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A XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Ön-
kormányzat féléves szervezési munkáját 
követően útnak indult egy népes csapat, 
17 fő az óhazába, Örményországba. Bár 
egyre többen jutnak ki e távoli országba, 
az itthon maradottak biztos szívesen ol-
vassák útinaplónkat.

1. nap:
Grúziába, Kutaisiba érkeztünk repü-

lőgéppel, ahol várt bennünket Borbély 
(Dajbukát) László idegenvezetőnk és 
Armen, a gépkocsivezető. Grúzia terüle-
tén ért az első élmény, Vardzia többszin-
tes barlangvárosát tekintettük meg. A 12. 
században III. György grúz király rende-
letére kezdték kialakítani az Eruseti-hegy 
500 méter magas sziklafalában. A törö-
kök és perzsák elleni határvidéki erődít-
ményt leánya, I. Tamara uralkodása alatt 
fejezték be, és ekkor épült az Elszende-
rülés temploma is. A mélyebb barlan-
gokat alagutak, lépcsők, teraszok, hosz-
szú folyosók kötötték össze. A hét eme-
let eredetileg 3000 barlanglakása 50 000 
embernek biztosított lakhelyet. Minden 
egyes lakás három helyiségből állt. 1193 
és 1195 között a szeldzsuk–grúz katonai 
konfliktus idején Tamara királynő és kísé-
rete Vardziában élt. A városban működött 
kincstár, templom, könyvtár. Pékségek 
látták el kenyérrel a lakosságot. A fürdő-
medencékbe kerámiacsöveken vezették a 
vizet. 1283-ban földrengés okozott beom-
lásokat. Mára csak 750 helyiség maradt 
meg 900 m² területen. Vardzia legfonto-
sabb látnivalója az Elszenderülés templo-
ma. A dongaboltozatú nagytermét színes 
falfestmények, többek között III. György 

Hegedüs Annamária
Laci, köszönjük szépen!

és Tamara freskói díszítik. A határ átlépé-
se után szállásunk Gyumriban volt, ahol 
rövid városnéző sétát is tettünk.

2. nap:
Megalitikus emlékeket kerestünk fel: 

Shamiram a II. és I. évezred fordulóján 
létesült, s Kr. e. 800-ig állt fenn. Lakóhá-
zak alapjait, menhireket láttunk, melyek 
feltevések szerint áldozóhelyként szolgál-
tak. 

Keresztülhaladtunk Osakan telepü-
lésen, melynek templomában nyugszik 
Meszrop Mastoc, az örmény és grúz ábé-
cé megalkotója.

Metsamorban, a kis faluban a többszin-
tes múzeum rendkívül gazdag gyűjtemé-
nye varázsolt el bennünket. A bejáratnál 
két térképet találtunk: ezek szemléltetik 
az Örményországban található megalitikus 
helyeket. A neolitikumtól a vaskorsza-
kig mutatják be a különféle leleteket: ob-
szidián- és csonteszközöket, istenszobro-
kat, tűzhelyeket (melyeket szertartásra is 
használtak), edényeket, fényképeket. He-
lyi idegenvezetőnktől különleges ismere-
tekkel is gazdagodtunk: már a bronzkor-
ban is nagy tisztelet övezte a tűzhelyet, s 
a vendégeket a „gyere a tűzhelyünkhöz” 
szólással invitálták. A szvasztika a Nap, az 
örökkévalóság szimbóluma – szertartások 
keretében a pap a kenyérre nyomta e jelet. 
Az oroszlán sörénye is a Nap jelképe volt. 
E vidéken is (csakúgy, mint Magyarorszá-
gon) elterjedt volt a zsugorított helyzetben 
való temetkezés. A sírt kövekkel vették kö-
rül a föld alatt, a felszínen pedig kör alak-
ban helyezték el őket. Az épület előtt né-
hány kőemléket állítottak fel.
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Ecsmiadzin, az örmény apostoli egy-
ház központja volt a következő állomá-
sunk. Leginkább a múzeum csodála-
tos gyűjteménye kötötte le figyelmünket, 
amelyben (szép keretekben) állították ki 
Noé bárkájának egy, Krisztus keresztjé-
nek három darabját és a lándzsát. A süve-
geket, miseruhákat, ereklyetartókat, mise-
könyveket is megcsodáltuk, s közben a dí-
szes mennyezetre is tekintettünk.

