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Németh István Péter

Vallomás örmény verscsokorral
Ha a nagyvilágból egy nép lelkületét, egy nép karakterológiáját szeretnénk 

megragadni, mint most az örményekét, s nincs a közelben közülük egy atyafi a 

– ha egyáltalán létezik ily helyzet Kelet-Közép-Európában –, azt a legszemé-

lyesebben íráskultúrájából ismerhetjük meg. Igen, a költ�kt�l. Az � verseikhez 

képest csak kubista báb áll a lexikon szócikkében:

„Az örmény f� foglalkozása a kereskedelem. Külsejére nézve az örmény 

középtermet�, vállas, olajbarna arcú és koromfekete hajú, sasorral és fekete 

szemmel, mely jellegzetes vonások miatt különösen az örmény n�k szépsé-

gét dicsérik. Általában véve, noha szangvinikus, csendes természet�, komoly, 

kevés beszéd�. Kitartó munkás, takarékos, vendégszeret� s a közügyek iránt 

az áldozatkészségig melegen érdekl�dik.” (E jegyek alapján egyszer egy igen 

komoly egyházi személy római nagykövetünk személyében és személyiségé-

ben meglelte a tökéletesen inkarnálódott örményt, olvastam valahol kedves 

irodalomtörténész tanárom írását. A szerz� azonos a volt római nagykövettel, 

de nem Tolnai Gábor.)

Az örmény is éppolyan kis nép, mint mi vagyunk, de lélekszámát tekintve 

arányosan sokkalta többet adott a kultúrvilágnak, akár megannyi nagyhatalom, 

akik közül az évszázadok alatt nem egy el is t�nt már a történelem színpadá-

ról. Az örmény nép pedig szétszórattatásban számtalan tudóssal, sportolóval, 

énekessel és üzletemberrel büszkélkedhet. A kis-ázsiai anyaországban éppúgy 

�rzik Tiridátesz emlékét, mint mi Szent Istvánét. Az örményeknek a perzsákkal 

szemben kellett kivívniuk a szabad vallásgyakorlás jogát, amikor már katoliku-

sok voltak. Egyik felük Bizánchoz, a másik Rómához ragaszkodott. Az erdélyi 

örmények a római katolikus püspökhöz tartoztak, ám kispapjaikat csak a bécsi 

és lembergi örmény katolikus érsek szentelhette föl.

A XVI. században Tokáti Abagár volt az örmény nyomdászat megalapítója, 

mint nékünk Misztótfalusi Kis Miklós vagy Huszár Gál.

Az örmények Benedek Elek apója Kos Mechitán lett.

Arany János és Pet�fi  Sándor ikercsillagát meg éppen Hovhannesz Tumanjan 

és Avetik Iszahakjan szerz�pár munkáiban látjuk viszont. Természetesen nem 

négykezes szerzeményekre kell gondolni, de arra a népdalt a m�költészetbe 

emel� bravúrra, amit mesterségükben beteljesítettek. Amúgy rabtársak is voltak, 

1908-ban a cári hatóságok szomszédos cellákat jelöltek ki számukra a tbiliszi 

Metehi várbörtönben. (Úgy is „ültek”, mint Batsányi és Kazinczy Kufsteinben.)

Tumanjan Örmény bánat cím� háromstrófás dala (Jobbágy Károly fordításá-

ban) a magyar bánatról versel� költ�ink hangjának intonációihoz igen közel esik:

Örmény bánat, nagy óceán,

Sötét víz, óriási.

Gyötr�dik hullámtaraján

Lelkem az elmúlásig.
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Felhorgad néha dühösen

A kékl� eget érve,

Máskor meg merül, bukva lent

A feneketlen mélybe.

De sem a mély zöldes kövén

Nem pihen, sem egekben,

S az örmény bánat tengerén

Gyötr�dik egyre lelkem.

