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�ze Sándor

Nagy Sándor kapuján 
belül és kívül

Örmény és magyar határmentalitás a kora újkorban

Az örmény és a magyar nép kapcso-

lata több ezer évre tekint vissza. Most 

azonban hadd szóljak csak a kora 

újkorról. Milyen mentális kapcsolato-

kat találhattak a Moldvából betelepül� 

örmény csoportok a 17. század máso-

dik felében, a  több részre szakadt és 

darabjaiban különböz� módon m�kö-

d� Magyarországon. Mindenekel�tt ez 

volt a határmentalitás.

Ha valaki ellátogat az örményor-

szági Garniba, akkor a teret kettésze-

l�, meredek folyóvölgyet pillant meg. 

A  völgy sziklaperemén a valamikori 

királyi palota romjai állnak, hátuk mö-

gött pedig az antik építészeti elvek 

szerint, Néró császár korában felállí-

tott naptemplom. A kemény bazaltba 

vájt korinthoszi oszlopf�k a nyugati, 

az antik görög világ gy�zelmét hir-

detik itt Ázsiában ma is, a  timpanont 

szegélyez� díszítés ornamentikája 

azonban keleti hatást tükröz. A palota 

el�tti téren találjuk azt a több ezer 

éves gy�zelmi feliratot, melyben az 

örmények el�tt itt él� urartui kultúra 

határát jelölik a folyócskában. A folyó 

a Perzsa és a Bizánci Birodalom vég-

pontja volt a kora középkorban. Ör-

ményország pedig, kés�bb két részre 

szakítva, a  szeldzsukok és a perzsák 

megújuló birodalmai között lett ketté-

osztva, és vált véres ütköz�zónává.

Az Oszmán Szultanátus két nagy 

szárazföldi ütköz�zónával rendelke-

zett: a dunai-magyar és a kaukázusi- 

örmény. Közülük a kaukázusi volt a 

véresebb, mivel a siíta Perzsiával volt 

összeköttetésben. Így ír err�l Hans 

Dernschwam, Ferdinánd királyunk kö-

vetségével Konstantinápolyban tartóz-

kodó Fugger-alkalmazott 1553-ban:

„A perzsák (jóllehet maguk is mo-

hamedánok) megvetik a törököket, 

és nem tartják �ket semmire. (…) 

A perzsák a törököket általában nem 

ejtik foglyul és nem bocsátják áruba, 

hanem lemészárolják �ket. A törökök 

sem adták el a perzsákat, mint ahogy 

velünk, keresztényekkel teszik. Ami-

lyen kelletlenül vonulnak a törökök a 

perzsák ellen, annyira hasznunk van a 

perzsákból. Most rengeteg emberük 

halt meg, miként a barmok, lovak, 

szamarak és tevék is elpusztultak. Így 

a katonák közül sokan gyalogszerrel 

vánszoroghatnak majd haza. … Állí-

tólag ezeken a tájakon három eszten-

d�n át nem is mutatkozott (a  perzsa 

hatalom), a  lakosságot pedig más 

országrészbe hajtotta…”

Az örmények, akár a magyarok, 

két államban éltek a két nagy biroda-

lom határán. Ez adta, hogy létezett két 

különböz� kultúrájú, de azonos nyel-

v� és azonos gyöker� örmény ország-

rész, ahogy a Habsburg Birodalom, 

Lengyelország és az Oszmán Szul-

tanátus között három részre szakadt 

Magyarország is 1541 és 1699 között.

A  Duna és a határmentalitás. 

A  Magyar Királyság frontország volt. 

Nagyon hasonlatos kultúra, identitás 
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és pszichikai refl exek alakultak ki 

az oszmán birodalom nyugati határ-

területén, mint amelyek az örmény 

nép perzsa, bizánci, majd oszmán 

ütköz�zónájában alakították annak 

szegmenseit. Keleti és nyugati struk-

túrákat ötvöztek az itt él� népekbe, 

melyek máig elválasztják mentali-

tásban, kulturális identitásban �ket, 

ugyanakkor éppen ezen keresztül egy 

er�sen hangsúlyozott nemzeti ösz-

szetartozás-érzést égetett bele a tu-

datukba.