Zvartnotsban egykor, a VII. században 
csodálatos háromszintes templom állt, ma 
csak az alsó szint látható. Az istenháza 
mellett kapott helyet a püspöki reziden-
cia, a szerzetesek cellája. A múzeumban 
az egykori templom makettjét, az ország-
ban található kolostorok fényképeit mu-
tatják be.

3. nap:
A Jerevánban töltött éjszaka után 

Geghard felé vettük utunkat. Az egykori 
pogány szentély helyén Világosító Szent 
Gergely alapította a kolostort a IV. szá-
zadban, melynek nagy része a IX. száza-
di arab támadás során megsemmisült. A 
ma látható épületegyüttes XII. századi. A 
kolostort három oldalról XII-XIII. száza-
di falak veszik körbe; negyedik oldalról a 
sziklafal védi. A főtemplomot (Katoghike) 
1215-ben építette I. Tamara királynő két 
hadvezére, a Zakare és Ivane testvérpár. A 
kereszt alaprajzú épület a sziklafal mellett 
áll, belső terét középen kupola koronáz-
za. Dúsan faragott főkapuja a déli falon 
található. A kapu timpanonját gránátal-
mafák és szőlőindák, valamint két galamb 
domborművei díszítik; fölé bikára támadó 
oroszlán szobrát helyezték, amely a her-
ceg hatalmát szimbolizálta.

A templomhoz nyugatról csatlakozik 
az 1215-1225 között épült gavit (előtér). 
Kőtetejét négy masszív oszlop tartja, kö-
zépen egy tetőnyílás engedi be a fényt. A 

helyiséget gyűlések összehívására, okta-
tásra, zarándokok fogadására használták. 
Csodálatos élményben volt részünk, elő-
ször Laci énekelt nekünk természetesen 
örmény nyelven, majd egy öttagú kórus 
használta ki a terem akusztikáját. A gavit 
északnyugati oldalából nyílik a barlang-
ból 1240-ben kialakított első sziklatemp-
lom (Avazan), melynek forrását a po-
gány időkben is szentként tisztelték. A he-
lyiség egyenlő szárú keresztet formáz és 
egy felirat szerint Galdzak építész műve, 
aki negyven éves működése során számos 
sziklatemplomot készített. A Pros-család 
sírboltja (zsamatun) és a belőle nyíló má-
sodik sziklatemplom (Asztvacacin) 1283-
ban épült, feltehetően szintén Galdzak ter-
vei alapján. A sírbolt a gavit északkeleti 
belső falán lévő kapuból érhető el. Formá-
ja nagyjából négyszögletes, falai mélyen 
vágott domborművekkel vannak díszít-
ve. Különösen feltűnő az északi falon a 

Templom makettje Zvartnotsban
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kosfejhez láncolt két oroszlánt és a köztük 
található, bárányt elragadó sast (feltehe-
tően a Pros-család címere) ábrázoló dom-
bormű. A második sziklatemplomba ve-
zető kapu is dúsan faragott, nagy kereszt-
tel ékesített és mellette szirénekkel (nőar-
cú madarakkal) díszített kis kápolnafülkét 
vágtak a sziklába.

A második sziklatemplom is kereszt 
alaprajzú, kőbe vágott, domborművekkel 
ékesített kupola alkotja a tetejét, melynek 
közepén világító nyílást vágtak a külvi-
lágba. A falakat állatok, harcosok, virágok 
és keresztek domborművei ékesítik.

Garni épületegyütteséről is sok újdon-
ságot mesélt Laci: Garni néhány évszáza-
don át az örmény királyok nyári szálláshe-
lye volt - a garni erődítmény romjai máig 
megvannak. I. Tiridatész az erődítmény 
területén az első évszázadban épített ión 
Mithrász-templomot. (Magyarországon 
is található Mithrász-szentély, Fertőráko-
son.) Több mint másfél évezred háborí-
tatlansága után 1679-ben a templom föld-
rengés során súlyosan megsérült, majd 
1966-ban rekonstruálták a talált erede-
ti anyaggal. Az épülethez vezető lépcsők 
azért olyan magasak, hogy szinte megha-
jolva lehessen a szentélybe jutni. A leg-
újabb ásatások során római kori fürdőre 
bukkantak, a mozaikpadló nagyjából sér-
tetlenül vészelte át az évezredeket. A tu-
risztikai látványosságok közé tartozik egy 
kék és fekete bazaltból épült keresztény 
templom is. Laci külön felhívta a figyel-
münket a 4. századi Hayrapet-templom 
romjaira, valamint a nehezen faragható 
kövekbe vésett gyöngyökre és ékírásra. 