A bens�, az intim táj és a természeti kép testvériesül, hangolódik egybe e dal-

ban. A bánat? Egy nagy óceán – mi is tudjuk Pet�fi vel együtt, tenger nélkül is. 

S az Alföldön a Tiszára pillantva a mi Juhász Gyulánk el�tt is föl-fölragyogott a 

búbánat iszapja. S�t, az „örmény bánat tengerén” sor bennem a Himnuszt asz-

szociálja: „Nyújts feléje véd� kart / tengerén kínjának…” Az örmény bánat tenge-

re, s a magyarok kínjainak tengere egymásba loccsannak itt e lírai földrajzban.

A törökországi örmények genocídiumát az els� világháború borzalmai sem 

voltak képesek elfedni. (Franz Werfel regénye, A Musza Dag negyven napja állít 

emléket az örmény nép kiszolgáltatottságának és h�siességének.) Az 1937-ben 

kivégzett Egise Csarenc emígy zsolozsmázott hazája sorsán:

Ezerféle sebet láttál s fogsz is látni még,

Ezer hatalom igázott s fog igázni még.

Mint �sszel kepét a tarló, mártír ezreket,

Be nem gy�jtött termést láttál s fogsz is látni még.

Mint a vándort, kit a szélvész kerget s háborít,

Ezerféleképpen �ztek s fognak �zni még.

Nareckit, Hovnathan Nagast és Snorhalit,

És még hány nagyságot adtál s fogsz adni még.

Örményhon, ki Csarencednek termed szavait,

Ezernyi dalt hallottál és fogsz hallani még!

(Garai Gábor fordítása)

Az örmény népet ugyanúgy fenyegette a nemzethalál víziója, mint a magyart. 

Amikor egymilliónál is több embert – Jékely Zoltán szavaival élve – kiirtott az 

id� gazul, a kultúremberiség nem avatkozott be fegyverrel az oldalán, segély-

csomagokkal, adománygy�jtésekkel csitítgatta lelkiismeret-furdalását, mint 

már annyiszor, vagy akár kés�bb a XX. században. (Lásd: Magyarország másfél 

évszázados török megszállását. Lásd: 1956.) A brutális mulandóságérzet, a ki-

veszést�l való szorongásos tudat, a fi zikai megsemmisülés permanens fenye-

getettsége, – Bojtár Endre szavával – katasztrofi sta létélménye mind a magyar, 

mind az örmény költ�ket arra sarkallta, hogy a Szentírás sorai közül a Prédi-
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kátor könyvének próféciáját az élet hiábavalóságáról nagyon komolyan vegyék. 

Mégsem a pesszimistán magát megadó lélek szól a kilátástalan küzdelmekr�l, 

ellenkez�leg: a gondviselésbe vetett hit a fenyegetett kis népek élni akarásáról 

tanúskodik. Lásd Kölcsey Ferenc Vanitatum vanitas cím� versét:

Mi az élet t�zfolyása?

Hulló szikra melege,

A szenvedelmek zúgása?

Lepkeszárny fergetege.

Kezdet és vég egymást éri,

És az élet h� vezéri,

Hit s remény a sz�k pályán

Tarka pára s szivárvány.

Holdvilág csak boldogságunk,

Füst a balsors, mely elszáll,

Gyertyaláng egész világunk,

Egy fúvallat a halál…

Avetik Iszahakján négy sorba tömörítette mindazt a hívságos életr�l, amit 

Kölcsey tíz nyolcsoros strófában bontott ki (Weöres Sándor magyarította az 

örmény kis dalt):

Minden csak hívság, elmúlás álma,

Ha csillag vagy is, kihunysz sokára,

Semmi az ember, porszem a porból,

S mindennél nagyobb a fájdalomtól.

