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Két birodalom között

Örményország: Művészet, vallás és kereskedelem 
a középkorban – a Helen C. Evans gondozásában 
megjelent katalógus (Armenia: Art, Religion, and 
Trade in the Middle Ages, Catalog of the exhibition 
edited by Helen C. Evans, Metropolitan Museum 
of Art, 2018, 351 oldal) recenziója

Az elmúlt két évtized során Helen Evans, a bi-
zánci művészet kurátora lenyűgöző kiállítások 
sorozatát rendezte a New York-i Metropolitan 
Művészeti Múzeumban. Ezek olyan gazdag vi-
lágokat tártak fel, amelyek különböznek a sa-
játunktól, mégis családi hasonlóság köt össze 
bennünket a késői antikvitás mediterrán társadal-
maiba nyúló közös gyökereinknek köszönhetően. 
Ezeken a kiállításokon Evans a katolikus Nyugat 
óriási alternatíváját vonultatja fel: a Bizánc, a 
Balkán és Oroszország keresztény ortodox vi-
lágát. Azonkívül újraértelmezte az iszlám meg-
jelenését is, első alkalommal egy nagy kiállítás 
keretében: nem durva törésnek tekinti a közel-ke-
leti történelem folyásában, hanem az átmenet pil-
lanatának. Helen Evans legutóbbi, Örményország! 
című kiállításán túlszárnyalta önmagát. Egy olyan 
keleti keresztény társadalom története tárul elénk, 
amely találékonysággal volt megáldva, sok meg-
próbáltatáson ment keresztül, és nem egyszer 
egyediségének ragyogó példáit mutatta fel.

A kiállítás olyan minőségi örmény műtárgyak 
garmadájára épül, amelyről ez idáig álmodni sem 
mertünk. A jól megvilágított falak mentén tökéle-
tes magyarázatokkal ellátott teljes kötetek sora-
koznak – valamennyinek megvan a maga sajátos 
gazdag története. Kevésbé számítunk azonban a 
hatalmas, díszes, keresztes kövekre – örményül 
khacskarokra –, amelyek hajdanán óriásokként 
sorakoztak az Örmény-felföld temetőiben és 

kegyhelyein. A kereszt itt az élet fájává lett, a 
keleti keresztény hagyomány szerint, amelynek 
gyökerei mélyre hatolnak az ősi Közel-Kelet 
képzeletgazdag világában. A khacskar szinte csil-
logott, ahogy a fény és árnyék játszottak csipke-
szerű felületén, ami által a mélyen kifaragott kő 
olyan fényűzőnek tűnt, mint a nagyszerű paloták 
fafaragásai és stukkói. Minden egyes darab me-
sélt valakiről, akinek az emléke – úgy remélték 
– annyi ideig marad fenn, ameddig a kő azon a 
földön áll, amelyből vétetett.

A vibráló khacskarok rögtön feltűntek a ki-
állítási teremben; a kéziratok már nem annyira. 
Mégis mindegyiket ugyanazon okból hozták lét-
re. Minden egyes alkotás mögött ott van a hősies 
eltökéltség, hogy ne merüljön feledésbe. Minden 
kézzel írt kötetben található egy kolofon – a má-
soló által írt záró megjegyzés – amelyben az kéri 
az olvasót, hogy emlékezzen meg róla (legalább 
egy női másolóról is tudunk), illetve a patrónusról 
és a családról, akik megbízást adtak a könyvre, 
ami rendszerint evangélium volt vagy énekes-
könyv. A kéziratok a khacskarokhoz hasonlóan 
egy olyan társadalomban születtek, amelyben az 
emlékezet nem egyszerűen az értelem padlástere 
volt, amely a múlt eseményeinek semleges tárhe-
lyéül szolgál (ahogy ez gyakran a mi esetünkben 
is igaz). Az emlékezet hűséget jelentett, a feledé-
kenység pedig árulást. 