A  16. század Magyarországának 

központi térszervez� eleme a mintegy 

5000 kisebb-nagyobb er�db�l álló, 

1000 km hosszú, néhol 100 km széles 

várszisztéma volt. Európa számára a 

magyar védelmi vonal volt, egy ambi-

valens és változó határ. A 15–16. szá-

zad magyarjai is ezt látták. �k délr�l 

várták már a pusztulást, Góg–Magóg 

népének végs� támadását. A tér köz-

pontja a kapu, a  képzeletbeli vonal 

lett, mely a küls�ket és a bels�ket el-

választja, a kereszténység és a m�velt 

világ véd�fala, a szent tér középpontja 

pedig az er�d, a  végvárak vonala, 

körötte pedig a puszta, a  határsáv 

terült el. A határzóna ideje pedig egy 

apokaliptikus id�sík volt, mely a ben-

ne él�k minden percét meghatározta 

és vonatkozási ponttá tette. Az Osz-

mán Birodalom a frontvonalai közül 

a legjelent�sebb katonai létszámot 

ezen a határszakaszon állomásoztat-

ta. A  boszniai háttérhader�vel és az 

al-dunai felvonulási raktárbázisok ka-

tonaságával együtt a birodalom szá-

razföldi haderejének nagy százaléka 

tartózkodott itt. A határ elválasztott és 

összekötött. A  világbirodalmak front-

zónája, a  Kaukázus és a Kárpát-me-

dence is hasonló pszichikai elhatároló 

és kulturális transzfert lebonyolító hát-

teret adott. Ez okozta, hogy a Magyar-

országra vet�dött örmények nagyon 

gyorsan feltalálták magukat. Integrá-

lódni tudtak a magyar környezetbe.

Annak ellenére, hogy Magyaror-

szág lakosságában elevenen élt a 

magyarság keleti származástudata, 

mindenkor egyértelm�en a nyuga-

ti kultúra részesének vallotta magát. 

Fizikális, megsemmisít� támadásra a 

magyarság kezdetekt�l fogva keletr�l, 

délkeletr�l számíthatott, a pogány, tö-

rök etnikumú népek részér�l. Innen 

ered a „kereszténység véd�bástyá-

ja” kifejezés, melyet az id�k során a 

magyarság önmagára, Európa pedig 

a magyarságra alkalmazhatott. (Pl. 

a 15. századtól kezdve a pápai udvar 

folyamatosan nevezi így a magyaro-

kat.) Európa védfala az ókor óta te-

hát északról délre és keletre fordult, 

a  Kaukázusból a Kárpátokba tev�-

dött át. Az ott lakók ezentúl magukra 

alkalmazhatták, mint az örmények 

a „kereszténység véd�fala” elnevezést 

egészen a 20. századig, és a hozzá 

kapcsolódó hivatástudatot. Így látta 

mindezt Európa népessége is egészen 

a 18. századig.

A  toposz eredeti kiindulópontja 

a biblia. Ezekiel próféta könyve sze-

rint Góg, Magóg fejedelme rátámad 

a „kerítetlen földre”, a  „nyugvókra és 

bátorságban lakókra”, akik „mindany-

nyian k�kerítés nélkül laknak, zárjok 

és kapujok nincs nekik” (Ezekiel 38, 

11). A  középkor keresztény k�fala és 

kapuja mondának ez a bibliai tex-

tus a talpköve. A Góg–Magóg-legenda 

azután visszaköszön az újszövetségi 

János Jelenéseiben is. A végid�k utol-

só csatáját vívó apokaliptikus népet 

jelenti.