A vérzivataros századokkal való szembenézés, az áldozatok emlékének �rzése, 

a példaként ható múlt egyaránt segíti a túlélésükért küzd� népeket. Az örmény 

nép békességes, szépen élt életet kívánó óhaját szintén Iszahakján jelenítette 

meg Attiláról és véres kardjáról szóló poémájában. Tízévesen olvastuk az Isten 

kardja cím� elbeszélést az általános iskolában, s szembesülhettünk vele, hogy 

az örmény diákok képzeletét is ugyanúgy elragadhatja a nevezetes kard kere-

sése, megtalálása és útja. Az örmény verses elbeszélés szerint a hunok királya, 

mi után a „korcs Európát” végigdúlta, s még …a velencei tengerparton / vér-

szomjas kardjára hányta / a szépséges Akviléját is, vissza akarta dobni az égbe 

a fegyvert. S visszahullva rá az okozta halálát. Akkor csillapodott csak le a pusz-

tító lelk� gyilkos tárgy, amikor azt is megölte, aki a kezébe fogta (beteljesítve 

Jézus mondását). Az örmény költ� Attila halálát Pannónia széles síkján képzelte 

el. Pannónia tehát nem a dombos Dunántúlt, hanem egész Magyarországot je-

lenti Iszahakján versében. Hadd említsem meg, számomra van a Weöres Sándor 

fordította Attila és kardja cím� versnek két olyan sora, amely mintha csak Csont-

váry vásznáról (a Vihar a Hortobágyon cím� képr�l) lenne már régt�l ismer�s:

Villám-ostor végigvágott

Hirkán tenger sötét habján.
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Mintha a Kilenclyukú híd fölötti tajtékzó ég és a hirkán tenger háborgó habjai 

egyugyanazon látomásként fednék egymást.

Vérrokonság, tejtestvérség, sorsközösség… Ki tudja, mi nem köt össze 

minket Nyugat és Kelet metszéspontján, ki tudja, hogy a világba szétszóródott 

diaszpóráink között miféle kötések keletkeznek. (Egy Vartan nev� örmény köl-

t�r�l jutott eszembe, hogy a magyar dalt [a Nicolas-t] világsikerre viv�  Sylvie 

Vartan is örmény lehet. S ha már sanzon: a minap elhunyt Günter Grass re-

gényéb�l, a  Bádogdobból készült fi lm egyik h�sét Charles Aznavour alakítja 

– drámai hitelességgel.)

Az örmény nép tragikus pusztulását nem véletlenül nevezik holokausztnak 

is. (Mádéfalván pedig 1764-ben Siculicidium, azaz székelyirtás történt, ami pe-

dig az erdélyi vidékek örményeit döbbentette meg, s gyászolta velünk.) Költ�ik 

– tudtommal –, bár nem írták le ezt a szót, egy veszélyeztetettség tudatával 

él� kis nép fi ai. S ez a szomorúság komor hangjukat hitelesíti. Nem kimódolt 

hangoltság ez a részükr�l. Személyes élményem, hogy állhattam a várfallal 

körülvett örmény katolikus templom sírkertjében Gyergyószentmiklóson. Vé-

gighúztam a sírkövek bevésésein az ujjam, amellyel most Kányádi Sándor 

verssorait silabizálom:

vannak vidékek hova már utat

csak romos templom s régi név mutat

örmény-kert zsidó-sor magyar-telek

örmények zsidók lakták székelyek

s akad még itt-ott ki a néhai

honosakról tud ezt-azt mondani

vannak vidékek ahol csak a hant

tudhatja már hogy ki alszik alant

régen kikorhadt fejt�l a kereszt

a zsidók hamvát meg ne itt keresd

s ki érti már a megmohosodott

márványon az örmény feliratot

vannak vidékek hol a sírlapok

négy sarkában fi noman faragott

négylevel� lóhere mélyed és

századok óta nincs egy repedés

es�csöppöt és harmatcsöppeket

gyüjtögetnek az örmény sírkövek

vannak vidékek hol a madarak

a temet�ben oltják szomjukat

ha szárazság van vagy éppen aszály

a gaz-felverte mohos sírra száll

iszik s hálából mikor égre kel

a holtakért a madár énekel