Ahogy átsétálunk a kiállításon, némiképp el-
kábulva a sugárzó aranyozott oldalakon ragyogó 
színösszeállítás tiszta szépségétől, emlékeznünk 
kellene az alázatos kolofonok nyomán feltá-
ruló világra. Nem ritkán olyan másolók írták, 
akik egyfolytában úton voltak a mai Kelet-
Törökország és Örmény Köztársaság felföldjein 
keresztül (és hasonló lejtőkön ott, ahol ma Irán 
északnyugati része van), egy olyan vidékkel da-
colva, amelyet háborúk sújtottak, és minden év-
ben a hegyi tél gyilkos fogságába került. Ahogy 
egy másoló rávilágít egy evangélium-másolat 
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végére írt kolofonban, amely Erzincanban ké-
szült, az Erzerumból az Isztambulba vezető 
országúton, amely hatalmas lejtőkön ereszkedik 
alá az Eufrátesz csöndes forrásvidéke mentén: 
„Mivel kegyetlen időket élünk, öt különböző 
helyre költöztem, miközben ezt [a kéziratot] 
írtam… Ó testvéreim, ne engem hibáztassatok a 
darabos írásért és a tévesztésekért.”

Mint megtudjuk tőle, 1338-ban Erzincant négy 
hónapig ostromolták egy polgárháborúban, kör-
nyékét pedig feldúlták: „Azok, akik elmenekül-
tek, a hideg időnek estek áldozatul, országunk a 
végnapjait élte. Mindezt látván és hallván, sokat 
keseregtem, és képtelen voltam írni.”

Korunk egyik tudósának szavaival élve az 
ilyen másolók az „örmény irodalom …névtelen 
hősei”. Nem mindegyikük volt előkelő egyházi 
személy vagy híres szerzetes. Sokan az alsóbb 
papságból származó házasemberek voltak, akik 
szakértelmüket a családon belül örökítették to-
vább (időnként a lányaiknak). A kolofonokban 
megjelenő történeteik a feledésbe merülés ellen 
vívott nagyszabású, néma háború részei.

Miért munkálkodik ekkora erővel az emlékek 
megőrzésén? Részben azért, mert a középkori 
örményeknek nemcsak egy múltra kellett visz-
szaemlékezniük. Ezen a kiállításon egy egyházi, 
keresztény kultúra termékeit láthatjuk. Ennek a 
kultúrának ugyanakkor furcsa életerőt kölcsön-
zött, hogy mellette tovább élt a keresztény kor 
előtti szokások és szájhagyomány gazdag világa. 
Innen ered a látszólagos ellentmondás: valószínű-
leg Örményország volt az első ország, amelynek 
uralkodója felvette a kereszténységet. Negyedik 
Tiridatész király tett így 312 előtt, megelőzve 
ezáltal Konstantint, az első keresztény római csá-
szárt. Ezt a döntést azonban a királyi udvar hozta, 
és alapvetően keresztény papok és nőtlen szerze-
tesek szűk köre volt a haszonélvezője. Az örmény 
társadalom továbbra is a kereszténység előtti 
társadalom – legendákban és énekekben kikristá-
lyosodó – gazdagabb és fajsúlyosabb értékeiből 
táplálkozott. A Kr. u. ötödik és a hatodik század-
ban egészen az Atlanti-óceánig, a korakeresztény 
Írországig kellett volna menni, vagy a Nílus 
forrásvidékéig Etiópia hegyi királyságába, hogy 
ilyen mértékű összeolvadást leljünk találni szen-
tek és hadurak, az írástudók tudományossága és 

a nem keresztény szóbeli hagyományokhoz való 
kitartó ragaszkodás között. Sajátos jelenséget 
szemlélünk – a hitelesen nem mediterrán keresz-
ténység születését. Az örmény ortodox egyház-
nak ebben a sajátos formájában sikerült mind a 
mai napig fennmaradnia a számunkra keleti orto-
dox egyházakként ismert keresztény közösségek 
népes családjának dinamikus tagjaként.