A délutánt Jerevánban emlékezéssel, 
illetve városnézéssel töltöttük. A genocí-
dium emlékművét kerestük fel, ahol Laci 
el-elcsukló hangon mesélt a borzalmak-
ról. A 12 befelé hajló kőtömb az egykori 

ország tartományát jelképezi, a magas, két 
részből álló oszlop pedig a hazai és a di-
aszpórában élő örményeket. A részletes 
tájékoztató után elhelyeztük koszorúnkat, 
s közben a csoport elénekelte az örmény 
himnuszt – eredeti nyelven. 

Városnéző sétánkat a Cascade-nál 
kezdtük, az Operaház és a sétálóutca érin-
tése után a Köztársaság téren fejeztük be. 
A lelkesebb és fáradhatatlan csoporttagok 
ezt az utat este is bejárták, hogy a kivilágí-
tott városban is gyönyörködhessenek.

4. nap:
A fővárost elhagyva Khor Virap felé 

vettük utunkat. Útközben, a kolostor előtt 
egy kilátóhelyről megmutatta magát az 
Ararát (szerencsénk volt, ez ugyanis nem 
látható mindig). E kolostor az örményor-
szági kereszténység bölcsője. Az V. szá-
zadtól kezdve zarándokhelyként, a VII. 
századtól pedig kolostorként működött, 
ma is ott bújik meg az Ararát - az örmény 

Laci énekel a Geghard kolostorban
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nemzet, államiság, és Nyugat-Örmény-
ország elvesztett területeinek szent szim-
bóluma - árnyékában, mely az örmények 
legnagyobb bánatára 1921 óta Törökor-
szág területén fekszik. A kolostorban sze-
minárium működött, s itt volt a katolikosz 
rezidenciája is. 

A Szűzanya-templom az V. században 
épült fehér mészkőből kupolával. A ma lát-
ható istenháza a XVII. századra keltezhe-
tő. A templom alatt található a Szent Ger-
gely-kápolna, az alatt egy 6 m mély gödör, 
itt raboskodott Világosító Szent Gergely. A 
khor virap mély gödröt jelent. A szomszé-
dos teremben szintén verem látható, ide te-
mették azt az asszonyt, aki minden nap ke-
nyeret és vizet vitt Gergelynek.

A XIII. században épült Noravank mo-
nostor lenyűgöző épületegyüttese egyike 
az örmény építészet középkori gyöngy-
szemeinek, a Világörökség javaslati listán 
is szerepel.

A Noravank monostor épületegyüttese 
egy főtemplomból, és az azzal nyugatról 
szomszédos gavitból és Burtel Orbelján 
(Orbeli) herceg kétszintes sírtemplomá-
ból áll. Mindkettőt Momik, az Orbelján fi-
vérek építésze tervezte, és halála évében, 
1339-ben fejezte be. A Szent Astvatsatsin-
templom (Isten Szent Anyja) két oldalán 
egy-egy kacskár áll, a Momik-kacskár kü-
lönösen jelentős. A faragott lapon nagy 
kereszt van egy pajzs alakú rozetta fölött. 
Oldalt függőlegesen elhelyezett, kiemel-
kedő nyolcágú csillagok díszítik. A tete-
jén Deészisz jelenet látható. A Deészisz 
jelenet a bizánci, később a keleti ortodox 
művészet jellegzetes ikonikus ábrázolá-
sa. Középen Jézus ül, mellette Szűz Mária 
és Szent János. Előfordul azonban, hogy 
más szentek kapnak helyet Krisztus mel-
lett. Hátterében indákat, leveleket látunk. 
A templom felső szintjére a homlokzat elé 

épített két lépcsősoron haladhatunk fel. 
Ez az elrendezés szinte egyedülálló. Az 
alsó bejárat fölött Gábriel, Mária és Mi-
hály arkangyal ül. A felső bejárat fölött 
Jézus domborműve látható Szent Péterrel 
és Pállal. A Keresztelő Szent János-temp-
lom timpanonjában szintén különlegessé-
get észlelhetünk: Szűz Mária perzsasző-
nyegen foglal helyet törökülésben. Az ab-
lak fölötti félkörívben pedig az Atyát lát-
hatjuk. Egyik kezében Ádám fejét tartja, a 
másikkal áldást oszt.

