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érték

Örményország (Arménia) és Grúzia (Geor-
gia) a történelem előtti időktől lakott vi-

dék. Állítólag errefelé volt a bibliai édenkert. 
én ezt most már nem is kétlem! A mitológia 
szerint zeusz a kaukázus hegyéhez láncoltat-
ta Prométheuszt büntetésképpen, mert ellopta 
az istenektől a tüzet az emberek számára. A 
zsidó–keresztény hagyomány szerint pedig az 
örmények nemzeti hegyén, az Araráton kötött 
ki Noé bárkája. 

E két ország múltja tele van titokzatos és köz-
ismert legendákkal, történelmük pedig hábo-
rúk sorozatának története. Az egykori görög, 
római és bizánci hatások talaján kiépült ke-
resztény birodalmaknak folyamatosan ütköz-
niük kellett a nem keresztény hódítókkal – per-
zsákkal, mongolokkal, arabokkal, törökökkel. 
De nem hozott sok jót az orosz szövetség, 
majd az ateista szovjeturalom sem. Az iszlám 
világ állandó fenyegetése az örmény népirtás-
ban csúcsosodott ki, melynek során millióan 
haltak meg, és még többen vándoroltak ki 
szülőföldjükről. Örményország pedig elvesz-
tette területe nagy részét. Milyen különös pár-
huzam a magyar történelemmel! A magyarok 
egykori koronázóvárosa, Pozsony ma külföld, 
ugyanúgy külföld ma már az örmények nemze-
ti jelképe, az Ararát is. Ezek régi és nem múló 
sebek, és újabb fegyveres konfliktusok oko-
zói, melyek a legutóbbi időkig folytatódtak. 

2008-ban a grúz–orosz háború Abházia és 
Dél-Oszétia birtoklásáért; 1988–1994 között, 
majd 2016-ban ismét az örmény–azeri konf-
liktus Hegyi-karabah hovatartozásáért, mely 
régiót egy magyar szerző találóan Örményor-
szág Székelyföldjének nevezte, hiszen ott a la-
kosság 90%-a örmény. Az örmény–azeri határ 
ma is le van zárva. A konfliktus nyomai még 
napjainkban is láthatók; lövészárkok, szöges-
drót-akadályok, kiégett házak és templomok 
sorakoznak az országút mentén.

Grúzia szomorú történelmi érdekessége, 
hogy Gori nevű városában született a 20. 

század kegyetlen diktátora, Ioszeb Dzsugasvili, 
vagyis Sztálin, aki egyébként tbilisziben járt 
teológiára, és tehetséges költő is volt. A grúzok 
ma is hősnek tekintik, Goriban ma is hatalmas 
képe díszeleg egy üzletház portálján.

A történelem viharai nyomán az egykori nagy 
kaukázusi birodalmak kicsire zsugorodtak; 
Grúzia területe ma 69.420 km2 3,7 millió lakos-
sal, Örményország 29.743 km2-nyi, 2,9 milliós 

népességgel. Mindkét ország lakosságának 
egyharmada a két fővárosban, tbilisziben és 
Jerevánban él. 

A kura folyó partján fekvő grúz főváros, 
 tbiliszi egyes részei bájosan régiek, más részei 
futurisztikus épületekkel tarkítottak. A vallási 
toleranciájáról híres városban békésen állnak 
egymás mellett az iszlám mecsetek, zsinagó-
gák és ortodox templomok.

Az Ararát-síkságon, de a mi kékesünk tenger-
szint feletti magasságában fekvő Jereván utcái 
emelkedőkkel-lejtőkkel bőven tarkítottak, a 
településen belüli szintkülönbség több mint 
ötszáz méter. régi épület kevés van, „köszön-
hetően” a földrengéseknek. A legtöbb ház a 
hegyekben bányászott rózsaszínű építőkő mi-
att érdekes hatást kelt.

a világ első keresztény  
államaiban

KüHrner Éva

Kalandozások

Életem felejthetetlen élménye volt, amikor közel két hetet tölt-
hettem a varázslatos Kaukázus vidékén. Ez az utazás egyaránt 
jelentett megmerítkezést az ősi kultúrákban, szellemi felfrissülést 
és lelki töltekezést. Ezek nem választhatók el egymástól, hiszen a 
számtalan, nagyrészt egyházi műemlék visszarepített majd két-
ezer évvel ezelőttre. A kövek között járva felidéződött előttem két 
sokat szenvedett nép – a grúz és az örmény – történelme, és cso-
dálattal adózhattam a kereszténység e két védőbástyája előtt.

