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E két szó: „Velence” és „örmény” min-
denkiben, akiben csak egy csepp örmény 
vér is csordogál, a szent Lázár sziget ör-
mény kolostorát idézi. 

Bár a Fővárosi Örmény Önkormány-
zat által szervezett észak-olaszországi 
utazás (szeptember 7-11.) valóban a szi-
get templomának, kolostorának, múzeu-
mának és szinte páratlan értékű könyvtá-
rának megtekintése volt, egy másik cél is 
megfogalmazódott bennünk: mivel Velen-
ce és az örmények kapcsolata jóval koráb-
bi, mint a mechitaristák megtelepedése a 
San Lazzaro-n, elhatároztuk, hogy a lagú-
nák és sikátorok között hajdanvolt örmé-
nyek emlékeit is megidézzük.

A ki-, ill. elinduláshoz sok segítsé-
get adott egy korábbi (1997-es) kirándu-
lás, melynek résztvevői még találkozhat-
tak a szent Lázár szigeten szolgáló Fog-
olyán Miklós szerzetes atyával, aki a ve-
lencei örmények történetéről sok értékes 
információval szolgált (ld. még: EÖGY 
Füzetek 1997. 9., 10. sz.). Ezen informá-
ciók alapján indultunk neki 
a keresésnek. 

A Santa Croce degli Armeni 
Első célpontunk a Calle 
degli Armeni-n, azaz a ör-
mények utcájában megbú-
vó, velencei viszonylatban 
aprócska templom, a Santa 
Croce degli Armeni volt. 
Itthon a felkészülés hevé-
ben mindenféle leírások, 
térképek segítségével ugyan 
volt valami halvány elkép-
zelés a fellelhetőségéről, de 

Hajdanvolt örmények nyomdokain Velencében 
1. rész

mindezt az elméleti tudást Velence sikáto-
ros-kanálisos útvesztőjében a valóság to-
tálisan romba döntötte.

A turisták szokásos útvonalán, a 
San Marco teret a Rialtóval összekö-
tő Mercerián, azaz a vásárló utcán indul-
tunk el. Ennél az utcánál kacskaringó-
sabb és bonyolultabb vezetésű utcát ne-
héz találni a világon, de hát Velencében 
vagyunk! Éppen Hemingway megjegyzé-
se járt eszemben, miszerint „...sétálni…./

Velencében/… jobb mulat-
ság, mint keresztrejtvényt 
fejteni”, amikor is egy ház-
falon szemünk megakadt a 
„Chiesa di S. Croce degli 
Armeni” feliratú táblán. In-
nen már csak egy csatornát 
kellet „áthidalni” a megje-
lölt irányba, hogy meglel-
jük a Calle degli Armeni-t, 
azaz a örmények utcáját. Ez 
a — még velencei viszony-
latban is — keskeny utcács-
ka egy ”Sotoportego”-ba, 
azaz épület alatti átjáróba 

Átjáró az örmények utcájába
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torkollik. Csakhogy az 
átjáró nem volt átjárha-
tó! Vakolattörmelékre és 
kavics-homok buckák-
ra keresztbe tett desz-
kákra rögzített táblák je-
lezték miszerint „Épít-
kezés és hulló építkezé-
si anyagok miatt az át-
járó lezárva!”. Erről vi-
szont John Berendt Ve-
lence-rajongó angol mű-
velődéstörténész jutott 
eszembe, aki Velencé-
ről írott élvezetes köny-
vének ezt a címet adta: 
„Velence hulló angya-
lai”, merthogy egy al-
kalommal a Santa Maria 
della Salute bejáratánál 
a következő felirattal ta-
lálta szemközt magát: „Vigyázat! Az an-
gyalok hullanak”. 

Csapatunk egyetlen tagja sem gondolta 
komolyan, hogy egy ilyen tábla megállít-
hat bennünket! Bátorságunkért olyan ju-
talomban részesültünk, ami kevés Velen-
cében járó embernek jut osztályrészül: a 
templom szinte mindig zárt kapuja tárva 
nyitva volt! Ez ritka csoda, ugyanis csak 
havonta egyszer, a hó utolsó vasárnap-
ján a 10.30-as misére nyitják ki és akkor 
is csak a helyi örmény közösség számá-
ra. (Ilyenkor a Szent Lázár kolostorból jön 
át egy pap misézni.). S minthogy mi ép-
pen a hó második csütörtökén voltunk ott, 
kellett legyen valami magyarázata sze-
rencsénknek. (A megfejtés — mint min-
dig — a végén).

*
Az, hogy Velencében utcát neveztek el 

az örményekről, sőt hogy a városban – igaz 
aprócska, de több száz éves – templomuk 

is van, azt jelenti, hogy 
az örmények komoly 
szerepet játszhattak Ve-
lence történetében már 
a Mechitarista rend 18. 
századi ideérkezése 
előtt is.