Hegyes-völgyes, sziklás tájakon to-
vábbrobogva jutottunk el az örmény 
Stonehenge-hez, a Zorats Karerhez. Ez 
a következő részekből áll: a központi kör, 
az északi és a déli kar, valamint két sor 
különálló kövek helyezkednek el. Össze-
sen 223 kő látható. 

A bazalt kövek magassága 0,5-3 m. Sok 
törött és számozatlan kő is van. Mintegy 

Noravank – templom
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80 kövön volt, illetve van kör alakú lyuk, 
de nem mindegyik lyukas kő áll. Többen 
állítják, hogy a köveket csillagászati meg-
figyelésre használták. Tizenhét kő kapcso-
latban áll a napkelte vagy naplemente, a 
napforduló és a napéjegyenlőség idejével, 
és 14 a Hold adott időszakával. A csillagá-
szati jelentőséget 1984-ben állította az ör-
mény régész, Onik Khnkikyan.

5. nap:
A tatevi kolostorhoz függőkabinban 

jutottunk fel. A kb. 25 perces menetidő 
közben a változatos tájat figyeltük. A ko-
lostort egy imaház helyén emelték 895-
ben. A kolostor mély és éles ívű szurdok 
által képezett hegy oldalában bújik meg. 

1931-ben egy földrengés jelentős ká-
rokat okozott az épületegyüttesben, de a 
megmaradt emlékek is lehetővé teszik, 
hogy az építők szakmai és művészi hozzá-
értését kellően értékelhessük. Mindenkép-
pen külön is említendő a Pogos és Petrosz 
(Péter és Pál) templom; ez 895 és 906 kö-
zött épült. A VII. század boltíves baziliká-
it idézi, de új stíluselemeket is tartalmaz. 
Átmenetnek tekinthetjük az ősi kupolás és 
a később elterjedt kereszthajós templom-
kiképzés között. Külső megjelenése puri-
tán; harmonikus arányai csak fokozzák a 
magassága által keltett benyomást.

A Selim-Pass hágó 2.410 m tengerszint 
feletti magasságban található. Az úton le-
nyűgöző kilátásban volt részünk, mere-
dek emelkedőkön haladtunk. A hágón ka-
ravánszeráj, az Orbelian vagy Selim kara-
vánszeráj található. 

Noratus középkori temetőjében talál-
ható a legtöbb kacskár. A legrégebbi kacs-
kár a IV-V.; a legtöbb a X. században ké-
szült. A temető hét hektáros területen fek-
szik, ezen közel ezer kacskár található, 
mindegyik egyedi díszítéssel. Egy ismert 
legenda kapcsolódik a temetőt megszálló 

hadsereghez, illetve Timur Lenkhez. Az 
egyik történet szerint a falusiak sisakot 
helyeztek a kacskárok tetejére. Távolról a 
kacskárok úgy néztek ki, mintha a fegy-
veres katonák lennének. Timur Lenk had-
serege visszavonult. Laci több kacskárról 
beszélt részletesebben is: az egyik tetején 
az Ararát látható; a vizet bevezettető ki-
rály síremlékén cső húzódik; egy földmű-
velő síremlékén megörökítették, ahogy a 
felesége ebédet visz neki; néhány kacs-
káron pedig az illető foglalkozására uta-
ló tárgy kapott helyet.

6. nap:
A Szeván-tó partján lévő kemping el-

hagyása után Szevanavank kolostorát ke-
restük fel. A IX. században szigetre épült 
a kolostor, ám Sztálin idejében a tó vizét 
elvezették, a vízszint 20 méterrel csök-
kent, s félsziget keletkezett. 