Ez igen nagymértékben annak a geopolitikai po-
zíciónak volt köszönhető, amelyet Örményország 
ősi királysága pufferállamként töltött be a Római 
Birodalom és a Pártus, majd később [az utolsó 
iszlám előtti perzsa] Szászánida Birodalom kö-
zött. Örményország, jóllehet állandóan Rómával 
állt kapcsolatban, kulturális és társadalmi felépí-
téséhez keleti irányban, Irán felé tekintve keresett 
mintát. Irán társadalma alapvetően hierarchikus 
berendezkedésű volt, harcosok klánjai uralták, 
akiknek legnagyobb örömére mindig is a vadá-
szat, a dőzsölés és a háború szolgált, és akiknek 
(vándorénekesek által őrzött) emlékei messze a 
kereszténység előtti Közel-Keletre vezetnek visz-
sza. Innen származnak a királyság megtéréséről 
szóló történet furcsa fordulatai. A hagyomány 
szerint Világosító Szent Gergely, az örmények 
apostola megátkozta IV. Tiridatész királyt. Az 
vadkanná változott, és vezeklőként jelent meg a 
templomban, bőséges könnyeket ontva. Ahogy 
belépünk a kiállításra, ezt a vadkanfejű embert 
látjuk egy nagyszerű szögletes oszlopon, amely 
az ötödik századi Örményországból származik, 
valamint egy – az örmény tengernek számító 
Van-tónál talált – kései kéziraton is, ahol a hí-
vők közt térdepel. A legenda oly mélyen él az 
örmény hagyományban, hogy könnyű elfelejteni: 
ez akkoriban elképesztően furcsa eset volt. A 
Földközi-tenger kereszténysége körében példát-
lannak számított, hogy egy csoda során ily módon 
tűnjenek el a határok az emberi és az állati világ 
között. Csak Szent Patrikról járta a hír a távoli 
Írországban, hogy rókává változtatta Coroticus 
brit hadurat, aki a vadonba menekült, ahová ke-
gyetlen, nem keresztényi szíve húzta.

Örményországban viszont kivételes jelentő-
sége volt egy ilyen átváltozásnak. Azáltal, hogy 
Tiridatész vadkanná változott, a nyers királyi 
erő megtestesítője lett a zoroasztriánus mitoló-
gia elképzeléseinek megfelelően. A szászánidai 
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stukkókon és kőfaragásokon a győzelem istenét, 
Verethragnát rendszeresen nádason áttörő vad-
kan képében jelenítették meg. Egy keresztény 
kor előtti király nyilvánítja itt ki egy pillanatra a 
maga igazi hősiességét, hogy majd megszelídít-
se a kereszténység.

A valóságban Örményország királyai és ne-
mesei keveset vesztettek hősies hetykeségükből. 
Az eposzi elem, amely élesen elüt a Római 
Birodalom legtöbb keresztény történetírójának 
túlvilági és túlzottan ünnepélyes hangjától, mint-
ha elektromos töltetet adna az ötödik századi 
nagy örmény történetíróknak. Amikor Kr. u. 
405-ben Meszrop Mastoc tanult szerzetes meg-
alkotta az örmény ábécét, az örmény egyházat 
tudós elitté tette. Ugyanakkor szívesen feldol-
goztak sok olyan témát, amely egyenesen a régi 
Örményország hősének-hagyományából eredt. 
A kereszténység és az állandóan jelenlévő nem 
keresztény múlt közti feszültség okozta konflik-
tusok az örmény történelem egyik legnagyobb 
és legemlékezetesebb pillanatában mutatkoztak 
meg – abban a háborúban, amelyet a nemesség 
Vardan Mamikonian vezette keresztény része 
és II. Yazdegerdnek, a zoroasztriánus királyok 
királyának a serege között zajlott, és amely a 
tragikus kimenetelű avarayri csatában érte el 
csúcspontját 451-ben. Yazdegerd szerette volna 
a zoroasztrizmust ráerőltetni a keresztény örmé-
nyekre, hogy biztosítsa a térség hűségét, amely-
nek a nemessége – minden egyéb szempontból 
– már erősen iráni hatás alatt volt társadalmi 
szerkezetét és világi kultúráját tekintve. Emiatt 
egyre inkább elmérgesedett a konfliktus, gyakori 
volt a hitehagyás és az árulás. Az avarayri csatát 
úgy kellett beállítani az egyházi íróknak, mint a 
jó és a gonosz, a kereszténység és a pogányság 
közti nyílt küzdelmet. Mint láthatjuk, ez a küz-
delem magának a nemességnek a pogány, iráni 
múltjával zajlott.

