gazdasági m egfontolásból 
létesítettek kolóniákat a K aukázuson kívül, később a külső hódítá
sok sokakat késztettek m enekülésre. M a Franciaország, Portugália, 
India, A usztrália és az U SA  területén él jelentős örm ény kisebbség. 
A  m agyarok ősei vándorlásuk során valószínűleg örmény területre 
is betörtek, és egy csoportjuk a bibliai tájon telepedhetett le.3 II. 
András keresztes hadjárata idején eljutott Örm ényországba, és 
Zabéi hercegnőt feleségül kérte fia, Endre szám ára.4 A  későbbi

3 Az Örményország keleti részén letelepült szavárdokaí a források a magyarokkal 
rokon népnek tartják.

4 Az esküvőre végül nem került sor. 1219-ben Kálmán herceg Msztyiszlav halicsi 
fejedelem fogságába esett, szabadságának ára Endre herceg és a halicsi hercegnő 
házassága volt.
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századokban betelepülők M oldván és Lengyelországon át érkeztek 
Erdélybe. Bekapcsolódtak a kereskedelem be, és m eggazdagodva 
jelentős adófizetőkké váltak, am it a fejedelm ek széleskörű jogok 
adom ányozásával háláltak  meg. Az 1848/49-es szabadságharcban 
számos örm ény tiszt és közkatona vett részt a m agyarok oldalán, 
közöttük volt a kivégzett K iss Ernő és Lázár V ilm os tábornok is. 
M ivel a hazánkban élő örm ények általában magas pozíciókat töltöt
tek be, a II. v ilágháború után sokuk elm enekült az országból, ezzel 
párhuzam osan viszont többen áttelepültek Romániából. A M agyar- 
országon m aradt népcsoport m ára nyelvében és vallásában is szinte 
teljesen asszim ilálódott, Erdélyben is csupán két településen él je 
lentősebb kolónia.

A következő terem ben az egykori örm ény főváros, Ani, „az 
ezeregy tem plom városa” történetével ism erkedhettünk a bem utatott 
fényképek segítségével. A  források a várost az 5. században em lítik 
először, de a m ély szakadékokkal körülvett fennsíkon m ár a késő 
bronzkorban is erőd állt. Ani a 10. században keresztény központtá 
vált, itt rendezte be székhelyét az örm ény katholikosz■ Ebben az 
időben épült fel a városfal, ám  a város m ár ekkor is szűknek b izo
nyult. A főváros az évszázadok során külső és belső harcok színtere 
volt, így az ezeregy tem plom  helyét ma már csak rom ok jelzik.

A palota aulájában faragott oszlop főket, relieftöredékeket és ke
resztes köveket (khacskardk) állítottak ki. A  kereszt ábrázolása 301 
előtt sem  volt ism eretlen a Kaukázus területén: korábban a négy 
égtájat, a négy elem et, a világfát szimbolizálták. A kezdetben egy
szerű kidolgozású köveket később növényi ornam entikával, állat- 
alakokkal, m ajd a keresztény kultúrkörből ism ert személyek, je lene
tek ábrázolásával, illetve feliratokkal kezdték díszíteni. Ezek a 
jellegzetes kőkeresztek csak örm ény területen fordulnak elő, így 
nem  csupán keresztény jelképnek szám ítanak, hanem  az örm ény 
nem zetiség kifejezőinek is.

A következő terem ben egy jellegzetes örmény tem plom  5-7 . 
századból szárm azó m odelljét m utatták be. Ezek a m akettek többfé
le céllal készülhettek: a tem plom ok hom lokzatán az adom ányozó 
szem élyére em lékeztettek vagy egyszerűen díszítő funkciót töltöt
tek  be, m intául használták a tem plom  építői, de olykor ereklyetartó- 
ként is szolgáltak. Ez a terem  volt a kiállítás utolsó és egyben első
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egysége is, a keresztény kultúra ősi voltát és folytonosságát je lké
pező tem plom m odellt a kezdeteket bem utató obszidián m agkö 
szom szédságában állították ki.

A  kiállítás egy több ezer éves kultúra bem utatására vállalkozott, 
így term észetesen nem  törekedhetett teljességre és tökéletességre. 
Ez okozhatta, hogy a látogatók igen eltérően vélekedtek a tárlatról. 
A vendégkönyv bejegyzései között a köszönetnyilvánítás mellett 
számos kritikai m egjegyzéssel is találkozhattunk. Több — m agyar és 
külföldi — látogató hiányolta az angol nyelvű feliratokat és tájékoz
tató szövegeket, m ások úgy gondolták, a m agyar nyelvű ism ertetők 
sem  szolgáltak elegendő inform ációval. Olykor, például az ős- és 
ókori civilizációt bem utató terem ben valóban nehéz volt azonosíta
ni az egyes ism ertetőkhöz tartozó tárgyakat. Sokat segített volna, ha 
a vitrinekben, a leletek m ellett rövid leírást olvashatunk az egyes 
darabokról. Többen fogalm aztak meg kritikát a kiállítás elrendezé
sével kapcsolatban, hiszen az erős világítás m iatt a falakon elhelye
zett ism ertetők a vitrinek oldalán olvasható feliratokhoz hasonlóan 
nehezen olvashatóvá váltak. A bem utatott anyagot a kereszténység 
felvétele előtti és utáni részekre bontották, ezeket sokan túl tág ka
tegóriának tartották, és hiányolták a tárgyak tem atikus csoportosítá
sát. így valóban csak érintőlegesen ism erkedhettünk meg az örm ény 
kultúra néhány fontos részletével, m int például a kaukázusi kézm ű
vesség és iparm űvészet történetével vagy az örm ény liturgia sajá
tosságaival.

Néhány felm erülő kérdésre választ találhattunk a kiállítás m a
gyar és angol nyelven m egjelent katalógusában5, amely a kiállított 
tárgyak fényképén és részletes leírásán kívül a kaukázusi terület és 
az örm ény nép őskortól a 20. századig terjedő történetéről, az ör
m ény-m agyar kapcsolatról, az örm ény nyelvről és irodalomról, 
illetve az ősi építészetről tartalm azott tanulm ányokat a tém a m agyar 
és örmény szakértőinek tollából. A leírásokat színes fényképek és 
hét térkép egészítette ki.

A bem utatott tárgyakat a palota különböző jellegű, eltérő hangu
latú term eiben helyezték el, így a tárlat egésze nem  m utathatott 
egységes képet. Talán ezért is hiányolhatta az egyik látogató a

5 Örményország kincsei. Titkok az Ararátról. (Treasures of Armenia. Secrets of 
the Araraf) Szerk.: Kocsis Péter Csaba -  V asváry Viktor. Budapest, 2002.
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„szakralitást, a  m egfelelő  h a n g u l a t o t Többekben m erült fel a 
gondolat, hogy a kiállítást alkalm asabb helyen is m egrendezhették 
volna. B ár bizonyosan összeállíthattak volna több tárgyat tartalm a
zó, részletesebb tájékoztatást nyújtó, a kultúra m élyebb rétegeit is 
feltáró kiállítást, vélem ényem  szerint a kaukázusi civilizációt bem u
tató tárlat ennek ellenére is jelen tős volt, a kiállított leleteket m eg
tekintve ugyanis képet kaphattunk a hazánkban kevéssé ism ert ör
mény kultúráról.
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