A  mohamedánok 7. századi nagy 

áttörése óta a kereszténység két alap-

vet� megítélése váltakozott egymás-

sal. Mindkett�ben benne rejlett egy 

viselkedési mód is az új jelenséggel 

szemben. Az egyik pogány népek-
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kel szembeni térítési szándék volt, 

mely misszió addig nagy er�t adott a 

keresztény Európa terjeszkedésének. 

A  másik egy apokaliptikus modell, 

mely az ószövetségi zsidó apokalipti-

ka, Ezekiel, Dániel könyvei és f�ként 

az újszövetségi János-apokalipszis 

alapján építkezett, és az új ellenfelet 

az ott leírt bibliai ellenségnek próbálta 

megfeleltetni. Ez utóbbiak legf�bb ér-

ve az volt, hogy a mohamedanizmus, 

a  krisztusi tanítástól elhajolt eretnek 

szekta, ezért nem téríthet�, csak to-

tális fegyveres harccal gy�zhet� le. 

A  mohamedánokat beazonosítják a 

végítélet Antikrisztus fi gurájával, aki 

a világot elcsábítja, er�szakkal meg-

töri, és beül az igaz tanító székébe. 

(Damaszkuszi Szent János írja le ezt 

els�ként a muszlimokról.)

A  kaukázusi kapu. A  keresztény 

Európa önazonosságának meghatáro-

zásához kezdetekt�l fogva felhasználta 

és továbbfejlesztette a zsidó apokalip-

tikát. A Respublica Christiana egy küls� 

és bels� térre osztotta az ismert vilá-

got. Belül a keresztények, kívül az �ket 

fenyeget� idegen népek helyezkedtek 

el. A két teret egy ütköz�zóna válasz-

totta el egymástól. A modellbe bedol-

gozta a Josephus Flaviustól induló, 

a középkorban divatos Pseudo Khallis-

tenes Sándor regényében megjelen�, 

a  Kaukázusban épített fal legendáját, 

amely Góg és Magóg népét�l védte a 

középkori Európát. A  szerz� helyére 

Nagy Sándor egykori udvari történet-

írójának nevét hamisítják a jóslatok 

hitelességének igazolására.

A  legenda szerint, amikor ezek a 

népek betörik a falat, és a végs�, min-

dent eldönt� csatában legy�zetnek, 

akkor lesz vége a világnak, ugyanis 

megsz�nik az id�, feloldódik a két 

ellentétes egység szembenállása, és 

elkezd�dik az örök béke korszaka.

A  másik szöveg, a  Jelenések cí-

m� a 7. században keletkezett, de 

Methodiosz negyedik századi mártír 

püspök szájába adja a szöveget, hogy 

hitelesítse azt. Itt t�nik fel el�ször 

teljes szerepkörében a keresztény vi-

lágcsászár alakja, aki az Antikrisztus 

népeivel harcol. A  dolgot még érde-

kesebbé teszi számunkra, ha tudjuk, 

hogy a fentebb elemzett legenda els� 

jövendölése szerint Nagy Sándornak 

a Kaukázusban Góg és Magóg népe 

ellen felállított kapuját 826 év múlva 

be fogják törni. (A szír legenda az év-

ezredes barbár-római(bizánci)-perzsa 

határterületen, egy örmény kolostor-

ban látott ilyenformán napvilágot.)