Avarayr soha nem merül feledésbe. Erősen 
stilizált formában még 1500-ban is megjelenik a 
háború sújtotta Van-tavi térség kézirataiban. Az 
egyikben, amely a kiállításon is látható, a perzsák 
egy sor harci elefánt mögött törnek előre. Ez ősi, 
kereszténység előtti múlt mélyét idézi, mivel a 
csatáról szóló eredeti beszámoló sokat merített 
az Antiochus Eupator király harci elefántjai és 

a zsidó hős, Júdás Makkabeus közti összeütkö-
zésnek a leírásából, amely a Kr. e. II. századi 
Makkabeusok könyvében szerepelt. Mindkét csa-
tára a hősies bátorság megnyilvánulásaiként em-
lékeztek. Mindkettő egy vallása védelmében há-
borút folytató nemzetet mutatott. A Makkabeusok 
könyvét követve az örmény írók – először a 
kereszténység történetében – megtalálták annak 
az eszmének a kifejezésmódját, hogy harcosok 
egy egész csoportja képes csatában mártírhalált 
halni a hitért.

Az ősi Örményországnak sajátos világa volt, 
de távolról sem lehetett elszigeteltnek nevezni. 
Az Örmény-felföld nem volt akkora hegytömeg, 
mint a Kaukázus, inkább hegyvonulatok találko-
zópontjának lehetett nevezni, amelyek valamelyik 
oldalon délre nyúltak el, mint a középen csomóba 
kötött kötelek, nyugat felé Római Anatóliába, és 
kelet felé, a Zagrosz hegylánc mentén Iránba és 
Mezopotámiába. A felföldről induló utak szelíden 
ereszkedtek alá a széles völgyekbe. A modern 
határok meghúzása előtt Mezopotámia és a medi-
terrán térség nem tűnt olyan távolinak a középko-
ri örmények számára, mint feltételeznénk. A két 
világ Kelet-Törökország hegyvidéki völgyeiben 
találkozott össze még későbbi emlékeink szerint 
is. A nyári réteken szanaszét a közép-ázsiai „hi-
deg sivatagi” nomádok fehér nemezjurtáit lehetett 
látni, keveredve a szíriai és mezopotámiai „forró 
sivatagi” nomádok fekete teveszőrsátraival, míg 
háttérben az Ararát fenséges kúpja fehérlett.

A késői antikvitás és a középkor folyamán 
Örményország a tizennyolcadik századi Skót-
felföldhöz hasonlított – a katonai állomány és 
képzett kalandorok mindenféle fajtájának túlcsor-
duló készletét adták. Az örmények katonákként 
egyforma lelkesedéssel harcoltak a Kelet-Római 
Birodalom [Bizánc] és Irán seregeiben is. De 
nemcsak harcosok voltak. A negyedik században 
az örmény Prohaeresius vezető retorikaprofesz-
szor volt Athénban. Szintén örmény volt az a 
Tiridatész nevű mérnök, aki a tizedik században 
újjáépítette a konstantinápolyi Hagia Sophia szé-
kesegyház beomlott kupoláját. Egy egyiptomi 
papiruszon található a leginkább figyelemreméltó 
bizonyíték arra, hogy miként sodródott ez a 
szívós és vállalkozó szellemű hegyi nép egyfoly-
tában a mediterrán világ felé: ez egy társalgási 
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kézikönyv volt, amelyben görög kifejezéseket 
írtak át örmény betűkkel, hogy tulajdonosa töké-
letes görögséggel tudja megvitatni többek között 
Diogenész cinikus filozófus velős mondásait.