Jereván rózsaszín házai

Ecsmiadzin, a grúz egyház központja
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A két ország népességének zöme azonban vi-
déken él. Az elbűvölő, hol sziklás, hol erdős, 
hol kopár hegyi tájak nehéz megélhetést biz-
tosítanak. Örményország területének 90%-a 
ma ezer méternél magasabb hegyek között 
fekszik. A falvak képe is a szegénységet sej-
teti; sár, levegőben lógó gázvezetékek, udva-
ron száradó tehéntrágya, melyből tüzelő lesz. 
éles kontrasztok a grúz–örmény határon is; 
az őrbódé egy konténer, amely azonban első 
osztályú informatikai eszközökkel van felsze-
relve. Az útlevélvizsgálat egy pillanatig tart 
csak, hogy aztán tulajdonosa poggyászával 
kezében kizárólag gyalogosan keljen át a má-
sik országba.

Mindkét nép írott kultúrája is nagy múltú. 
Egzotikus nyelveikhez egzotikus írás társul. 
Az indoeurópai nyelvcsalád keleti ágához 
(indoiráni) tartozó örménynek még csak-
csak, de a kartvéli családhoz tartozó grúz 
nyelvnek még csak rokona sincs a földön. Az 
örmény ábécét görög minta alapján alkotta 
meg Meszrop Mastoc szerzetes a 4–5. század 
fordulóján, és a grúz ábécé is valószínűleg tőle 
ered. A harminchat betűs örmény ábécében 
megalkotása óta mindössze három betű válto-
zott meg. A ma használatos modern nyelv a je-
reváni és nyugat-örmény nyelvjárásból alakult 
ki, de 80%-ban megtartotta az ősi szókészle-
tet, mindössze a nyelvtan egyszerűsödött. A 
mai grúz ábécé harminchárom betűből áll, és a 
számokat is betűk jelölik. érdekesség, hogy az 
első grúz nyomtatott ábécét Misztótfalusi kis 

Miklós metszette egy grúz király megbízásá-
ból. Az örményeknek és a grúzoknak egyaránt 
az 5. század elejéről maradtak fenn nyelvemlé-
keik. Elsők között fordították le a Bibliát, mely 
igen gazdag szókincs ismeretét igényelte, ami 
arra utal, hogy már az írásbeliség kialakulása 
előtt fejlett nyelvük volt. Sok bibliai rész csak 
örmény átírásban maradt fenn. 

Ezeket a kis népeket erős nemzeti öntudatuk 
és keresztény hitük tartotta meg. Büszkék 
arra, hogy a földkerekség első keresztény álla-
mainak leszármazottai. De hogy lehetséges ez, 
amikor a kereszténység a zsidók között szü-
letett? Nos, míg a közel-keleten sokáig csak 
elszigetelt „szektákban” hirdethették Jézus 
tanait, a római Birodalom perifériáin – így a 
kaukázus vidékén is – azok könnyebben nyer-
hettek teret.

Örményországban az első térítők Szent 
 Bertalan és Szent Júdás tádé apostolok vol-
tak az 1. század táján. III. tiridatesz királyuk 
megtérítése után, 301-re az Örmény király-
ságban államvallássá lett a kereszténység. 
Mindez Grúziában, az akkor kartli és Ibéria 
néven ismert kaukázusi királyságban, And-
rás és Simon apostolok térítése nyomán 330 
körül következett be. Viszonyításként – bár 
Nagy konstantin császár 337-ben megkeresz-
telkedett – a római Birodalomban csak 380-
ban lett államvallás a kereszténység. 

A két kaukázusi államban az egyházak elté-
rő utat követve fejlődtek tovább. Az Örmény 
Apostoli Szentegyház a 451-es khalkédoni 
zsinat óta különálló egyház. A grúz egyház az 
ortodox utat követi. ők a perzsa fenyegetés 
elől az orosz szövetséget keresték, melynek 
ára az volt, hogy 1811-ben bekebelezte egyhá-
zukat az orosz ortodoxia. 1917-től lett ismét 

önálló, amit 1943-ban a moszkvai, 1989-ben a 
konstantinápolyi patriarchátus is elismert. A 
grúz egyház székhelye tbilisziben, az örményé 
Ecsmiadzinban van.