A legenda szerint az arabok támadása 
idején egy halásztól kértek tanácsot, hi-
szen ő jól ismerte az időjárás helyi sajá-
tosságait. Azt javasolta a királynak, hogy 
az arabokat kora reggel támadják meg, 
amikor a nap épp emelkedni kezd. A ki-
rály megfogadta a tanácsot, és katoná-
it az arabok csónakjai felé irányította. A 
nap épp az arabok szemébe sütött. Az ör-
mények megnyerték a csatát, a tó pe-
dig tele volt arab katonával. A holttestek-
től és az egyenruháktól a tó feketének lát-
szott, ezért elnevezték a tavat Sevannak. 
(A fekete örményül sev.) Más vélekedé-
sek szerint a bűnt elkövetett szerzeteseket 
Szevanavankba küldték, s a kolostor a bűn 
fekete színéről kapta nevét. 

A Sevanavank kolostor területén két 
templom áll, Surb Arakelots (Szent Apos-
tolok) és Surb Astvatsamayr (Szent Isten-
anya). A két templom közel azonos; anya-
guk fekete tufa, kereszt alakúak. A kolos-
torban 200 kézirat, 400 nyomtatott könyv, 



Erdélyi Örmény Gyökerek2017. július-augusztus

14

ékszerek, keresztek, és még sok más ér-
tékes tárgy volt korábban. Néhány fel-
irat a 9. századra nyúlik vissza. A Surb 
Arakelots-templom fából készült ajta-
ja különösen szép; a 15. századi faragvá-
nyok bizonyítják a ragyogó középkori ör-
mény művészetet. 

A kolostor megtekintése után Jereván-
ba robogtunk, hiszen ott a harmadik na-
pon, hétfőn zárva voltak a múzeumok. 
Enélkül azonban nem hagyhattuk el az ör-
mény fővárost. 

Jerevánt Kr. e. 780-ban alapította I. 
Argisti urartui uralkodó, amikor a jelenle-
gi örmény főváros határában az Arin-Berd 
dombon, kéthektárnyi területen Erebuni 
néven várral megerősített helységet épít-
tetett. Jereván városa nevében őrzi e régi 
urartui település emlékét, és az ásatások 
során talált ékírásos kőtáblák is hitelesí-
tik a város ókori születését. Jereván másik 
szögletében a Kamir-Blur (Vörös Halom) 
magaslaton ugyancsak állt egy hatalmas 
erőd, amelyet szintén a Kr. e. VII. század-
ban építettek.

Erebuni régészeti feltárása alkalmával 
előkerültek a fellegvár, a nagyszerű pa-
lota, a hajdan impozáns templo-
mok és egyéb épületek romjai. 
Az épületeket durván megmun-
kált terméskövekből és nyers 
agyagtéglákból építették. A 
mértanias jellegű épületformák, 
továbbá az épületek belső falait 
díszítő falfestmények nagymér-
tékben asszír alkotásokra emlé-
keztetnek. Az ünnepélyes alkal-
makra használt termeket freskók 
borították. Ezeken istenek fel-
vonulása, oroszlánok, bikák, le-
opárdok és kutyák realisztikus 
ábrázolása látható. Érdekes és 
vonzóan színes az ornamentika. 

Mindebből sajnos semmit sem láthattunk, 
ám az ásatások során előkerült leleteket 
szemügyre vehettük az Erebuni Múze-
umban. A bejáratot díszítő griff-fejű szár-
nyas oroszlán is sokat sejtetett. Az értékes 
történelmi és tárgyi ismertető közben ék-
írásos táblák (olvasattal együtt), vízveze-
tékek, edények, szerszámok, idolok, kerá-
mia térképek, bronz sisakok, ezüst ivókür-
tök sorakoztak a tárlókban.