A hatodik és hetedik századi örmények szá-
mára hegyvidéki hazájuk egyáltalán nem tűnt 
világtól elzárt helynek. Inkább a világ tetejének 
számított, ahonnan két nagy birodalom sorsának 
alakulását lehetett nyomon követni. A helyi és az 
egyetemes közti ritka egyensúlyt két templom 
mutatja – a Szent Kereszt temploma Mrenben [a 
mai törökországi Akdamarban] (épült 631–639-
ben) és a Zvartnoc, az Éber Hatalmak temploma 
Vagharashapatban (Ecsmiadzin) (épült 643–652-
ben). A kiállítás katalógusában csak a Zvartnocot 
látni; ezzel együtt sok kisebb kiállított tárgy 
tanúskodik mindkét templom történetéről.

A mai utazónak semmi sem tűnhet távolabbi-
nak, mint Mren. Jelenleg Törökországban van, 
nem messze az Örmény Köztársasággal közös 
határtól, egy végtelen lapos – vagy legalábbis tá-
volról annak látszó – fennsík közepén. Valójában 
Mren egy mély hasadékok szabdalta földnyelven 
helyezkedik el; ezek szinte alig lehet észrevenni, 
ameddig a lelkes utazók rájuk nem bukkannak, 
bérelt autóikkal lefelé araszolva az egyik olda-
lon, át egy patakon, majd fel a másik oldalra, 
hogy elérjék a romos, de még mindig gyönyörű 
templomot. Ugyanakkor a hetedik században 
Mrent nemigen lehetett elszigeteltnek nevezni. 
Hérakleiosz bizánci császár egyik örmény szövet-
ségese építtette az előbbi 628-ban történt dicsősé-
ges jeruzsálemi bevonulásának megünneplésére, 
amikor is a Szászánida Birodalom felett aratott 
látványos győzelme után visszavitték ide a Szent 
Kereszt ereklyéjét. A – hatalmas prémes köpe-
nyeikben ábrázolt – örmény nemesség jelentős 
szerepet játszott az ókori történelemnek ebben az 
utolsó nagy görög–perzsa háborújában.

Ugyanez a helyzet a Zvartnoccal, az Éber 
Hatalmak templomával, amelyet az Építőként 
ismert III. Nerszész pátriárka építtetett. Mint 
Christina Maranci egy kiváló tanulmányban rá-
mutatott, ezzel a hatalmas kerek templommal 
világviszonylatban is jelentőssé akarták tenni 
Örményországot. Görög névjeleivel, római sa-
sokat ábrázoló faragott oszlopfőivel és a je-
ruzsálemi Feltámadás templomát idéző óriási 

oszlopoksorokkal diadalmasan hirdette egy felet-
tébb különleges Örményország és az egyetemes 
keresztény rend kapcsolatát. Nerszész, az Építő 
nagyszabású terveket valósított meg. Bizonyos 
értelemben azonban minden örmény templom ha-
sonló módon egyesítette a különöst az egyetemes-
sel. Az örmény liturgia szövegében a felszentelés 
cselekménye bármely – kicsi vagy nagy – temp-
lomnál a mérhetetlen Istent hozta le egy kis térbe. 
Ezzel magyarázhatók a felépített templomokban 
elhelyezett templommakettek aprólékos faragá-
sai, amelyek olyannyira szembetűnő jellegze-
tességei a középkori örmény művészetnek. Azt 
gondolták, hogy a végtelen Isten jön le a hívők 
közé egy szent helyre, amely lehet bármekkora, a 
leghatalmasabbtól a legszerényebbig.