A múlt ködébe vesző 
emlékek szerint Velen-
ce és az örmények első 
kapcsolatai a 6. sz-ra 
nyúlnak vissza. Bizto-
sabb források szerint 
már a 12-13. században 
nagyon élénk kereske-
delmi forgalom zajlott 
le a kilikiai örmény ki-
rályság és Itália város-
államai (Genova, Pisa, 
Velence között.) Doku-
mentumok bizonyítják 

hogy II. Levon örmény király idejében a 
királyság és Velence között kétoldalú írá-
sos egyezmény volt életben, mely szerint 
mindkét fél jogosult ipari és kereskedel-
mi létesítményeket alapítani és működ-
tetni a másik területén. Ez az egyezmény 
egészen a Kilikiai királyság fennállásáig 
(1375-ig) érvényben volt. 

Ezen kapcsolatok révén a velencei Ziáni 
család tagjai is eljutottak a kilikiai örmény 
királyságba és az ott szerzett kellemes ta-
pasztalataiknak (a források nem konkre-
tizálják) köszönhetően Ziani Sebastiano 
dózse fia, Marco, az 1200-as évek köze-
pén a már akkor Velencében megforduló 
örmények rendelkezésére bocsátott a vá-
rosban egy épületet, éppen itt, ahol ma a 
templom áll. Az épület eredetére vonat-
kozóan egy másik – akár elképzelhető – 
verzió is szóba jöhet: egy örmény (örmé-
nyek?) egy nagyobb összeget juttatott a 
dózsénak azért, hogy a vándor-kereskedő 

A templom kapuja

Sírkő a templom padozatában
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honfitársaiknak pihenőhelyük legyen a 
városban. Függetlenül az eredettől a leg-
jobbkor történt ez, hiszen nemcsak a ke-
reskedelmi kapcsolatok révén, de majd a 
tatárok és mongolok inváziója következ-
tében is számos örmény menekült érkezett 
Itália városaiba, így Velencébe is!

A 14. század egy más típusú esemény 
is erősítette az örmény-velencei kapcsola-
tot. Fogolyán atya szerint a San Zaccaria 
templom V. Leó örmény király kívánsá-
gára épült, aki Velencének ajándékoz-
ta Szent Zakariás (Keresztelő Szent Já-
nos apja) ereklyéjét. Örmény szívünk-
nek jól esne ezt így elhinni, de kénytele-
nek vagyunk vitába szállni e kijelentés-
sel, ugyanis a jelenleg látható csodaszép 
15. sz-i reneszánsz homlokzat egy 12. sz-i 
gót stílusú templomi előzményt, sőt egy 
9. sz-ban épült bizánci kriptát rejt. Mind-
ez azt jelenti, hogy - bár a névadó ereklyé-
jét valóban V. Leó adományozta a temp-
lomnak - de a templom nem épülhetett az 
ő kívánságára, hiszen V. Leó a 14. sz.-ban 
élt és uralkodott. Az ereklye a jobb mel-
lékoltár alatt található. A templomban Van 
Dyck, Bellini és Tintoretto képekben gyö-
nyörködhetünk. 

Nem tudjuk pontosan a kezdetét, de 
ezen időszakban már élénk kereskedelmi 
kapcsolatokkal rendelkeztek velenceiek a 

Perzsiában élő örmény kereskedőkkel is. 
Velence életében jelentős szerepet játszott 
a perzsiai örmény eredetű Surian család, 
akik valószínűleg nagyon korai betele-
pülők voltak, hiszen a család egyik tag-
ja már 1504-ben Velence nagytanácsának 
patriárkája rangját viselte. A család egy 

másik tagja Pius Pápa 
munkáját segítette a tö-
rök-elleni Szent Liga lét-
rehozásában. Egy to-
vábbi leszármazott arról 
volt nevezetes, hogy újjá 
szervezete az Arsenalt 
és a velencei tüzérsé-
get a lepantói (1571.) 
ütközet folyamán. A 
Santo Stefano temp-
lomban Jacopo Surian/o/ A mellékoltár, ami alatt szent Zakariás ereklyéi találhatók 

San Zaccaria templom
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(állítólag orvos volt) finom mívű márvány 
síremlékét találjuk és ugyanebben a temp-
lomban egy bronz reliefen is látható fele-
ségével együtt.

Isfahanból származó gazdag és befo-
lyásos perzsiai örmény kereskedők voltak 
a Seriman család tagjai is, akik ezekben a 
századokban hatalmas forgalmat bonyo-
lítottak le egész Európával, így Velencé-
vel is. A családnak már 1610-ben volt egy 
háza Velencében, melyet tagjai európai ut-
jaik során időszakosan használtak. 1690 
táján hatalmas összeget (720.000 dukátot) 
helyeztek el különböző velencei bankok-
ban, majd nagy összegű kölcsönt ajánlot-
tak fel Velencének a török elleni harcához! 
Ennek fejében a Szenátustól mindenféle 
privilégiumokat kaptak. Későbbiekben a 
család több tagja Velencébe költözött, ahol 
a velencei nemesi családok tagjaival kötött 
házasságok révén végül az város uralkodó 
rétegeibe is bekerülhettek, sőt még magas 
rangú egyházi tisztségviselők is kerültek 
ki közülük (püspökök, érsekek). A későb-
biekben számos – napjainkban is számon 
tartott - palota került tulajdonukba. 