Az interpretátor tudta, hogy a sze-

leukida éra szerinti évszámítás kezde-

te a szíreknél Kr. e. 313 volt. Ha ehhez 

hozzáadnak 826 évet, akkor Kr. u. 515 

jön ki. Ekkor a Kaukázuson keresztül 

tényleg be is törtek a hunok. A máso-

dik jövendölés pedig arról szól, hogy 

a kapu mögé rekesztett 24 birodalom 

(hunok, perzsák, arabok stb.) egymás 

ellen támadnak, és az összecsapás 

után a maradékot a Római Birodalom 

fogja elpusztítani, amely a világ vé géig 

fog fennállni, amikor is a hatalmat 

Krisztusnak adja át. A  két jövendölés 

évszámát azután összeadták egyes 

interpretációk szerint, így a Nagy Sán-

dor-legendát Pszeudo-Methodiosz ha-

tása alatt megtoldották, és az 1455-ös 

évet kapták. A történeti m� az �sszü-

l�k paradicsomból való ki�zetésével 

kezd�dik, és a biblia, valamint az em-

beriség történetének nagy eseményei 

mentén osztja hét részre, hét ezerre 

az emberiségnek kiszabott földi létet.

Sokat foglalkozik a szír történelem 

f� alakjával: Nagy Sándorral. Pszeudo- 

Methodiosz kronológiájában 6000 év-

re teszi az emberiség történetét; Sa-

rokpontjai: szír uralom a 3000. évt�l, 

Krisztus születése: 5500, világvége a 
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6000. évben. A  könyvben a hetedik 

évezred, a Messiás uralmának kezdete 

úgy indul, hogy az utolsó római (bi-

zánci) császár azután legy�zi az izma-

elitákat (a mohamedán arabokat). Ám 

ekkor megnyílnak Nagy Sándor kapui, 

és onnan el�sereglenek észak népei, 

akiket az angyali seregek egyik vezére 

semmisít meg Joppe síkján. Ezután 

10 és fél évig uralkodik Jeruzsálem-

ben, majd királyságát átadja Istennek 

a Golgotán (pajzsát vagy koronáját 

a kereszt, azaz a b�nbeesés fájára 

akasztja), lelkét visszaadja teremt�jé-

nek, és a kereszt az égbe emelkedik.

A  történet helyszíne tehát kett�s. 

Az egyik Jeruzsálem városa, a Golgo-

ta, ahol a világ tengelye (axis mundi), 

Krisztus keresztje és ahol a világ-

császár trónja áll. Itt végzik majd ki 

az olajfák hegyén az Antikrisztust is. 

A  másik pedig a paradicsom, ahon-

nan a nagy folyók erednek, az örmény 

hegyek, az ismert világ peremén túli 

terület és a félelmetes hegyi ország, 

ahol a hegyen túli népek élnek. Az 

apokaliptikus modellt Európában te-

hát az iszlámmal szemben a fenti két 

szír apokalipszise alapján dolgozták 

ki. A kiépül� európai identitás tér- és 

id�szemlélete egész a 18. századig 

erre a modellre épült.

A  végs� csata és Hunyadi Já-

nos. A szöveget elemz� kutató, Kmos-

kó Mihály számításai szerint tehát az 

összefüggés értelmében a harmadik 

jövendölésben említett 940 évet a 

második jövendölés 825 esztendejé-

hez kell hozzáadnunk, mely esetben 

az eredmény 1455. Konstantinápoly 

1453-ban esett el a kereszténység 

hatalmas rémületére, ugyanakkor Hu-

nyadi 1456-ban Nándorfehérvárnál 

megfutamította a szultánt. A  gy�ze-

lem híre keletre is eljutott, és a keleti 

keresztények között azt a reményt 

ébresztette, hogy Jankó király, ahogy 

a törökök Hunyadi Jánost nevezték, az 

iszlámra halálos csapást mér.

A bizánci görög menekültek és az 

általuk befolyásolt európai humanis-

ták azután a Hunyadiakban látták a 

görög-antik világ aranykorának visz-

szaállítási lehet�ségét. (Bizánc ost-

roma közben a véd�k a távolból az 

utolsó éjszakán a mindent eldönt� 

roham el�tt Hunyadi tábortüzeit vélték 

a távolból felfedezni. Az ostrom idején 

született egy vers, mely �t állította a 

görögök megment�je posztjára. Hu-

nyadi János helyére azután fi a, Mátyás 

fog kerülni. Egy id�re a humanista 

világ, aki általában gazdag uralkodó 

különféle megbízásaiból tartja fenn 

magát, egyértelm�en a magyar király 

mögé sorakozik fel a 15. század má-

sodik felére.)