Ezzel elérkezünk a középkori Örményország 
történelmének utolsó szakaszához, az örmények 
dél felé költözéséhez. Az örmény hadurak ki-
használták azt a hatalmi vákuumot, amely Bizánc 
keleti határainak összeomlása okozott a tizen-
egyedik században, és a kereszteslovagokkal egy 
időben költöztek Szíria északi részére és a me-
diterrán térségbe. A tizenharmadik században 
ezek örmény hadurak ténylegesen egy királyságot 
hoztak létre maguknak Kilikiában, az Égei-tenger 
távoli keleti peremén. Sok szempontból modern 
feudális állam volt. A régi Örményországhoz 
hasonlóan a harcos elit volt a társadalom veze-
tője. Magas várakban laktak, amelyek uralták a 
Taurosz-hegység hágóit. Ezekben a félelmetes 
erődítményekben vagy azok közelében alkották 
meg az örmény művészek azokat a kifinomult, 
elegáns köteteket, amelyek a bizánci ízlés ma-
gasztosságát kölcsönözték a keresztes királysá-
goknak, és cserébe a katolikus Nyugat új vallá-
sos érzékenységéből is felszívtak valamennyit. 
Marshal Oshin evangéliumos könyvében, ame-
lyet Sziszben (a Kilikiai Örmény Királyság fő-
városában, a Taurosz-hegység egyik nyúlványán 
levő sasfészekben) készítettek 1274-ben, a Szüzet 
többé már nem a bizánci művészet elérhetetlen 
császárnőjeként ábrázolták. Palástját – a gótikus 
Európa számos Könyörületes Madonnájára emlé-
keztetően – gyengéd védelmező mozdulattal teríti 
az udvarmester és családja kuporgó alakjai fölé.

A bizáncinak és Camelotnak – az Arthur-
mondakör legendás aranyvárosának – ezt furcsa 
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keveredését egy eurázsiai méretű kereskedel-
mi forradalom tette lehetővé, amely a Mongol 
Birodalom felemelkedése nyomán következett el 
az 1240-es években. A Selyemút első alkalommal 
volt teljes hosszában – Kínától Közép-Ázsián át 
Iránig és a mediterrán térségig –egyetlen szilárd 
birodalom irányítása alatt. A nomád mongolok 
benyomulása mind Iránban, mind Anatóliában 
végzetesnek bizonyult a letelepedett lakosság 
számára. A régi Örményországot a földdel tette 
egyenlővé. Miután azonban a mongolok meg-
vetették a lábukat Kis-Örményországban, azaz 
Kilikiában, ott beköszöntött a jólét. Tudniillik, a 
Selyemút a királyság keleti végében, Ayas kikö-
tőjében ért véget; a hely a középkori világ egyik 
hatalmas kereskedelmi központjává vált.

A kiállítás katalógusa csak általánosságban 
említi a Selyemút fontosságát mint az Örmény 
Királyság felemelkedésében és bukásában sze-
repet játszó tényezőt. Mit jelentett a selyem 
a középkori ember életében? Nemcsak értékes 
kelmének számított; a selyembálák „karizma-
tikus árucikkek” voltak. A selyemruhák min-
denki mástól megkülönböztették viselőiket: úgy 
tűntek ki szürkés ruházatú honfitársaik közül, 
mint a paradicsommadarak a seregélyek közül. 
Következésképpen a selyem lényeges szere-
pet játszott a késő középkori és kora-újkori 
Európa növekvő társadalmi rétegződésében. 
Mivel nagyobb jelentőséggel bírt a legtöbb 
luxusterméknél, a feudális rend tetején le-
vők jelképévé vált. A tizenhetedik századra 
a selyem még közelebb került Európához, 
mégpedig azokon az örmény kereskedőkön ke-
resztül, akiket 1605-ben Abbasz sah erőszakkal 
Iszfahánba, Irán közepére telepített. A telepese-
ket Új-Julfának hívták a kereskedők Zagrosz-
hegységben lévő szülővárosa után. Észak-Iránt 
egyedülálló éghajlata a selyemhernyó otthoná-
vá tette. A Kaszpi-tenger melletti Gilánnak és 
Mazandarannak jut mindaz az eső, amelytől az 
Iráni-fennsíkot megfosztják a szélén álló magas 
hegyek. A giláni lankák ragyogó smaragdzöldje 
láttán még mindig ámulatba esik a száraz fenn-
sík felől érkező utazó. A tizenhetedik század 
közepére ezeket a lejtőket eperfák borították, 
amelyeken körülbelül évi kilencszáz kilogramm 
nyersselyem termett.