Mindkét nép templomépítészete csodálatra 
méltó. ősi formákat ismerhetünk fel a kőből 
épült monumentális épületekben. A grúz temp-
lomok követik a 6. században felépült kons-
tantinápolyi Hagia Szophia prototípusát. Az 
ég földi másának tekintett épület tökéletessé-
get sugalló körformái, a görögkereszt-formájú 
alaprajz nyugalma, az egyenletesen elhelyezett 
ablakok és a sok gyertya fényjátéka a kegye-
lem jelenlétét éreztetik. A grúz templomokon 
érződik a szír–örmény hatás is. Jellemzőek rá-
juk a nyolcszög alakú, hegyes süvegű torony-
kupolák és a falakon alkalmazott kőfaragások. 
A templomok belső tereiben több száz éves 
bibliai témákat és szenteket ábrázoló freskók 
és ikonok bűvölik el a látogatókat.

Az örmény templomok többnyire tetővilágítá-
sú teremtemplomok, melyek kupoláját zömök 
oszlopok támasztják. Az 5. század táján jelent 
meg a hármas szentélyfej, majd általános lett 
a pódiummal megemelt oltár. Az örmény temp-
lomokban nincs ikonosztázion, a szentélyt a 
hajótól oltárfüggöny választja el. később a li-
turgikus tér elé nagy előcsarnokokat emeltek, 
padozatukban gyakran sírokkal. Ma ilyen év-
ezredes sírköveken lépkedve jutunk be a szak-
rális térbe. Az örmény templomokban csodá-
latos faragásokat láthatunk ajtókon, falakon 
vagy akár különálló köveken. Örményország a 
kolostorok országa, melyek többnyire nehezen 
megközelíthető hegyek között a tudomány és 
a kultúra fellegvárai voltak a pogány hódítások 
idején. A kolostorkomplexumokban iskolák, 
könyvtárak, másolóműhelyek működtek.

Kacskárok Sevanavankban

Misztótfalusi Kis Miklós grúz ábécéje

Örmény ábécé

Ararát
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Grúziában és Örményországban a vallás az 
élet fontos, sőt központi része ma is. Az em-
berek számára a templomba járás a minden-
napok része. Nemcsak esküvők, keresztelők, 
temetések alkalmával keresik fel Isten házát, 
hanem egyéb jeles alkalmakkor, de hétköz-
napokon is. Ottjártamkor június volt, éppen 
az érettségi időszaka. Feltűnt, hogy tbiliszi-
ben mennyi elegánsan öltözött fiatal tér be a 
templomokba. Hétköznap volt, és nem volt is-
tentisztelet ideje. Aztán kiderült, ott az a szo-
kás, hogy érettségi után a frissen maturáltak 
első útja a templomba vezet, ahol hálát adnak 
az Úrnak életük első nagy próbatétele után. 
Nem mindennapi látvány volt az sem, amikor 
egy ifjú pár útjának tanúja voltam a Geghard-
kolostortemplomnál. A menyasszony hosszú 
csipkeruhában, a férj öltönyösen, utánuk a 
teljes, elegáns násznép baktatott fel a parko-
lóból a kövek között a sziklába vájt ősi temp-
lomba. Nem divatból keresték fel ezt a szinte 
csak túrával megközelíthető szent helyet.

A templomokat egyébként nem árasztják el 
(még) oly zavaró mértékben a turisták, mint 
Európa nyugati felén. Ezek sokkal inkább a 
hit gyakorlásának helyszínei, ahová bármikor 
betérhetnek a hívők. Az itt lakók vallásos hite 
tiszteletre készteti az idegent is, aki nemcsak 
elcsendesedve nézi a képzőművészeti alkotá-
sokat, hanem külsőségekben is megtiszteli az 
ősi templomokat. A messziről érkezett hölgyek 
a templomba belépve kendőt húznak fejükre, 
és kötényt kötnek derekukra a rövidnadrág, 
esetleg miniszoknya elfedésére.

Felejthetetlen élményt jelentettek 
a bagrati (Grúzia) templomban 
a szertartásra készülő kántorok torkából 
felcsendülő hangok. Az ősi dallamok 
a mi Szent Efrém kórusunkat idézték elém, 
és egy pillanatra hazarepítettek 
Nyíregyházára.
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Szentháromság-székesegyház, Tbiliszi

Örmény templom belseje – Geghard

A modern Tbiliszi

Haghpat kolostora Örményországban