Magyarországon már korán rájöt-

tek, hogy a keresztény–mohamedán 

ütköz�zóna háborúi más jelleg�ek, 

mint Európa nyugati részeinek dinasz-

tikus összecsapásai. Az ezekben a zó-

nákban lezajló ütközetek ideologikus 

jellegüknél fogva pusztítóbbak voltak 

a polgári lakosságra, ugyanakkor egy 

kulturális transzfert adó kontakt terü-

letként is funkcionáltak. A 15. századi 

hadjáratok az érveket még a közép-

korból szedték, de kialakulóban volt 

már egy új ideológia is.

A  humanista Melanchthon err�l 

még száz év múltán is tudhatott, a b�-

vös számot 1455-ösre kombinálta, 

és beépítette a reformáció történeti 

szemléletének kialakítása során saját 

apokaliptikus keresztény világképé-

be. Nem véletlen nála a Hunyadi-kul-

tusz és az a Német-római Császárság 

(Heilige Römisches Reich Deutscher 

 Nation) mellett a magyar nép üdvtör-

téneti szerepének hangoztatása m�-

veiben. A  Pszeudo-Methodiosz latin 

kiadása Kölnben jelent meg el�ször 
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a 15. században. Ez azért is érdekes, 

mert egy prognosztikon a 15. század-

ban ide jósolta a világvégi nagy csatát. 

A kölni csata ismert mind az európai, 

mind a török hagyományban. A szer-

z�, Lichtenberg a törökben látta a 

gonosz megjelenését. A törökben, aki 

1453-ban elfoglalta Konstantinápolyt, 

aki ellen Hunyadi harcolt. Ezt a gon-

dolatot – mely szerint a keresztény és 

iszlám seregek közötti végs� és dönt� 

összecsapás Köln városa mellett fog 

lezajlani –, mint láttuk, el�ször Johan-

nes Lichtenberger fogalmazta meg 

még 1448-ban, igazi hatását csak 

a  16. században fejthette ki, amikor 

a török közvetlen veszélyt jelentett a 

birodalomnak. Bár maga a jóslat csak 

egy sz�k értelmiségi réteg számára 

volt ismert (f�képp a reformátorok-

ra –  Luther, Paracelsus, Melanchthon 

stb. – gyakorolt nagy hatást ez az apo-

kaliptikus jóslat), rajtuk keresztül je-

lent�sen befolyásolta a közhangulatot.

A  Hunyadi-kultusz az erdélyi ha-

gyomány és identitástudat alapelemé-

vé vált. Magának a Hunyadi-koporsó-

nak már a 16. század harmincas évei-

ben kultuszt alakít ki a gyulafehérvári 

püspök, és mindehhez alig egy gene-

ráció múltán már dunántúli protestán-

sok is köt�dnek. A Mátyás-hagyomány 

pedig mind a köznép, mind a ma-

gyar nemesség nemzeti identitásának 

alapelemévé vált már a 17. század-

ban, majd a kulturális emlékezet egyik 

f� pillérévé a 18–19. századra.

Ady Endre, az erdélyi örmény ro-

konsággal is rendelkez� költ� a hu-

szadik század elején tanulmányunk 

elemzett f� történetét, a Nagy Sándor- 

legendát így idézi a nyugatról jöv� 

modernizációt hirdet� programversé-

ben (magyar, mi több, erdélyi szár-

mazására utal azzal, hogy magát hun-

nak, de legalábbis a Kaukázuson túli 

legendás népnek sorolja be).

Góg és Magóg fi a vagyok én,

Hiába döngetek kaput, falat

S mégis megkérdem t�letek:

Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?