Az új-julfai örmény kereskedők által került 
ez a selyem Velencébe és Európa más helye-
ire. A „karizmatikus” ragyogásnak ezeket az 
utolsó fénysugarait láthatjuk az európai előke-
lőségeken, akik pazar, csillogó selyemkelméik-
ben pompáznak Tiziano, Van Dyck és Tiepolo 
festményein.

Hogyan tudták az örmények kézben tartani 
ezt a kereskedelmet? A bizalom által – mely 
minden emberi erény közül a legbecsesebb és 
a legsérülékenyebb. Mint Sebouh Aslanian, a 
Kaliforniai Egyetem történészprofesszora rá-
mutatott az – Új-Julfától keletre egészen Tibetig 
és Maniláig, sőt a Csendes-óceánon át egészen 
Mexikóig ágazó – örmény kereskedelmi kör-
utakról írt kiváló tanulmányában, ez a hálózat a 
kommenda-rendszeren alapult, amely a legna-
gyobb hangsúlyt a felek megbízhatóságára tette. 
A mester (khwaja), új-julfai tekintélyes keres-
kedő, hatalmas pénzösszegeket bízott kevésbé 
gazdag fiatalabb kereskedőkre, amelyet azok 
távoli helyeken kereskedés során használtak 
fel. A földgolyó majd felén is átívelő köruta-
kon könnyű lett volna kereket oldani a mester 
tőkéjével, vagy meghamisítani a számításokat a 
nyereség végső elosztásakor. Ám az örmények 
figyelemre méltó bizalmi szintet fejlesztettek ki 
a mester és a kereskedőpartnerek, illetve a mes-
terek és egyszerűbb származású, állandóan tevé-
keny megbízottjaik között. Közös vallásuknak 
és erős családi kapcsolataiknak köszönhetően 
az örmények „egész Ázsia legtehetségesebb és 
legagyafúrtabb üzletembereiként jelentek meg” 
(egy a tevékenységüket Ázsiában figyelemmel 
követő spanyol szavaival élve).

Hosszú utat tettünk meg térben és időben, 
mire ennek a kiállításnak a végére értünk. 
Ugyanakkor ami végig leginkább feltűnik, az 
az emlékezet ébren tartására helyezett hangsúly, 
amely a bizalom alapját képezi. Bizalom a ke-
reskedelmi ügyletekben (elengedhetetlen feltétel 
volt a tizenhetedik századi Új-Julfa aranykorá-
ban1) csak egy kisebb részét képezte az általá-
nosabb értelemben vett bizalomnak – bizalom 

1 Az angol gilded age kifejezés jelentését nehéz 
egy szóval visszaadni: eredetileg a kapitalista 
expanzió korát jelentette a polgárháború utáni 
19. századi Amerikai Egyesült Államokban.
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a családban; bizalom a szülőföldben; bizalom 
a – nehéz időkben, fagyos szobákban, szakadat-
lan munkával készült kéziratok árán – tovább-
örökített vallási hagyományban; bizalom abban, 
hogy a nagyszerű harci ereklyetartók a hit régen 
elhunyt hőseinek áldását hozzák majd el a je-
lenbe. A középkori örmények úgy vélték, hogy 
a bizalomnak e különböző kötelékei tartották 
meg őket. Jó látni a kiállításon legalább néhá-
nyat ezekből a gyönyörű és rejtélyes tárgyakból, 
amelyek segítették őket a megmaradásban hosz-
szú, küzdelmes útjuk során.