A család több tagja a Santa Maria della 
Fava templomban van eltemetve. Az utol-
só oltár előtt a földön el lehet olvasni a 
márványba vésett írást: 

SERIMANORUM COMITUM MO-
NUMENTUM

Ez az 1700-as évek közepén épült, kí-
vülről máig befejezetlen és a ráépülés kö-
vetkeztében csak alig érvényesülő temp-
lom belül egy Tiepoló oltárképet rejt, me-
lyet 1993-ban elloptak, de néhány hónap 
múlva Velence repülőterén megtaláltak 
felgöngyölve. (Később a tolvajt is megta-
lálták és elítélték.)

A családnak magyar vonatkozása is 
van: a kereszténység perzsiai terjeszté-
sében felvállalt szerepükért, valamint a 

Szent Széknek nyújtott anyagi támogatá-
sokért I. Lipót császár magyar nemessé-
get (grófi címet) adoményozott a család-
nak 1699. június elsejei dátummal (a két 
dolog összefüggésének részletesebb ma-
gyarázatára itt nem vállalkozom). Termé-
szetesen a Vatikán is honorálta tevékeny-
ségüket: „Róma városa polgára” címet 
kapott a család minden tagja, valamint az 
itáliai városok területén mindenféle keres-
kedelmi előjogokat

3. Santa Maria della Fava templom

Eddig a 12-17 sz. közötti velencei örmé-
nyek története. Ahogy az a legtöbb eset-
ben történni szokott velük: addig mind 
ügyeskedtek, hogy végül ők lettek Velen-
ce leggazdagabb betelepülő (tehát nem 
tősgyökeres velencei) közössége. Egyes 
források szerint a 16. sz-ban Veneto tar-
tományban az idegen nyelvet használók 
közt a legtöbb örmény volt!
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De térjünk vissza a Santa Croce degli 
Armeni történetéhez!

A kapott épület az 1200-as évek köze-
pén a Velencében megforduló (vagy va-
lamilyen formában itt tartózkodó) örmé-
nyek számára kiindulási pontot és lehető-
séget biztosított a megtelepedéshez: a ha-
gyomány szerint hamarosan kereskedő-
házaik jöttek létre a környéken, míg vé-
gül az épület helyén 1496-ban egy kápol-
nát építettek Krisztus szent keresztje tisz-
teletére. Később, az 1600-as évek végén 
engedélyt kaptak a kápolna bővítésére is, 
így 1682-88 között megépült a jelenle-
gi templom, a Santa Croce, mely a ve-
lencei örmény közösség vallási életének 
központjává vált.

Velence akkori örményeinek létszámá-
ról nincs ismeretünk, de a templom építé-
se arra enged következtetni, hogy jelentős 
számban voltak. 

Ha Velence nem vízre épül, akkor a 
„Templomok városa” cím elnyeréséért is 
versenyre kelhetne: az egy négyzetkilo-
méterre eső templomok száma valószínű-
leg a legnagyobb még olaszhonban is. Ez 
a picinke örmény templom viszont méltán 
elnyerhetné a „láthatatlan templom” nevet 
ugyanis annyira körbe van építve házak-
kal, hogy senki nem tudja, hogy nézhet ki 

kívülről. Kis hagymaszerű kupolával ren-
delkező harangtornyát is, amit az 1600-as 
évek végi átépítéskor kapott, legfeljebb 
Velence galambjai láthatják!

De lépjünk beljebb a Sotoportego diszk-
rét homályából a barnára festett kétszár-
nyú kapun át, melyen örmény kereszt, la-
tin és örmény betűs felirat hirdeti az épü-
let rendeltetését. A belépőtérben a bal ol-
dali padozatot nevezetes velencei örmé-
nyek (és/vagy családok) örmény feliratú 
fekete márvány emléktáblái (temetkezési 
helyei?) borítják. 

A második ajtón is áthaladva érünk a pi-
ciny, de gazdagon díszített barokk stílu-
sú templombelsőbe. Felettünk a szokásos 
kék színű boltozat magasodik, közepén 
egy – kívülről természetesen nem látható 
– lanterna biztosítja a kupola csillagainak 
ragyogását. Művészettörténészek való-
színűsítik, hogy az épület a kor két neves 
építészének nevéhez fűződik. (Giuseppe 
Sardi és/vagy Baldassare Longhena). Az 
oltár az 1703-as felújítás korából való.

(A templom nyitott ajtajának megfejté-
se: Ott jártunkkor a 15. Nemzetközi Építé-
szeti Biennálén résztvevő Örmény Köztár-
saságból érkezett szakembereknek ez volt 
a hivatalos találkozóhelye).

(folytatjuk)
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