Verecke híres útján jöttem én,

Fülembe még �smagyar dal rivall,

Szabad-e Dévénynél betörnöm

Új id�knek új dalaival?

Az égtájak azonban megfordul-

tak: a 7–8. században a m�velt világ-

ra, Európára már nem észak népei 

voltak veszélyesek, hanem kelet és 

dél támadta (avarok, arabok, magya-

rok, mongolok váltak az utolsó ítélet 

népévé). Bizánc 1453-as eleste után 

pedig egyértelm�en a mohamedán 

török (oszmán) hatalom lett a vég-

ítélet fenyeget� népe szemükben. 

Az els� és a hetedik század közöt-

ti id�szakban Josephus Flavius és 

Pszeudo- Methodiosz lejegyzett népei 

még a Kaukázuson keresztül özön-

lötték el a Római Birodalom ázsiai 

és európai gazdag tartományait, ahol 

Perzsia felé is Örményország volt a 

határtartomány, és a határvéd� nép 

is �k voltak. Maga a Nagy Sándor-le-

genda kaukázusi kapuja is ennek a 

határnak a mitizált története. A  to-

vábbi ezer évben a határ ide, a Kár-

pátok keleti részéhez tev�dött át, 

valamint a Magyar Királyságot délr�l 

elkerít� nagy folyókhoz, és maradt is 

itt mintegy félezer évig, majd a török 

ki�zése után ismét ide költözött visz-

sza, egészen Ady Endre koráig. A ha-

tárvéd� nép pedig éppen az az ön-

azonosságukat a hunokra visszaveze-

t� székely nép lett, amely hunokat a 

4–5. század írói Góg és Magóg népei 

közé sorolták. Az Ady-vers feszültsé-

gét és ötletét éppen ez az ellentét ad-

ja, hogy � mint az egykori dönget�je 

Nagy Sándor kaukázusi kapujának és 

védfalának, most a Kárpátokon belül-
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r�l áll véd� pozícióban, várva a küls� 

támadásra.

A  valamikori véd� nép, az örmé-

nyek szétszórattatásuk után Perzsia 

és Törökország határterületén na-

gyon hasonló helyzetben maradtak, 

mint a Magyar Királyság három részre 

esett tartományai. Vándorló kereske-

d�, iparos diaszpórái a 17. században 

könnyen találtak érzelmi el�képet a 

beilleszkedésre. Az Északi- Kárpátok 

gyergyó-széki területein a határsze-

rep sem állt t�lük távol. A  18. szá-

zadban a katolikus egyházzal való 

uniójuk után beolvadtak a székely 

határ�rök társadalmába, akik ma-

gukat hun eredet�eknek vallották. 

A  magyar szabadságküzdelmek szá-

mos bátor és kiválóan képzett kato-

natisztjét, tábornokát adták az örmé-

nyek. A  Kaukázus és a Kárpátok így 

játszanak bele örmény-magyar ön-

azonosságunkba és a rólunk alkotott 

nemzetképbe.

Ismeretlen szerz�

Kanció a Szent Istenszül�höz
Tömjénfához ill� vagy,
Édesíz� gyümölcs vagy,
Jó gyümölcsöt hozó vagy:
Istenszül�, b�nöm nagy.

Földanyagú szeráf vagy,
Földi hitves, mennyben vagy,
Istent testben szül� vagy:
Istenszül�, b�nöm nagy.

Te b�séges forrás vagy,
Szomjazóknak ital vagy,
B�nöst engesztel� vagy:
Istenszül�, b�nöm nagy.

Fényességes templom vagy,
Aranyfalú oltár vagy,
Te értékes gyöngyszem vagy:
Istenszül�, b�nöm nagy.

Szeráfoktól áldva vagy,
Keruboktól zengve vagy,
Közbenjárónk s remény vagy:
Istenszül�, b�nöm nagy.

Zsigmond Benedek fordítása