(The New York Review of Books)

Richard Haass2

Egy világrend vége, és ami a nyomában jön

Egy szilárd alapokon nyugvó világrend ritkaság-
nak számít. Általában olyan nagy megrázkódtatá-
sok után szokott elkövetkezni, amelyek nemcsak a 
feltételeket teremtik meg valami új számára, de a rá 
irányuló vágyat is. Az ilyen világrend megköveteli 
az állandóságot a hatalom szétosztásában, és a sza-
bályok széles körű elfogadottságát a nemzetközi 
kapcsolatok bonyolítása terén. Szükség van gya-
korlott államvezetésre is, hiszen a rendet teremteni 
kell, nem születik meg magától. Továbbá nem 
számít, mennyire állnak készen a kezdeti feltételek, 
vagy hogy mennyire erős kezdetben a vágy; fenn-
tartása kreatív diplomáciai tevékenységet, működő 
intézményeket, és hatékony cselekvést követel 
meg, hogy igazodni tudjon a változó körülmények-
hez, és támaszra találjon a nehéz időkben.

Legvégül, elkerülhetetlenül még a legkivá-
lóbban irányított rend is véget ér. Felborul az 
alapjául szolgáló hatalmi egyensúly. A támo-
gató intézményeknek nem sikerül az új körül-
ményekhez alkalmazkodniuk. Egyes országok 
megindulnak a lejtőn, más országok felemelked-
nek a változó adottságok, a gyengülő akarat és 
az egyre nagyratörőbb vágyak eredményeként. 

2 Richard Haass a folyóiratot kiadó Council for 
Foreign Relations agytröszt elnöke, a washingto-
ni külügyminisztérium volt vezető tanácsadója.

A rend fennmaradásáért felelősek hibáznak 
abban, amit meg akarnak tenni, és abban, amit 
nem akarnak megtenni.

 De ha szükségszerű is a vég minden rend ese-
tében, a befejezés időzítése és módja már nem az. 
Ahogy az sem, ami utána következik. Egy rend 
elmúlása általában elhúzódó hanyatlás, semmint 
hirtelen összeomlás. Továbbá hasonlóan ahhoz, 
ahogy a rend fenntartása hatékony államvezetést 
és hatékony tevékenységet kíván, a helyes poli-
tika és az előrelátó diplomácia meghatározhatja, 
hogy miként történjék ez a hanyatlás, és hogy mit 
hozzon magával. Ennek megtörténtéhez azonban 
először valami másnak kell következnie: annak a 
felismerésnek, hogy a régi rend soha nem tér már 
vissza, és hogy hiábavalók lesznek a feltámasztá-
sára irányuló erőfeszítések. S ahogy ez bármilyen 
vég esetében lenni szokott, előbb a belenyugvás-
nak kell jönnie, hogy tovább tudjunk lépni.

A tudományos és gyakorlati szakemberek – 
párhuzamokat keresve mai világunkkal – egészen 
az ókori Görögországig tekintettek vissza, ahol 
egy új hatalom felemelkedése egy Athén és Spárta 
közti háborúban végződött, és az első világháború 
utáni időszakig, amikor egy elszigetelődési politi-
kát folytató Egyesült Államok és Európa nagy ré-
sze ölbe tett kézzel nézte, ahogy Németország és 
Japán a megállapodásokat félrerúgva megtámadta 
szomszédait. A jelenre még inkább rávilágító 
párhuzam a „Concert of Europe”, a bécsi kong-
resszus rendszere a tizenkilencedik században, 
amely a világrend kiépítésének és fenntartásának 
legfontosabb és legsikeresebb kísérleteként tart-
ható számon napjainkig. 1815-től egészen az első 
világháború egy évszázaddal későbbi kitöréséig 
a bécsi kongresszus megszabta rend határozott 
meg sok nemzetközi kapcsolatot, és felállította 
a nemzetközi viselkedés alapszabályait (még ha 
gyakran nem is sikerült érvényre juttatnia őket). 
Mintát ad arra, hogy miként lehet közösen ke-
zelni a biztonságot egy többpólusú világban. 
Ennek a rendnek a pusztulása és az, ami ezután 
következett, tanulságos leckével – és sürgető fi-
gyelmeztetéssel – szolgálnak a mának. Egy rend 
visszafordíthatatlan hanyatlása önmagában nem 
jelent szükségszerűen zűrzavart és csapásokat. Ha 
azonban rosszul kezelik a hanyatlást, akkor joggal 
számíthatunk katasztrófa bekövetkeztére.