A Matenadaránban helyi idegenve-
zetőre sem volt szükségünk, hiszen Laci 
munkahelyén csodálhattuk meg az érté-
kes kéziratokat. A világ leggazdagabb 
ókori kéziratgyűjteménye évszázadokon 
át Ecsmiadzinban volt, e helyen 1959 
óta tárolják a töredéket. Egy térképről 
ugyanis tájékozódhatunk az Örményor-
szágban készített értékes kéziratok mai 
tárolási, őrzési helyéről. Nem véletlen, 
hogy igen sok Törökországban található. 
Nézzünk körül azonban itt: az első tárló-
ban másolatokat állítottak ki: 986-ban, il-
letve a XII. században Meszrop Mastoc 
betűivel írt evangéliumok sorakoznak. 
A többi tárlóban már eredeti munkákat 
láthat a nagyérdemű: bibliafordításokat, 

Faragott gyöngyök (kőben) Garniban
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filozófiai műveket, történelmi, illetve 
idegen nyelven írt könyveket. A színgaz-
dagsággal kapcsolatban is sok ismeretet 
kaptunk: elsősorban növényekből nyer-
ték a festékanyagot. Ám a legkülönlege-
sebb: csak Örményországban él egy bo-
gár, ráadásul a föld alatt bujkál. Csupán 
tíz napra jön a felszínre, s e rövid idő alatt 
kellett gondoskodni a piros egyik árnya-
latának alapanyagáról, annak beszerzé-
séről. Figyelemre méltó több könyv bo-
rítója is: az egyik a VI. században készült 
elefántcsont díszítéssel.

A fényképezőgépet sajnos a Törté-
neti Múzeumban is a táskánkban tárol-
tuk, pedig nagyon szívesen lencsevég-
re kaptuk volna a 2-50 ezer éves lelete-
ket. Az anyag gazdagságát leginkább az 
időtartammal tudjuk érzékeltetni: a ve-
zetés egy órán keresztül tartott, majd né-
hány, a régészet iránt különösen érdeklő-
dő a piac helyett folytatta a tárlatlátoga-
tást. Újabb egy óra alatt csupán öt termet 
sikerült alaposan megnézni. Mit is? A vi-
lág legrégebbi cipőjét (korában még nem 
jutottak dűlőre a kutatók: 5-7 ezer éves-
nek gondolják); rengeteg idolt, szertartási 

edényt, fa szekereket (4-5 ezer évesek); 
arany ékszereket, kerámiaedényeket, il-
letve –oltárokat, Erebuni várának freskó-
töredékeit, ékírásos pecséteket, kőtáblá-
kat, agyag szarkofágot, sztéléket („Hogy 
nézni is tereh!”). Teremről teremre halad-
tunk a korban: az egyházi tárgyak, mise-
ruhák, a polgári öltözékek már „csak” né-
hány száz évvel ezelőtt készültek. A XX. 
század történelméből öt tragédiát emeltek 
ki a muzeológusok: a genocídiumot, az I. 
és II. világháborút, a szovjet uralmat és az 
1989-es földrengést.

7. nap:
„Műsorváltozás” volt a Grúzia örmé-

nyek lakta vidékének rendkívül rossz út-
jai miatt. Ismét a Szeván-tó felé vettük az 
irányt. Majd Dilijanon keresztül Tbiliszi-
ben sétáltunk egy kicsit. A középkori für-
dőktől indultunk, ez egyébként a muzul-
mán negyed alatt található. Majd a hangu-
latos kis utcán elhaladtunk a karavánsze-
ráj, két kolostor, a ferdetorony előtt, s a 
megbeszélt helyen visszaültünk a buszba. 
Kutaisiban a búcsúvacsorán az élménye-
inket soroltuk, természetesen nem tudtunk 
dönteni, mi is tetszett legjobban. 

Június 10-én ismét megrendeztük az ör-
mény ízek bemutatóját. Sergio Tabeira 
idén is elvállalta, hogy bemutatja főzőtu-
dományát a II. kerület érdeklődő látogató-
inak. Idén Zulu – zöldséges-húsos örmény 
étel és Örmény fantázia torta került az ör-
mény sátor asztalára, hideg ásványvíz-
zel. A finom ételek és a jókedvű, kedves 
kiszolgálás idén is vonzotta a hosszú sor-
ban várakozó érdeklődőket. Köszönetet 

mondunk a Budapest Főváros II. kerületi 
Polgármesteri Hivatalnak, hogy a II. Ke-
rület Napja rendezvény részeként minden 
évben anyagilag támogatja a kerületi nem-
zetiségek bemutatkozását, amelyhez mi 
örmények saját forrásból is hozzáteszünk, 
hogy minél több kerületi lakos ismerhesse 
meg az örmény ízeket.

dr. Issekutz Sarolta 
elnök

Ízek utcája a Millenárison

  


